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Abstract 
This Master´s thesis is a study of five different alternative organizations when it comes to lending 
books. The focus is set on their differences and similarities to each other and towards the regular 
library in Sweden. It is tries to describe the organization of the lendingbusiness in the two book–
shops Akademibokhandeln and Bokia.   Akademibokhandeln has Läsecirkeln (the book club) and 
Bokia has Låna & Läs (borrow & read) as well as Låna & Lyssna (borrow & listen). Other 
alternatives described are the organization of Laundrylibraries in Uppsala, Vägkrogsbibliotek 
(libraries located in gasstations along the main roads in Sweden), the Beachlibrary in Södertälje 
and four libraries that uses BookCrossing.        

 The metod of this research are e-mail conversations with the persons responsible for the 
different organizations. To describe how the they act within the same organizational fields I have 
used the new institutionalized organizational theory. Another theory mirrored in this thesis is 
reader development. Which tries to spread the joy of reading and change peoples attitude towards 
reading as a spare–time occupation. All the alternative lendingorganizations use this approach and 
they also have a bit of the additive idea which Pamela Schultz Nybacka represents. Harold Bloom 
an American literature critic has also been of some use to this research through his reflections on 
reading habits. 

The alternative libries and lendingorganizations are products of the Swedish term 
“folkbildning” (peoples education) just as the regular library. They are similar organized in many 
ways but they have different approaches as the alternative libraries and lending organizations  
bring the book to the people instead of having the people come to them. The book-shops are more 
businesslike than the other organizations as they have a clear finacial interest. However all the 
alternative organizations and the regular libraries have some interest in PR as it gives them good 
publicity. The alternative libraries and lendingorganizations in this thesis are the same as the 
regular library but still different. 
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Inledning 

Bibliotekens roll i dagens samhälle är ett högaktuellt ämne då exempelvis Biblio-
teksföreningen gått ut med en Library Lovers kampanj för att stärka bibliotekens 
roll. Läsfrämjande insatser sker även utanför bibliotekets väggar, av biblioteken 
själva och av andra organisationer. Bokhandeln som förr i tiden spelade en viktig 
roll i utlåningen av litteratur, håller idag till viss del på att ta tillbaka sin ställning 
genom sin cirkelverksamhet. Litteratur når nya läsare genom att medierna har 
ändrat eller utökat sin form. Tack vare ljudböckernas intåg i samhället finns nu en 
utmärkt möjlighet att sprida litteraturen ännu mer. Detta är något som fackförbun-
den Transportarbetare och Hotell- och Restaurang har tagit fasta på. När de star-
tade det första vägkrogsbiblioteket nådde de människor som tidigare inte haft så 
stora möjligheter att hinna och/eller kunna sätta sig ner och läsa en bok. Uppsala-
hem är en pionjär i sitt nyskapande sätt att ordna en trevlig miljö för sina hyres-
gäster med väldigt enkla medel, två stolar och några böcker i tvättstugan.  

Strandbiblioteket eller Biblioplaya som det också kallas ingår i det ordinarie 
folkbibliotekets verksamhet men ändå inte. Böcker och tidningar som transporte-
ras till badstränder för att människor ska läsa under sommaren också, den årstid 
då många bibliotek normalt drar ned på sin verksamhet och besökarantalet trappas 
ned. 

BookCrossing fortsätter att spridas över hela världen, böcker dyker upp på de 
mest märkliga ställen i ett försök att beröra så många människor som möjligt. 

Den här uppsatsen kommer att behandla de alternativa låneverksamheterna i 
Sverige. Jag kommer att titta på en rad alternativ till det ”vanliga” folkbiblioteket 
samt utvecklingar av detta, såsom vägkrogsbibliotek, tvättstugebibliotek, BookC-
rossingfenomenet och läsecirklar i bokhandeln. Även strandbibliotek kommer att 
beröras i denna uppsats trots att dessa är en slags bokbussverksamhet. 

Det kommer att bli en jämförande uppsats där jag dels tittar på hur de olika 
låneverksamheterna är organiserade, hur de drivs och i vilket syfte. En jämförelse 
med det vanliga folkbiblioteket kommer också att göras. Vissa av de alternativa 
låneverksamheterna drivs utifrån kommunala medel medan andra drivs i privat 
eller facklig regi.  
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Forskningsöversikt 

Eftersom flera av de alternativa låneverksamheterna jag valt är relativt nya verk-
samheter så har jag inte kunnat lokalisera så mycket tidigare forskning kring des-
sa. Tvättstugebiblioteken som i och för sig har varit flitigt omnämnda i pressen 
har jag inte funnit någon tidigare forskning om. Inte heller om strandbiblioteken 
trots att även dessa varit omnämnda i pressen och funnits ett tag. BookCrossing på 
bibliotek finns det ingen tidigare forskning om enligt min kännedom, däremot 
finns det en kortare forskningsartikel kring BookCrossing som fenomen, skriven 
av en professor och en docent i marknadsföring. Artikeln är dock främst skriven 
utifrån ett läsarperspektiv. Om vägkrogsbibliotek finns en magisteruppsats skriven 
men även den är ur ett individperspektiv, låntagarnas, och likaså de uppsatser jag 
funnit gällande läsecirklarna i bokhandeln. Detta innebär att den här uppsatsen 
verkar bli den första som undersöker dessa ovan nämnda alternativa låneverksam-
heter utifrån ett organisatoriskt synsätt.  

Befintlig forskning om de alternativa låneverksamheterna 
Eftersom vägkrogsbiblioteken är ett ganska nytt område finns det än så länge inte 
så mycket forskning om detta. Det finns, vilket jag redan nämnt, en magisterupp-
sats i biblioteks- och informationsvetenskap skriven i Borås som berör ämnet, 
dock inte utifrån samma perspektiv som undersöks i denna uppsats. Uppsatsförfat-
tarna Annica Andersson och Annika Hjertström har valt att utgå från en specifik 
låntagargrupp, lastbilsförarna och hur dessa ser dels på vägkrogsbiblioteken och 
dels på sin egen läsning. Andersson och Hjertström har i sin uppsats Det kanske 
är lite meningen att man ska vidga sina vyer - En undersökning om yrkesförares 
inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek, skriven 2006, tittat 
på hur vägkrogsbiblioteket har förändrat läsvanorna för en typiskt lågutbildad 
manlig yrkesgrupp, som historiskt sett inte intresserat sig så mycket för litteratur. 
Detta har gjorts utifrån två utgångspunkter: användarens inställning till läsning 
och förslag på förbättringar av vägkrogsbiblioteken och yrkesgruppen och dess 
kontext på ett mer övergripande samhällsplan. Uppsatsförfattarna har valt att en-
dast koncentrera sig på den ena av vägkrogsbibliotekens målgrupper nämligen 
lastbilsförarna. De har utfört kvalitativa telefonintervjuer med fjorton lastbils-
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chaufförer om deras läsvanor och användning av vägkrogsbiblioteken. Anderson 
och Hjertström kommer fram till att trots att flertalet av informanterna inte har så 
stor läsvana hemifrån läser de mycket nu som vuxna. Läsningen har ökat markant 
för de flesta sedan vägkrogsbiblioteken kom in i bilden och ljudböcker är det me-
dia som de allra flesta lånar för att ha lite tidsfördriv och underhållning på sina 
långa körningar. Ungefär hälften av informanterna läser även tryckt litteratur, men 
då på fritiden och många av informanterna använde sig även av sitt lokala biblio-
tek. I många fall hade dock informanten övergått till att låna mer och mer på väg-
krogsbiblioteken eftersom det är lätt att bara svänga förbi. Informanterna var 
mycket nöjda och glada över den möjlighet till läsning som vägkrogsbiblioteken 
givit dem och diskuterade gärna sina läsupplevelser med kollegor, vänner och 
familj. Uppsatsförfattarna konstaterar vidare att vägkrogsbiblioteken bland annat 
kan bidra till att öka sammanhållningen mellan de kollegor som läser men även att 
öka de läsandes självkänsla. Deras informanter uttryckte en önskan om ett ökat 
utbud och en informant skulle dessutom vilja ha en ökad kontroll av vart ljud-
böckerna tar vägen, detta trots att det i realiteten verkar vara få som försvinner.1  

