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Inledning 
 
För drygt ett halvår sedan fick vi upp ögonen för bookcrossing genom en tidningsartikel om ett 
svenskt bibliotek som gjort detta till en av sina verksamheter. Artikeln väckte ett intresse hos oss 
som ledde till valet att undersöka ämnet inom ramen för vår magisteruppsats i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Detta paper utgör ett samandrag av vår magisteruppsats Bookcrossing – 
Ett äventyr! En fenomenografisk studie av bibliotekariers uppfattningar av bookcrossing. 
Bookcrossing, som från början har sina rötter i USA, går ut på att människor delar med sig av 
sina böcker genom att förse dem med ett bookcrossingnummer som används för att registrera och 
hitta böcker på hemsidan. Böckerna sprids sedan på offentliga platser eller på en officiell 
bookcrossinghylla för att hittas av nya läsare. När boken sedan är läst ger läsaren en kommentar 
om den på hemsidan och avslöjar var boken kommer att släppas fri igen. Bibliotek i Sverige har 
integrerat bookcrossing i sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom jippon eller officiella 
bookcrossingzoner i anslutning till biblioteket. På bookcrossings hemsida finns förutom 
möjligheten att följa sina böckers resor också tillfälle att prata i olika diskussionsforum om 
litteratur och läsupplevelser. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det syfte vi hade med vår uppsats var att undersöka bibliotekariers uppfattningar av 
bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Vi ville också 
undersöka vilka för- och nackdelar bibliotekarierna uppfattar att det finns med bookcrossing 
som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Uppfattningar av hur bookcrossing 
kan jämföras med andra förmedlingsmetoder undersöktes också. För att uppnå detta syfte 
hade vi en övergripande fråga samt en underfråga till vår hjälp. Dessa löd: 
 

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

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

 
Metod 
 
Vi har valt att utföra vår studie utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografin 
innebär att man undersöker vad som kallas den andra gradens perspektiv. Det centrala är hur 
människor uppfattar världen och inte hur den verkligen ser ut. Det är alltså i denna studie 
bibliotekariernas uppfattningar som står i centrum. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med 
nio bibliotekarier, på åtta olika bibliotek, som har använt sig av bookcrossing. En 
semistrukturerad intervjuguide med nio övergripande punkter användes som stöd vid 
intervjuerna. Samtliga intervjuer utfördes på informanternas arbetsplatser i ett avskilt rum. 
Intervjuerna bandades för att sedan transkriberas. Det utskrivna intervjumaterialet har därefter 
analyserats utifrån en fenomenografisk arbetsmetod. 
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Resultat 
 
Analysen resulterade i åtta olika beskrivningskategorier, fyra för varje frågeställning. Första 
frågan, vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing som 
litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet, resulterade i beskrivningskategorierna 
bookcrossing som publicitet för biblioteket, bookcrossing som ett nytt sätt att tänka, bookcrossing 
som demokratiskt och bookcrossing som en biblioteksverksamhet. Den första 
beskrivningskategorin innebar att bibliotekarierna uppfattade bookcrossing som positiv 
marknadsföring för biblioteket. I nästa beskrivningskategori uppfattades metoden som 
nyskapande och spännande. Uppfattningen att bookcrossing är demokratiskt förekom också bland 
bibliotekarierna, då det är kravfritt och användardrivet. Den sista beskrivningskategorin 
innehåller både positiva och negativa uppfattningar av hur bookcrossing fungerar som 
förmedlingsmetod. Det är en anpassningsbar metod som inte konkurrerar med den övriga 
biblioteksverksamheten. Den uppfattas även som ett bra sätt att använda överblivna böcker på. 
Dock kan det uppfattas förvirrande att ha bookcrossing på biblioteket, då det ger dubbla signaler 
kring låneregler. Tabellen nedan visar resultatet för första frågan:  
 
 