När det gäller tvättstugebibliotek, strandbibliotek och BookCrossing inom 
bibliotek har jag inte kunnat lokalisera någon tidigare forskning överhuvudtaget. 
Detta innebär att jag genom den här uppsatsen har en möjlighet att tillföra något 
helt nytt till forskningsfältet inom biblioteks- och informationsvetenskap. BookC-
rossing som fenomen har Pauline Maclaran och Rosalind Masterson, professor i 
marknadsföring respektive docent i marknadsföring på Leicester Buisness school i 
Storbritannien, skrivit en artikel om år 2006.2 Artikeln handlar om hur det är att 
vara bokälskare, både som medlem i BookCrossing men även i mer generella ter-
mer. Detta presenteras utifrån några porträtt av olika sorters bokälskare där vissa 
är påhittade och andra är verkliga. Maclaran och Masterson har utfört sin under-
sökning genom observationer gjorda på BookCrossing webbsidan, dels som akti-
va deltagare i BookCrossing och dels som observanter. De försöker visa på fem 
olika förhållanden till böcker; som passionerad beroende, som en koppling till det 
förflutna, som en gemenskap/samhälle, som en ledsagare eller som en inblick i 
författarens värld. Artikeln är även en hyllning till boken som en beroendefram-
kallande produkt som även har en kommunikativ sida. Den skapar möjligheter för 
läsaren att få vänner och särskilt i samband med BookCrossing verksamheten. Där 
man via webbsidan får kontakt med andra bokälskare. I den avslutande diskussio-
nen konstaterar artikelförfattarna att ge är glädje, liksom man gör i BookCrossing, 
och detta får man tillbaka så småningom.3  

                                                 
1 Andersson, Annica. Hjertström, Annika. Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer- En un-
dersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek. 
2 Maclaran, Pauline, Masterson, Rosalind. “You can´t tell a book by its cover: bookworms, bookcases and 
bookcrossing”. 2006. 
3 Ibid. s.126-136. 
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Charlotta Fagerbergs uppsats Vad gör du här? Bokcirklar och lånebibliotek i 
bokhandeln 2004/2005 – Varför blir man medlem?, skriven 2005, behandlar äm-
net läsecirklar i bokhandeln utifrån ett medlemsperspektiv. Uppsatsförfattaren 
försöker utifrån två psykologiska teorier undersöka varför medlemmarna i bok-
cirklarna valt detta alternativ av låneverksamhet och i vilken utsträckning de kom-
binerar detta med lån på folkbiblioteket. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i fyra 
bokhandelskedjor samt en fristående bokhandel. Fagerberg har intervjuat 36 med-
lemmar vid BokCompaniet i Solna och 136 medlemmar vid Nordmarks bokhan-
del i Uppsala. Hon kommer slutligen fram till att den viktigaste faktorn varför 
man blir medlem i en bokcirkel är tillgängligheten av nyutkomna titlar. Dessutom 
besöker informanterna i Uppsala folkbiblioteket oftare än informanterna från Sol-
na. Här återkommer väntetiden på nyutkommen litteratur som en av anledningar-
na varför man inte går till folkbiblioteket istället.4 

För den vetgirige finns även en intressant magisteruppsats om läsecirklar i 
mer generella termer från Borås, Läsaren i den informella läsecirkeln. Uppsatsen 
är skriven av Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larson år 2004. Boksamtal - intervju-
er med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar av Lena Havel och 
Solveig Kraft från 2003 presenteras den formella läsecirkeln. Eftersom de både 
uppsatserna främst koncentrerar sig på läsarens upplevelse av läsecirkeln och inte 
specifikt på läsecirklar i bokhandeln så är de inte av intresse för denna uppsats.5  

The Reading Groups Book av Jenny Hartley år 2002 belyser bokcirkelverk-
samheten i Storbritannien.  Den behandlar främst bokcirklar vilket skiljer sig från 
läsecirklarna i bokhandeln, då medlemmarna i bokhandlarnas läsecirklar inte träf-
fas för att diskutera de lästa böckerna, varken virtuellt eller ansikte mot ansikte. 
Inte heller kan man finna ett speciellt tema i bokhandlarnas urval av böcker i läse-
cirklarna vilket är vanligt i bokcirklar.6 Eftersom boken gränsar till läsecirkel-
verksamheten nämner jag den trots att den inte kommer att användas i denna upp-
sats

m det, men det är först på senare år som BookCrossing börjat få 
fäste i Sverige. 
                                                

. 
 I den här uppsatsen kommer jag bland annat att presentera de valda låneverk-

samheterna och dessutom sätta in dem i ett organisatoriskt sammanhang i förhål-
lande till folkbiblioteket. Tvättstugebibliotek och strandbibliotek är relativt nya 
fenomen här i Sverige och är ännu inte så utbrett i landet. I Uppsala och Göteborg 
finns tvättstugebibliotek och i Norrköping och Södertälje finns strandbibliotek. 
Detta är orterna som nämnts i pressen. BookCrossing som fenomen har funnits i 
nästan tio år varav sex år här i Sverige. Det har med jämna mellanrum stått någon 
mindre artikel o

 
4 Fagerberg, Charlotta. Vad gör du här? Bokcirklar och lånebibliotek i bokhandeln 2004/2005-Varför blir 
man medlem? 2005. 
5 Bjarne, Ann-Sofie, Larson, Katarina. Läsaren i den informella läsecirkeln. 2004. 
6 Hartley, Jenny. The reading Groups Book. 2002. s.1-7 
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Forskning om läsning och läsfrämjande 
Forskning om läsning och läsfrämjande finns det ganska mycket av. Jag har valt 
några exempel för att visa på den forskning som finns och utifrån vilka jag kom-
mer att använda mig av i uppsatsen. Mycket av forskningen kring läsning och 
läsfrämjande berör oftast främst vilken sorts litteratur man bör läsa eller hur man 
bör läsa. Jag är mer intresserad av på vilket sätt läsningen sprids, ur ett institutio-
nellt perspektiv. Pamela Schultz Nybacka, doktorand på den Företagsekonomiska 
institutionen vid Stockholms universitet har gjort en undersökning om hur läsan-
det har ändrats efter momssänkningen på böcker som skedde 1 januari, 2002. Den 
heter Människans väg till boken – en studie om böcker och läsandet efter moms-
sänkningen. Det övergripande syftet var att ”söka förstå och beskriva relationen 
mellan människor, böcker och läsandet samt vilken slags ekonomi denna relation 
grundar sig på”.7 En del av denna forskning fann jag vara av intresse även för 
denna undersökning. Detta kommer jag att berätta mer om under teoriavsnittet. 

Immi Lundin, kulturjournalist, kritiker, doktorand i litteraturvetenskap på 
Lunds universitet samt en av medlemmarna i den skönlitterärajuryn för August-
priset är ett känt namn även vad det gäller läsecirklar. I Cirkelbevis - läsecirklar 
på bibliotek diskuterar hon bland annat hur man kan diskutera kring olika sorters 
texter i läsecirklarna och vilken sorts genrer som kan vara lämpliga att läsa. Vida-
re tar hon upp några virtuella exempel på läsfrämjande rörelser i Storbritannien, 
där läsecirkelverksamheten är stor.8 Det är främst kring hennes studier om läs-
främjande verksamheter som hon är av intresse för denna uppsats.  

Reader development är ett tankesätt vilket riktar in sig på läsaren och dennes 
läsning. Detta kommer jag att ta upp lite mer ingående under nästa rubrik. 

                                                 
7 Schultz Nybacka, Pamela. Människans väg till boken – en studie om böcker och läsandet efter momssänk-
ningen. 
8 Lundin, Immi. Cirkelbevis – läsecirklar på bibliotek. 2004. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att inspireras av flera olika teorier i den här uppsatsen för att kunna få 
den bredd som jag eftersträvar. Trots att teorierna är relativt olika i sin utformning 
kompletterar de varandra i min undersökning. Pamela Schultz Nybacka och Ra-
chel Van Riels idéer används för att titta på den läsfrämjande aspekten inom de 
alternativa låneverksamheterna. Den nyinstitutionella organisationsteorin, en mo-
dern organisationsteori kommer att användas i syfte att undersöka vilka organisa-
toriska fält låneverksamheterna rör sig inom och om dessa på något sätt avgränsar 
varandra. 

Additiv logik 
Doktorand Pamela Schultz Nybacka, har som jag redan nämnt under ”forsnings-
översikt” gjort en undersökning om hur läsandet har ändrats efter momssänkning-
en på böcker, Människans väg till boken – en studie om böcker och läsandet efter 
momssänkningen. Jag har tagit fasta på en av Schultz Nybackas centrala antagan-
den nämligen det faktum att böcker ska ses som en särskild form av vara. Upple-
velsen av böcker handlar om ackumuleringens logik det vill säga ”vad mer man 
läst, desto mer vill man läsa.”9 

Böcker kan ägas och sparas, men läsandet eroderar. Minnet av böcker blir för läsaren till 
stoft. Ändå fortsätter människor att läsa. Till ackumuleringens logik vill jag således lägga 
tanken om en additiv logik. En logik, som istället för att spara och ackumulera endast adde-
rar: lägger till, kompletterar och kontrasterar. Istället för subtraktion – dvs. räkna bort och 
dra ifrån – erosion.” 10 
 

Vi måste ta hänsyn till bokens originalitet som kulturprodukt och se den ständigt 
pågående breddningen och nyanseringen mellan enskilda böcker och genrer. 
Schultz Nybacka påpekar att kulturpolitiken måste göra plats för nya visioner av 
läsning och läsare. Läsarpraktikernas enorma mångfald och rikedom måste lyftas 
fram. Dessutom måste kulturpolitiken verka för ökad och breddad läsning genom 

                                                 
9 Schultz Nybacka, Pamela. Människans väg till boken – en studie om böcker och läsandet efter momssänk-
ningen. s. 2. 
10 Ibid. s. 3. 
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att visa olika möjligheter till att hitta böcker vid olika tidpunkter, situationer och 
sociala sammanhang.  

 

Reader development 
Rachel Van Riel är grundaren till Opening the Book11, ett företag i Storbritannien 
som arbetar för att hjälpa bibliotek att utveckla nya metoder för att öka läsarnas 
lust till läsningen. Detta sker genom allt ifrån vilka möbler som fungerar bra i 
biblioteken, hur en läsarvänlig hemsida bör se ut till olika kurser i reader deve-
lopment. Reader development är en utveckling eller kanske snarare en omvand-
ling av reading development. Där det först nämnda sätter läsaren i centrum och 
dennes läsupplevelse medan det senare snarare handlar om läsningen och vilka 
böcker man bör läsa.12  

Van Riels teori och/eller metod är intressant för den här uppsatsen trots att 
den är läsarorienterad eftersom den även koncentrerar sig på hur organisationerna 
ska arbeta för att få läsaren till att läsa mer. Reader development är konstruerad 
för att hjälpa bibliotekarier i sitt arbete men den är fullt användbar även i andra 
organisationer som arbetar för att sprida läsningens glädje på andra sätt. 

Vad är då reader development? På Opening the book hemsida kan man hitta 
dess fyra huvudsyften sammanfattade. 

Reader development means active intervention to: 

• increase people's confidence and enjoyment of reading  

• open up reading choices  

• offer opportunities for people to share their reading experience  

• raise the status of reading as a creative activity 13  

Det handlar alltså om att öka människors lust och mod till att börja läsa och detta 
kan bland annat göras genom att visa nya alternativ till läsning. Vidare kan biblio-
teken göra detta genom att erbjuda tillfällen och plats för de läsande att träffas och 
diskutera vad de läst. Viktigt är också att höja läsningens status som fritids aktivi-
tet.  

Reader development arbetar för att få människor som vanligtvis inte läser att 
börja läsa men även för att få redan befintliga läsare att ta nya vägar i sin läsning, 

                                                 
11 Opening the books webbsida. 
12 Lundin. s.59 f. 
13 Opening the books webbsida > Find out about Opening the book > Site map > What is reader develop-
ment? [2008-03-14]. 
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kanske pröva nya genrer eller nya författare. Reader development talar om att en 
av litteraturens främsta egenskaper är att skapa en fantasivärld för läsaren, en un-
danflykt från det vardagliga livet. Det spelar egentligen ingen roll vad boken ifrå-
ga handlar om, om den är spännande, rolig eller rent av upprörande, huvudsaken 
är att läsningen i sig tillför något och berikar läsarens liv på något sätt.14 De vana 
läsarna har en tendens till att hålla sig till en favorit genre eller en favorit författa-
re, reader development vill försöka få läsaren att gå utanför sina ramar och pröva 
på nya litterära upplevelser ibland. Om man som läsare istället för att krampaktigt 
hålla sig fast vid det gamla vanliga väljer att ibland pröva något nytt och sedan 
går tillbaka till det gamla igen, blir oftast upplevelsen av den ”vanliga” genren 
eller författaren så mycket bättre.15 

Förutom att försöka få människor att läsa vill reader development även främja 
diskussioner kring litteraturen och samtal om upplevelsen kring läsningen. Detta 
kan göras genom olika tillvägagångssätt, antingen genom att till exempel ordna en 
plats där människor kan mötas personligen eller genom en pappersbit inuti en 
bok.16 Det övergripande målet med reader development är: ”The best book in the 
world is quite simply the one you like best and that is something you can discover 
for yourself, but we are here to help you find it.”17 

Immi Lundin påpekar att en av de stora fördelarna med reader development är 
att det blir möjligt att avdramatisera betydelsen av vad man läser till förmån för 
betydelsen av att man läser. Förmedlarna ska endast stödja läsaren inte bestämma 
vad som ska läsas.18  

Nyinstitutionell organisationsteori 
Den nyinstitutionella organisationsteorin fann jag delvis mycket inspirerande då 
jag ville titta på eventuella samband mellan folkbiblioteken och de alternativa 
låneverksamheterna i dagens samhälle och hur dessa såg ut. 
Teorin ifrågasätter rationaliteten hos organisationer samtidigt som den pekar på 
vikten av idéer, föreställningar och rutiner. Det är en relativt ny teori här i Sveri-
ge. I USA där den sägs ha uppstått ”som en kritisk reaktion mot contingency- och 
resursberoendeperspektivens syn på organisationer som i grunden rationellt mål-
inriktade, aktiva och anpassningsbara sociala strukturer”.19 Den nyinstitutionella 
organisationsteorin undersöker faktorer som är socialt och kulturellt betingade 

                                                 
14 Branching out webbsida > What is reader development? > Increase peoples confidence and enjoyment of 
reading. 
15 Branching out webbsida > What is reader development? > Open up reading choices. 
16 Branching out webbsida > What is reader development? > Offer opportunities for people to share their 
reading experiences. 
17 Branching out webbsida > What is reader development? > A mission statement for reader development 
18 Lundin. s. 69 f. 
19 Johansson, Roine. ”Nyinstitutionell organisationsteori - från sociologi i USA till socialt arbete i Sverige” 
2006. s. 17. 
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och när den kom ändrade den synen på organisationernas omgivning. Det ömsesi-
diga sociala och kulturella beroendet befinner sig mellan organisation och omgiv-
ning i fokus för intresset. I USA har teorin genom gått tre utvecklingsstadier, där 
det första stadiet skedde mellan 1977 och 1982. Under det första skedet fastställ-
des organisationers anpassning till främst institutionella krav såsom sociala och 
kulturella krav och inte endast till de tekniska kraven. Det strategiska handlandet 
av enskilda organisationer stod i fokus. Andra stadiet inleddes 1983 då man bytte 
analysnivå. Man började studera organisatoriska fält istället för enskilda organisa-
tioner. Organisatoriska fält kan förklaras som en grupp organisationer som sysslar 
med ungefär samma saker. Man undersökte tendenser till homogenisering inom 
fälten. 1991 inleddes dock, efter mycket kritik av detta tillvägagångssätt, det tred-
je stadiet då man försökte kombinera de båda tidigare stadierna. Man ville nu 
kombinera kunskap om miljöers påverkan på organisatoriska fält men med större 
koncentration mot de enskilda organisationerna som aktörer.20 