Beskrivningskategori Förklaring 
Bookcrossing som publicitet för 
biblioteket 

• Uppmärksamhet i media 
• Locka nya användare 
• Bättre image 

Bookcrossing som ett nytt sätt att 
tänka 

• Spänning och skattjakt 
• Reflektion kring läsning 
• Ny idé 

Bookcrossing som demokratiskt • Inflytande 
• Hierarkilöst 
• Friare tillgång och 

användning 
Bookcrossing som en 
biblioteksverksamhet 

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

 
Figur 1. Olika uppfattningar av bookcrossing som förmedlingsmetod   

 
Den andra frågan löd: vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing i 
jämförelse med andra litteraturförmedlingsmetoder och läsfrämjande verksamheter. Denna fråga 
resulterade i följande kategorier; bookcrossing som ett alternativ till andra metoder, bookcrossing 
kan utvecklas till att bli läsfrämjande, bookcrossing som en ”kul grej” och bookcrossing som ett 
annorlunda utbud. Bookcrossing uppfattas som en alternativförmedlingsmetod, då den förvandlar 
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läsningen till en skattjaktslek men den är ingen bra ersättning för andra metoder. En annan 
uppfattning är att verksamheten kan bli läsfrämjande, om man arbetar mer aktivt med att utveckla 
den. Nästa beskrivningskategori innebär att informanterna uppfattar bookcrossing som en ”kul 
grej”, då den kan användas på bibliotekens tillfälliga evenemang på ett lättsamt sätt. Till sist 
uppfattas bookcrossing ha ett annorlunda utbud än andra biblioteksverksamheter, då det blir ett 
mer slumpmässigt urval. Dock uppfattar informanterna att kvaliteten kan försämras vid för stort 
inflytande från användarna. Tabellen nedan sammanfattar resultatet av andra frågan. 
 
 

Beskrivningskategori Förklaring 
Bookcrossing som ett alternativ till 
andra metoder 

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

metoder 
• Svårt att utvärdera 

Bookcrossing kan utvecklas till att 
bli läsfrämjande 

• Inte läsfrämjande 
• Mer arbete krävs 
• Utvecklingsbart 

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

Bookcrossing som ett annorlunda 
utbud 

• Populära böcker 
• Kvalitet 
• Slumpmässigt urval 
• Användarinflytande 

 
Figur 2. Olika uppfattningar av bookcrossings likheter och skillnader med förmedlingsmetoder 

 
Efter den andra analysen kom vi fram till tre övergripande kategorier av uppfattningar, 
bookcrossing som fördelaktigt för biblioteket, bookcrossing som oviktigt för biblioteket och 
bookcrossing som problematiskt för biblioteket. Dessa uppfattningskategorier består av våra 
tidigare beskrivningskategorier. Det finns en hierarki mellan de olika uppfattningskategorierna, 
där det som är mest positivt ges högst värde. Den första uppfattningskategorin går ut på att 
informanterna uppfattar bookcrossing som en fördelaktig verksamhet, då den är lätt att anpassa i 
olika kontexter, ger bra marknadsföring samt skapar en äventyrskänsla. I kategori nummer två 
uppfattar informanterna bookcrossing endast som en ”kul grej” som inte har några direkta mål 
eller ger något synligt resultat. Den sista kategorin innebär att bookcrossing uppfattas som svårt 
att förstå för användarna och det är inte heller stor chans att rätt bok kommer till rätt person. 
Nedan visas en tabell över studiens utfallsrum. 
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Uppfattningskategori Förklaring 
Bookcrossing som fördelaktigt för 
biblioteket 

• Anpassningsbart 
• Skattjakt och äventyr 
• Marknadsföring 

Bookcrossing som oviktigt för 
biblioteket 

• ”Kul grej” 
• Inga mål 
• Inget resultat 

Bookcrossing som problematiskt för 
biblioteket 

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

 

Figur 3. Övergripande uppfattningar av bookcrossing 

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