Artikeln ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ce-
remony” skriven av John Meyer och Brian Rowan anses vara avstampet på nyins-
titutionalismen. Den kom år 1977 och introducerade nya sätt att tänka.21 En del 
var dock tydligt kopplade till tidigare teorier som exempelvis resursberoendeper-
spektivet: 

                                                

organisationer anpassar sig till institutionella regler inte bara därför att dessa tas för givna el-
ler betraktas som normativt bindande, utan främst för att sådan anpassning belönas med ökad 
legitimitet, vilken betraktas som en viktig resurs. Det handlar alltså till viss del om makt, be-
roende och tillgång till resurser.22 

Under åren som följde ändrades fokus igen, 1983 förespråkade Paul DiMaggio 
och Walter Powell att de enskilda organisationerna skulle flyttas ur fokus. Istället 
skulle forskarna koncentrera sig på de organisatoriska fälten, på likheterna och 
inte skillnaderna. De menade att inom samma fält har organisationer en tendens 
att bli alltmer lika varandra och det som då är intressant att titta på är vilka meka-
nismer som ligger bakom detta. Begreppet isomorfism används för att beskriva 
fenomenet det vill säga institutionell likformning. Det finns tre olika varianter av 
isomorfism; 

Tvingande isomorfism är en effekt av de anpassningskrav som svaga organisationer utsätts 
för av de starkare, framförallt av staten.  

Mimetisk isomorfism innebär att de organisationer inom ett visst fält som betraktas som fram-
gångsrika imiteras av andra. 

 
20 Ibid. s. 17 ff. 
21 Meyer, John W, Rowan, Brian. “Institutionalized organisations: Formal structure as myth and ceremony” 
ur The American Journal of Sociology, Vol.83: 2. Stanford 1977. 
22 Johansson. s. 20. 
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Normativ isomorfism betyder att personal med professionell utbildning (som blivit likforma-
de genom den gemensamma utbildningsbakgrunden) likriktar sina respektive organisationer. 
23 

Efter en självkritisk text 1991 av DiMaggio och Powell, i The New Institutiona-
lism in Organizational Analysis, började man se organisationerna som något mer 
än endast passiva speglingar av omgivningen. Man började lägga märke till aktö-
rer, maktförhållanden och strategiskt handlande inom både fältet och de enskilda 
organisationerna. Det började handla om processer.24  

Den nyinstitutionella organisationsteorin kom hit till Sverige runt mitten av 
1980-talet då den först tillämpades inom främst företagsekonomins fält, först se-
nare har den spridit sig till sociologin. I slutet på 1990-talet då en period av studi-
er om beslutsfattning började nå sitt slut i Sverige började forskarna istället intres-
sera sig för förändringar hos organisationer genom reformer. En frågeställning 
blev så småningom viktigast i den svenska nyinstitutionella forskningen, nämli-
gen vilket förhållande det finns mellan enskilda organisationsförändringar och 
mer generella visioner som sprids på olika sätt i samhället. I Sverige betraktar 
forskarna idag organisationsfälten som sociala sammanhang inom vilkas ramar 
organisationerna skapar sin identitet. Ramarna är dock väldigt föränderliga, nya 
fält kan exempelvis tillkomma eller gamla fält kan förändras eller försvinna. 
Dessutom kan de enskilda organisationerna byta organisatoriska fält. Eftersom det 
alltid finns en strävan efter likhet samtidigt som det finns en strävan efter att vara 
unik innebär det att alla organisationer till viss del alltid frångår de andra organi-
sationerna inom samma fält. De flesta organisationer försöker vara som de andra 
inom sitt fält men utan att för den skull vara exakt densamma. De vill gärna tillfö-
ra något eget, något nytt. Det är sällan som det händer att en aktör kommer med 
någonting fullständigt nytt, oftast handlar det om en ny version av en ”gammal” 
idé. 25 

Idéerna färdas mellan olika rumsliga och tidsmässiga sammanhang. Först 
måste idén ses som ett objekt dvs. i form av till exempel en bild eller en text. 
Denna färdas till ett annat fält, ett nytt sammanhang där idén omskapas eller ”re-
embedded” det vill säga idéns konstruerade drag fylls ut med lokala attribut innan 
den används. Hur mycket idén ändras kan variera mycket, ibland sker en knappt 
märkbar förändring medan det i andra fall sker en nästan total omvandling av 
idén. Detta kan bero på vart idén flyttas om det handlar om en geografisk förflytt-
ning men till likartade organisatoriska fält är förändringen ofta mycket liten till 
skillnad mot för om det handlar om en förflyttning mellan olika slags organisato-
riska fält då förändringen ofta är större. Anledningen till att en idé överhuvudtaget 

                                                 
23 Johansson. s. 21. 
24 Ibid. s. 22. 
25 Ibid. s. 25 ff. 
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uppmärksammas av ett nytt organisatoriskt fält eller en organisation beror enligt 
bland annat Kjell Arne Røvik, norsk statsvetare, på modenycker, vilket i sin tur 
handlar om att både vilja passa in och om att sticka ut från mängden. Vissa orga-
nisationer agerar trendsättare och andra organisationer modeföljare. Eftersom det 
endast handlar om vissa delar av organisationen som följer ett visst mode så kan 
en och samma organisation bestå av flera olika moden.26 
Diskussionen om varför inte alla organisationer inom samma organisatoriska fält 
följer samma mode och antar samma idé förklaras av Nils Brunsson som en 
svampmodell det vill säga idéerna kan liknas vid svampar som dyker upp vid lite 
spridda ställen utan något synligt samband eller kontakt. Modellen bygger på två 
hypoteser: det ska finnas en gemensam diskussion om organisationsformer och 
organisering som ska utvecklas kontinuerligt samt att om en organisation inför en 
speciell modell tar det en tid innan organisationen kan införa en annan idé. 27 Man 
skulle kunna säga att organisationer som just då en ny idé ploppar upp på fältet 
har ett behov av någonting nytt anammar den nya idén medan de som inte har 
samma behov just då väntar tills nästa idé kommer. 

Vem är det då som kommer på en ny organisationsidé? Standardisering är ett 
vanligt begrepp inom idéproduktionsforskningen i Sverige. Det finns enligt nyins-
titutionalisterna tre olika sorters regler; normer, direktiv och standarder. Hos den 
första, normer, är reglerna vanligtvis underförstådda och saknar en känd skapare 
medan direktiv har klara regler och en tydlig upphovsman. Standarder har liksom 
direktiv tydliga regler och en klar upphovsman men standarder är frivilliga och 
kan i princip omfatta vad som helst. Studierna av standardiseringen har visat att 
idéer som tycks vara snarlika kan röna helt olika öden när de ”landar” i enskilda 
organisationer. Det beror på att hela framtagningsprocessen kan vara av betydelse 
för det lokala handlingsutrymmet vid översättningen.28 

En nackdel med nyinstitutionella organisationsteorin är att den kan leda till 
”benämningsstudier”, det vill säga den bara benämner och definierar organisato-
riska fälts utvecklingsnivåer utan att förklara dem. Även dess relativt komplicera-
de modell med aktörer har kritiserats. Modellen klargör att aktörerna ”handlar 
omedvetet, rutinmässigt och oreflekterat” och då blir det svårt att förklara varför 
de agerar som de gör.29 

                                                 
26 Johansson. s. 30 ff. 
27 Ibid. s. 32. 
28 Ibid. s. 32 ff. 
29 Stern, Charlotta. ”Nyinstitutionell organisationsteori” 1999. s. 88 f. 
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Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats syfte är att analysera hur några alternativa låneverksamheter står i 
relation till det vanliga folkbiblioteket. Utgångspunkten kommer att vara från ”in-
stitutionens” perspektiv alltså inte ur ett låntagarperspektiv, i den mån det är möj-
ligt att bortse från detta. Självklart är det inte möjligt att helt bortse från låntagar-
na eftersom även de utgör en viktig del i organisationerna. Dock kommer exem-
pelvis inga intervjuer av låntagare att göras. Jag önskar även i den utsträckning 
det är möjligt att undersöka de alternativa låneverksamheternas möjlighet till en 
bestående framtid i det svenska samhället. 

Jag syftar till att ge en överskådlig bild av de valda alternativa låneverksam-
heterna det vill säga; Läsecirklarna på Akademibokhandeln och Bokia, Tvättstu-
gebiblioteken i Uppsala, Strandbiblioteket i Södertälje, Vägkrogsbiblioteken och 
fyra biblioteks BookCrossingverksamhet. Den övergripande frågeställningen är; 
Hur är de alternativa låneverksamheterna i denna uppsats organiserade? Några 
följdfrågor som jag har ställt inför denna undersökning är; vad är syftet med att 
starta en alternativ låneverksamhet? Kan de tillföra något i dagens samhälle? 
Finns det någon risk att de alternativa låneverksamheterna till slut kan konkurrera 
ut folkbiblioteken? Vad är det som gör att de överhuvudtaget kan fungera i dagens 
svenska samhälle? 

Vidare kommer jag att inspireras av den nyinstitutionella organisationsteorin 
samt de ovan nämnda forskare som studerat läsning och läsfrämjande, det vill 
säga Rachel Van Riel och Pamela Schultz Nybacka. Reader development som 
Van Riel förespråkar är något som jag tror att låneverksamheterna använder sig av 
medvetet eller omedvetet i sin verksamhet. Schultz Nybacka som i en liknande 
anda talar om den additiva logiken är även det som något jag antar går att utröna i 
låneverksamheternas organisationer.  

 

Disposition 
Efter detta avsnitt följer ett avsnitt där källmaterial och metod förklaras, där ingår 
även en kort presentation av informanterna från denna undersökning. Därefter 
följer rubriken som heter ”Avgränsningar”. Under nästa rubrik ”Presentation av 
låneverksamheterna” beskrivs de valda låneverksamheterna med en kort bakgrund 
och historik. Härnäst följer en kort presentation av Sveriges ”Lån och läsvanor” 
för att ge en bild av hur detta ser ut och kanske även hur det kan påverka nya lå-
neverksamheters vara eller icke-vara. ”De alternativa låneverksamheterna” inne-
fattar en mer ingående beskrivning av de olika låneverksamheterna och organisa-
tionerna som står bakom dessa. Här beskrivs organiseringen av verksamheterna, 
deras visioner och mål, vilka personer de främst riktar sig till, deras fysiska utse-
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enden och finansiering med mera. Därefter följer en jämförelse mellan de olika 
verksamheterna och slutligen följer en slutdiskussion där jag försöker knyta ihop 
undersökningen och återkoppla till frågeställningarna och teorierna som presente-
rades i början av uppsatsen.  
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Källmaterial och metod 

Under denna rubrik följer en redovisning för vilka metoder och material jag har 
använt mig av i uppsatsen. Dessutom kommer en kort presentation över de infor-
manter som bidragit till att denna undersökning har kunnat genomföras. 

Material  
Jag har utgått från mycket tryckt material, både i pappers- och elektronisk form. 
Det tryckta pappersmaterialet är i form av artiklar, rapporter och böcker. Förutom 
det material som nämnts ovan under tidigare forskning och teoriavsnittet, har även 
annat material använts. Några artiklar kring de olika låneverksamheterna har an-
vänts, det har dock generellt inte funnits mycket skrivet kring dessa. Genom dessa 
artiklar har jag kunnat bilda mig en bakgrund till låneverksamheterna och utifrån 
dessa forma mina intervjufrågor. Den mesta informationen kring de olika låne-
verksamheterna har jag dock fått genom informanternas svar på mina frågor. I 
uppsatsen har jag även använt mig av en del statligt material i form av rapporter 
av olika slag främst utifrån tanken att visa hur dagens Sverige ser ut vad det gäller 
läsning och lånestatistik. Jag har exempelvis använt mig av Statens offentliga ut-
redningar och Kulturrådets rapporter för att visa på hur lånestatistiken och läs-
ningen har förändrats i dagens Sverige. Detta skulle i sin tur kunna påvisa en 
eventuell påverkan av möjligheten att öppna alternativa låneverksamheter i kon-
kurrens och/eller i samarbete med folkbiblioteken.  

Då de flesta av de låneverksamheter som förekommer i denna uppsats är rela-
tivt nya verksamheter, har en stor del av material kring och om låneverksamheter-
na än så länge endast funnits via Internet. Internetsiten Facebook30 har även varit 
till hjälp då jag därigenom kunnat få information och tips angående vilka bibliotek 
som använder sig av BookCrossing, detta från verksamma bibliotekarier och 
andra intressenter. 

Ett radioprogram i Sveriges radio P1 bidrog till viss information kring Bo-
okCrossingfenomenet. Även den ansvarige för tvättstugebiblioteken i Uppsala, 

                                                 
30 Facebook webbsida. 
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Kennet, har hörts i radio och även synts i TV men tyvärr fungerade dessa länkar 
inte längre då dessa endast ligger kvar en viss tid på nätet.31  

Allt material både tryckt och otryckt har valts utifrån en tanke att presentera 
verksamheterna på ett utförligt sätt. Ett problem har varit att finna specifikt tryckt 
material kring dessa och därför har stor vikt lagts vid informanternas uttalanden 
vilket kan innebära att organisationernas alternativa låneverksamheter presenteras 
i särdeles positiva ordalag.  

 
 

Metod  
”Ett syfte med en fallstudie är helt enkelt att ta en liten del av ett stort för-
lopp/…/fallet i fråga får representera verkligheten”, skriver Ejvegård i Vetenskap-
lig metod..32 Problemet med fallstudier är ganska uppenbart, ett fall kan omöjligen 
visa hela verkligheten om det inte är så att detta fall är det enda i sitt slag. Det kan 
dock ge en relativt distinkt antydan om hur verkligheten i allmänhet ser ut. Meto-
den skulle även kunna beskrivas som delvis deskriptiv eftersom jag syftar till att 
ge en bild över hur de olika låneverksamheterna ser ut. Jag har valt att använda 
mig av en kvalitativ metod, detta för att presentera låneverksamheterna så utför-
ligt som möjligt. Genom att välja endast ett fåtal alternativa låneverksamheter och 
informanter tappar undersökningen en del av bredden. Då jag antar att exempelvis 
de flesta läsecirklar i bokhandeln använder sig av ungefär samma premisser och 
likaså antar jag att de övriga alternativa låneverksamheter inom samma grupp ser 
ungefär likadana ut, tror jag att det är möjligt att ge en bra bild av hur dessa låne-
verksamheter vanligtvis är organiserade utifrån detta mindre urval. Jag har valt att 
utgå från fyra bibliotek som använder sig av BookCrossing och två bokhandlar 
med cirkelverksamhet. Vägkrogsbiblioteken belyses från främst Transportarbeta-
reförbundets håll och i tvättstugebibliotekens fall har jag använt mig av endast 
Uppsalahems tvättstugebiblioteksverksamhet. Strandbiblioteket speglas utifrån 
verksamheten i Södertälje. När det gäller presentationen av intervjusvaren och e-
postsvaren har jag markerat att det är ett direkt citat när det är så. I övrigt har jag 
valt att återge det informanterna sagt eller skrivit med egna ord, utan att för den 
skull ändra på det som sagts. 

                                                 
31 Webbsidan Sveriges radio > P1 > Kulturradion > Biblioteket [2008-03-18] 
32 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. 1996. s. 31. 
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Genomförande av undersökning 
I slutet av januari och början av februari 2008 skickades förfrågningar ut via e-
post till representanter för de låneverksamheter som jag planerat att undersöka för 
att höra om dessa var villiga att svara på några frågor angående sin låneverksam-
het. Två bibliotek av de sex jag kontaktade ville inte eller hade inte tid att svara på 
några frågor angående sin BookCrossingverksamhet. De övriga informanter som 
jag kontaktade inom de andra låneverksamheterna ville alla gärna vara med. Jag 
valde strandbiblioteket i Södertälje då jag tidigare hade haft kontakt med infor-
manten under min praktikperiod på Luna Kulturhus i Södertälje men även på 
grund av att strandbiblioteket i Norrtälje är utformat som en förlängning av deras 
bokbussverksamhet. Strandbiblioteket i Södertälje flyttade ut till en strand och 
byggde upp ett bibliotek på plats. På grund av antalet informanter, gällande Bo-
okCrossing och även utifrån ett önskemål om detta, valde jag att använda e-
postkorrespondens under den fortsatta undersökningen. Jag skickade ut några in-
tervjufrågor som var anpassade efter informanterna i fråga, utifrån den bak-
grundsinformation jag redan hade innan intervjuerna. Detta använde jag mig även 
av till de två bokhandlarrepresentanterna, den ansvarige för Biblioplaya i Hovsjö 
och den ansvariga för vägkrogsbiblioteken på Transportarbetareförbundet.  

Frågorna var ungefär likadant formulerade men inte exakt desamma. De for-
mulerades dock generellt utifrån likartade teman; personlig information om in-
formanten, bakgrund till låneverksamheten, utformning av verksamheten, finansi-
ering och samarbetspartners, marknadsföring och slutligen resultat. Fördelen med 
korrespondens via e-post var att det sparade en del tid och pengar då jag inte be-
hövde resa runt i Sverige för att träffa informanterna. Det främsta skälet till valet 
av denna metod var dock att informanternas fick möjlighet att i lugn och ro kunna 
fundera över frågorna och svara när de hade tid och möjlighet. Nackdelen var att 
detta sätt till skillnad mot för en personlig intervju ansikte mot ansikte gav inget 
eller litet utrymme för diskussion kring ämnet. Dock var det inga problem att höra 
av sig till informanterna med eventuella följdfrågor eller önskemål om en liten 
tydligare förklaring vid vissa svar. Dessutom lämnade jag öppet för övriga funder-
ingar eller kommentarer efter mina frågeställningar. 

När det gällde tvättstugebiblioteken i Uppsala valde jag att göra en intervju på 
plats med den ansvarige. Detta på grund av brist av bakgrundsinformation om 
tvättstugebiblioteken och jag därför behövde få mer utförliga svar på mina frågor 
än inom de andra verksamheterna. Jag åkte till Uppsalahems kontor i Gottsunda-
området på eftermiddagen den 10 mars 2008 där jag träffade Kennet. Intervjun 
var en öppen intervju, där jag liksom i e-postintervjuerna hade teman vilka jag 
utgick ifrån. Kennet besvarade dock många av frågorna innan jag hade frågat dem 
då han verkligen var engagerad i projektet och gärna ville berätta allt. Jag hade en 
bandspelare liggande på bordet mellan oss, men det kändes som att bandspelare 
inte alls fanns med i bilden. Hade det varit en annan person vilken jag intervjuat 
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hade stämningen lätt kunnat bli lite krystad eller nervös men nu var det inga som 
helst problem. 

Val av informanter 
Urvalet av informanter har skett utifrån vem som varit ansvarig för låneverksam-
heterna. Detta har gjort att ålder, kön och bostadsort har inte varit av betydelse för 
val av informanter. Jag kontaktade biblioteken, bokhandlarna, och Uppsalahem 
via den generella e-postadress som jag funnit på vardera webbsida och bad att få 
kontakt med den ansvariga för det aktuella projektet. Detta har skett i nästan samt-
liga fall förutom i de fall där det tydligt framgått vem som är ansvarig för projek-
tet i fråga, då kontaktade jag denne person direkt. Urvalet har med andra ord skett 
utifrån vem som är ansvarig för respektive låneverksamhet. När det gäller väg-
krogsbibliotekens informant valde jag att kontakta en representant från Trans-
portarbetareförbundet och inte Hotell- och Restaurangfacket. Detta på grund av 
att jag funnit Lottas namn i en artikel om vägkrogsbiblioteken på Landsorganisa-
tionen i Sveriges webbsida.33 Strandbibliotekets representant i Södertälje var jag 
bekant med sedan min praktikperiod på Luna kulturhus i Södertälje, därför valde 
jag att intervjua honom istället för att ta kontakt med Norrköpings Biblioplayas 
ansvariga. 

Biblioteken med BookCrossing har kontaktats utifrån tips från medlemmar på 
Facebookgrupperna ”Svensk biblioteksförening” och ”Bibliotek och bibliotekari-
er.”34 Jag lade ut en förfrågan där om någon kände till några bibliotek som använ-
de sig av BookCrossing och fick några svar. En bekant tipsade mig om Göteborgs 
bibliotek projekt VÄrsta boken. ”VÄ” står för de västra stadsdelarna i Göteborg 
vilka var de deltagande i projektet.   

När det gäller bokhandlarna valde jag de två största kedjorna i Sverige, Aka-
demibokhandeln samt Bokia och kontaktade dessa. Kontaktuppgifterna hämtades 
från respektive hemsida. På Akademibokhandelns hemsida stod vem som är an-
svarig för läsecirkeln så jag kontaktade henne direkt via mail. Hos Bokia var jag 
tvungen att skicka ett allmänt formulerat till Bokia där jag skrev att jag ville 
komma i kontakt med den ansvariga för deras läsecirkel.  

Presentation av informanter 
Jag har valt att presentera informanterna med förnamn och befattning för att lätta-
re kunna skilja dem åt i analysen. Personen i VÄrsta bokenprojektet är anonymi-
serad på egen begäran. 

                                                 
33 Landsorganisationen i Sverige > Viktiga områden > Kultur >Ännu ett vägkrogsbibliotek står redo att dela 
med sig av läsäventyr. 
34 Facebook webbsida > Groups > Svensk biblioteksförening samt Bibliotek och bibliotekarier. 
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Läsecirklar i bokhandeln 
 
Therese: Arbetar som bokhandelsbiträde samt redaktör för Läsecirkeln på Aka-
demibokhandeln, Nova Lund. Hon har varit anställd där i 6 år. 
 
Pia: Har varit anställd cirka 7 år på Bokia AB i Göteborg där hon arbetar som 
marknadsassistent. 
 

Vägkrogsbiblioteken: 
Lotta: Arbetar som webbmaster och biblioteksansvarig på Transportsförbunds-
kontoret.   Hon har arbetat där i 10 år. 
 

Tvättstugebiblioteken 
Kennet: Arbetar som förvaltare vid Uppsalahem i Gottsunda, vilket han har gjort i 
5 år. 

Strandbiblioteket 
Eduardo: Föreståndare på Hovsjö bibliotek, Södertälje. Är inne på det sjätte an-
ställningsåret. 

BookCrossing på bibliotek 
Malin: En av de inblandade i VÄrsta boken projektet. Presenteras inte ytterligare 
eftersom hon vill vara anonym. Fingerat namn.  

 
Emma: Arbetar som ungdomsbibliotekarie på Hörby bibliotek och har varit an-
ställd 6 månader. 

 
Kerstin: Arbetar som bibliotekschef på Borlänge bibliotek, där hon tidigare även 
arbetat som bibliotekarie. Hon har arbetat där i sammanlagt 19 år. 

 
Sara: Arbetar som biblioteksassistent på Järfälla folkbibliotek. Där har hon arbetat 
i 3,5 år. 
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Avgränsningar 

Vägkrogsbiblioteken räknas egentligen till arbetsplatsbibliotek, men jag har valt 
att undersöka det som ett ny annorlunda låneverksamhet och inte som ett ”van-
ligt” arbetsplatsbibliotek i den mån det är möjligt att frångå detta. Jag har valt att 
bortse från arbetsplatsaspekten då det relevanta för denna uppsats är det nya och 
annorlunda sättet att låna ut litteratur. Vägkrogsbiblioteken riktar sig till två skilda 
yrkesgrupper och befinner sig, för lastbilschaufförernas del, i den miljö där chauf-
förerna utför sitt jobb. I detta fall handlar det dessutom om en plats där det utlånas 
mestadels ljudböcker till skillnad mot för hos de andra låneverksamheterna.  

Det finns även exempelvis fängelsebibliotek och bokbåtar utanför den ordina-
rie folkbiblioteksverksamheten men jag har valt att inte ta med dessa på grund av 
att det redan finns forskning om dem sedan tidigare.  

Vad det gäller läsecirklar i bokhandeln så har jag som jag redan nämnt valt 
två av Sveriges största samt mest geografiskt spridda bokhandelskedjor.  

När jag skriver om lånestatistik hos folkbiblioteken och läsning har jag valt 
att främst se till pappersböcker och bortsett från tidskrifter, e-böcker eller annan 
media om detta inte står tydligt angivet.  

I denna uppsats kommer jag att benämna det världsomspännande BookCros-
singfenomenet från USA utifrån ord som ordinarie och ursprungliga, för att sär-
skilja denna från övrig BookCrossing verksamhet som finns i biblioteken.  
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Presentation av låneverksamheterna 

Under denna rubrik kommer en kort bakgrund och historik av de olika låneverk-
samheterna att presenteras. Mängden av informationen kring de olika verksamhe-
terna har varierat ganska mycket, antagligen beroende av hur mycket de har före-
kommit i pressen. Under rubriken BookCrossing presenteras främst den ordinarie 
verksamheten och dess historik. Jag har även valt att förklara hur det går till i 
praktiken eftersom det fortfarande är ett okänt fenomen för många. Strandbiblio-
tekets bakgrund presenteras utifrån Norrtäljes verksamhet därför att de var först i 
Sverige med detsamma. Jag har dock valt att undersöka endast Södertäljes strand-
biblioteksverksamhet, vilket jag redan nämnt i inledningskapitlet. 

Bokhandlarna 
Akademibokhandeln och Bokia är två välkända företag, men vilka är de egentli-
gen?  
Här nedan följer en presentation av de båda. 

Akademibokhandeln 
Sveriges största bokhandelsföretag, Akademibokhandeln omfattar idag 59 butiker 
belägna över hela landet. 1992 bildades Akademibokhandelsgruppen genom en 
sammanslagning av Esselte Bokhandel AB och Academus AB. Den förstnämnda 
var en fullservicebokhandel kopplad till Konsumentföreningen i Stockholm. När 
Esselte såldes till Konsumentföreningen innefattades 15 butiker. Esselte omfatta-
de dessutom ett flertal av landets boklådor, prenumerationsförmedling, lärome-
delsdistribution och en vetenskaplig förlagsverksamhet. Academus AB var i sin 
tur moderbolag åt en rad kårägda kursbokhandlar runt om i landet som grundats 
på 1970-talet. BOKMAN-kedjan, köpt från Bonniers 1982, samt två allmänboklå-
dor i Stockholm och Göteborg ingick tillsammans med några mindre boklådor 
även de i Academus AB. Esselte och Academus bildade tillsammans Nordiska 
Bokhandelsgruppen. Sedan år 1998 ingår Akademibokhandeln i Konsumentföre-
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ningen tillsammans med Nordstedts Förlagsgrupp, PAN Vision och tidningen Vi. 
35 

Akademibokhandelns affärsidé är att sälja litteratur och kompletterande medie-, pappers- och 
kontorsprodukter till konsumenter, institutioner, studenter och enskilda professionella genom 
butiker och Internet i en integrerad, lokalt anpassningsbar kedja med gemensamma processer 
och system.36 

Akademibokhandeln har ett brett utbud av tjänster och en av dessa tjänster är Lä-
secirkeln. Där betalar man en avgift för att bli medlem och får därigenom tillgång 
till 52 aktuella titlar under ett helt år.37 

Bokia 
Bokia är en butikskedja som innefattar 88 butiker placerade över hela landet. Den 
första Bokiabutiken öppnades 1986. Från och med 2006 ingår även Bokhandels-
kedjan Wettergrens i Bokiakedjan efter att denna köpt bokhandelsdelen av Wet-
tergrens, sammanlagt åtta butiker. Eftersom Bokia drivs som franchiseföretag är 
det Bokia som centralt köper in produkter och bestämmer kampanjer och så vida-
re. Bokias affärsidé är att ”Vara en kundnära och inspirerande mötesplats för alla 
som vill ha eller ge bort böcker, underhållning samt varor för den kreativa ar-
betsmiljön”.38 

På hemsidan kan man även läsa att Bokiabutikerna har ett specifikt mål. Det 
är relativt likt den övergripande affärsidén, nämnd ovan, ”varje butik skall vara en 
trevlig mötesplats där man gärna går in för att hitta nya idéer, presenter, under-
hållning, kunskap och kontorsmaterial av olika slag”.39 

Förutom den vanliga läsecirkeln Låna & Läs har Bokia dessutom en ljud-
boksklubb Låna & Lyssna. Liksom hos Akademibokhandeln betalar kunden en 
summa för att bli medlem i Låna & Läs och får därigenom tillgång till 60 aktuella 
titlar under ett år. Ljudboksklubbens regler ser lite annorlunda ut då kunden först 
betalar en summa för att bli medlem och sedan en mindre summa varje gång han 
eller hon byter titel. Som medlem får man tillgång till tio titlar under ett år. Hur 
det går till mer exakt återkommer jag till lite längre fram i uppsatsen.40 

                                                 
35 Akademibokhandelns webbsida > Företaget > Historik. 
36 Akademibokhandelns webbsida > Företaget > Verksamhetsbeskrivning. 
37 Akademibokhandelns webbsida > Läsecirkeln. 
38 Pia, Bokia. 
39 Bokias webbsida > Besök oss > Bokiafakta. 
40 Bokias webbsida > Låna & Lyssna. 
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Vägkrogsbibliotek 
Det första vägkrogsbiblioteket invigdes den 7 december 2004 på vägkrogen Tön-
nebro. Det startades genom ett initiativtagande av fackföreningarna Transportar-
betareförbundet och Hotell och Restaurang. Vägkrogsbiblioteken är dessa fackfö-
reningars gemensamma arbetsplatsbibliotek.41 Biblioteken startade som ett projekt 
med namnet ”Kropp och själ” och skulle vara en läsfrämjande insats. Projektet 
genomfördes med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Syftet med projektet var bland 
annat att öka och underlätta läsandet bland LO:s medlemmar genom att tillhanda-
hålla lättillgänglig litteratur. Detta efter en LO-rapport av Sven Nelander och In-
gela Goding, Läsa böcker. Hur läsandet av böcker har förändrats bland olika 
grupper av anställda (2004), där de visar att mellan åren 1999 och 2003 har anta-
let män som inte läser böcker har ökat inom LO:s medlemmar.42 Det krävs ingen 
lång utbildning för att arbeta som lastbilsförare och inte heller för att arbeta inom 
hotell – eller restaurangbranschen, vilket kanske kan förklara det vacklande in-
tresset för läsning på fritiden. Det är väl befäst att hos dem med liten erfarenhet av 
läsning, så som hos männen inom LO, finns det lite intresse att läsa. Utvecklingen 
2005 var enligt Bokpriskommissionen på väg åt fel håll.43  

Tvättstugebibliotek 
Uppsalahem äger ungefär 12 800 bostäder i och runt Uppsala, vilket gör dem till 
Uppsalas största bostadsföretag. Deras motto är ”Lite mera värd”, det vill säga de 
strävar efter att ha en dialog med sina hyresgäster samt efter att tillhandahålla ett 
tryggt och trevligt boende.44 Det är bland annat därför som Uppsalahem, i området 
Gottsunda, har börjat med tvättstugebibliotek, i samarbete med Hyresgästföre-
ningen och ABF. Än så länge har sju bibliotek öppnats i tvättstugorna i Gottsun-
daområdet. Det första tvättstugebiblioteket invigdes augusti 2006. 

Biblioteket har inrättats i en hörna i tvättstugan. Det handlar inte om något 
större bibliotek utan om ett mindre antal böcker. Barnböcker finns i varje tvättstu-
ga så att föräldrarna kan läsa högt för barnen eller så att barnen själva kan läsa 
medan mamma eller pappa tvättar. Målet med biblioteken var att försöka skapa en 
större sammanhållning och trivsel i Gottsunda. Dessutom ville ABF verka läs-
främjande i bostadsområdet och visa på att det kan vara trevligt att läsa.45 

                                                 
41 Transportförbundets webbsida > Pågående projekt > Vägkrogsbibliotek. 
42 Andersson & Hjertström. s. 29. 
43 Statens offentliga utredningar. Bokpriskommissionen – slutrapport 2005:12. 
44 Uppsalahems webbsida > Om Uppsalahem. 
45 Swedenmark, Elin. ”Läs och låna i tvättstugan” 2007. 
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Strandbibliotek 
Biblioplayas startade i Sverige sommaren 2004 i Norrtälje. Det är en utvidgning 
av den vanliga bokbussverksamheten. Redan på namnet kan man gissa sig till vad 
det handlar om, ett strandbibliotek helt enkelt. I Norrtälje är verksamheten ett 
samarbete mellan Norrtälje kommuns bibliotek och Norrtäljes turistbyrå samt 
några externa samarbetspartners som exempelvis flera lokala ICA-handlare och 
campingvärdar. Kommunbibliotekets bokbuss åker ut till badstränder, bryggor 
och campingplatser runt om i Roslagens skärgård. Det så kallade ”sommarbiblio-
teket” innefattar ca 4000 boktitlar inom olika genrer, både barn och vuxenböcker. 
Biblioteket ställer även upp med diverse turistinformation om Roslagenområdet.46 
Biblioplayas stannade vid 23 hållplatser och hade 1047 besökare under sin tur år 
2004, varav 107 var ”nya” låntagare.47 

Målet med Biblioplayas är enligt Norrtäljes hemsida att ”bl.a. att höja kvalite-
ten för alla som vistas i Roslagen på sommaren och att lyfta fram den breda livs-
kvalitet som Norrtälje kommun erbjuder i form av kultur, utbildning, natur och 
härliga besöksmål”.48 
Det började med att den spanske bibliotekarien Ignacio Latorre besökte Norrtälje 
kommun i februari 2004. Han berättade om denna verksamhet som redan fanns för 
turister på badorten Benidorm i Spanien 1992. Idén var då att öka spridningen av 
litteratur i Benidorm, ett typiskt europeiskt turistmål. Biblioplayas i Spanien rik-
tade sig både till turister och den inhemska befolkningen.49 På Regionbibliotekets 
hemsida kan man läsa att försöket i Norrtälje gick väldigt bra eftersom man nu 
kunde nå personer som vanligtvis inte besöker biblioteket.50 

I Hovsjö, Södertälje, hade bibliotekarien Eduardo hört talas om projektet i 
Norrtälje och tyckte det verkade intressant. Det blev inte en förlängning av någon 
bokbussverksamhet i detta fall utan Eduardo flyttade helt enkelt en del av Hov-
sjöbibliotekets böcker och tidningar till Eklundsnäsbadet sommaren 2006.51 

BookCrossing 
BookCrossing är ett fenomen som skapades i mars 2001 av en amerikansk man 
vid namn Ron Hornbaker och hans fru Kaori. Ron Hornbaker som arbetar på 
mjukvaruföretaget Humankind Systems. Ink. ville skapa en helt ny community 

                                                 
46 Norrtälje kommuns webbsida > Bibliotek > Bokbuss > Biblioplayas. 
47 Ericsson, Kerstin. ”Biblioplayas” 2004. s. 8. 
48 Norrtälje kommuns webbsida > Bibliotek > Bokbuss > Biblioplayas. 
49 Ibid. 
50 Gustavsson, Marie, Schoultz Káplár, Lisbeth, Geuken Lissenko, Annika. Ett bibliotek med flyt- utredning 
av bokbåtsverksamheten i Stockholms län. s. 16. 
51 Sund, Malin. 2006. “Bibblan flyttar till stranden”. s. 30. 
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site som skulle tillföra något bra i världen. Idén kom från webbsidan Where Is 
George? där man kan spåra U.S. valuta genom dess serienummer. 

Hur går det då till i praktiken? Först plockar man en bok ur sin bokhylla och 
sedan går man in på BookCrossinghemsidan för att registrera sin bok. När man 
registrerar boken så får man ett BCIDnummer (jämförbart med ett ISBN-nummer) 
som man sedan märker boken med tillsammans med adressen till hemsidan. Efter 
detta är boken redo att börja cirkulera, man kan antingen ge den till någon eller 
kanske ännu roligare lämna den någonstans på exempelvis bussen eller en park-
bänk. Om man lämnar boken på en parkbänk i hörnet av Strandvägen 9 i Örebro 
kan man även skriva in det på hemsidan och då kan dess medlemmar gå på ”jakt” 
om de vill. Det är sedan meningen att personen som hittar boken, medlem eller 
inte, ska gå in på hemsidan och registrera att den är hittad. När boken är läst läg-
ger man ut den på ett nytt ställe. Genom att upphittarna, förhoppningsvis, registre-
rar boken hela tiden kan man följa bokens resa från läsare till läsare och vad dessa 
har för synpunkter på den. Det är helt gratis att vara medlem på BookCrossing. 
Om man vill kan man dock donera pengar eller handla i BookCrossingshoppen för 
att bidra till driften av sidan.  

Just nu har sidan 626 641medlemmar och 4 470 343 registrerade böcker.52 
Redan i slutet på 2002 började fenomenet göra sitt intåg i Sverige.53 Den första 
mars 2008 fanns det 5521 BookCrossers registrerade i Sverige, där den yngste 
medlemmen är 8 år och den äldste 75 år. 54 

Förutom ”vanliga” pappersböcker är det inga problem att frisläppa e-böcker 
och ljudböcker. Tidskrifter, kataloger och liknande är dock inte okej att registrera 
eftersom de vanligtvis inte är hållbara nog för att klara resor. Än så länge är det 
endast runt 20-25 procent av de frisläppta böckerna som fångas. Detta kan bero på 
var man lämnar dem, hur bra man märkt boken ifråga och vem som hittar den, alla 
människor kanske inte har tillgång till Internet eller kanske helt enkelt inte orkar 
engagera sig. Men enligt grundaren av BookCrossing är huvudsaken med detta 
fenomen att sprida glädje genom att dela med sig av sina böcker. ”Make the world 
one big library! Or take the safer, more conventional route, and give your books 
to friends, or to charities, or trade them in at a used book store, or whatever... just 
pass them on so they can touch more lives”.55 
Om man är en registrerad medlem på BookCrossing kan man även gå med i en så 
kallad bookring eller bookray (bokring eller bokstråle). En bokring är alltså en 
bok som cirkulerar bland intresserade medlemmar. En person startar då bokringen 
genom att göra en lista med de intresserade deltagarna i sin journal och skickar 

                                                 
52 BookCrossings webbsida [2008-01-09]. 
53 Hansson, Krister. ”Biblioteken och läsandet”. 2003. s. 1. 
54 BookCrossings webbsida > International supportsites > European support sites  > Statistics > Sweden 
[2008-03-26]. 
55 BookCrossings webbsida > FAQ´s. 
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sedan iväg boken till den första personen på listan, vilken i sin tur skickar den till 
nästa osv. När den sista personen på listan läst boken skickar denne tillbaka boken 
till den som påbörjade cirkeln. En bokstråle är egentligen samma sak förutom att 
den som startar strålen inte vill ha tillbaka boken. Liksom vid frisläppningar av 
böcker är det viktigt att hela tiden registrera när man får boken, vad man tyckte 
om den och slutligen när man skickar den vidare. Den som startar strålen eller 
ringen kan bestämma om den ska vara en internationell eller endast inom landet.56 

 

                                                 
56 BookCrossings webbsida > FAQ´s. 
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Lån och läsvanor 

Under denna rubrik presenteras kort hur lån och läsvanor sett och ser ut i det 
svenska samhället. Detta i syfte att ge en bakgrund till hur området har utvecklats 
genom de senaste åren och detta kan eventuellt förklara varför det finns behov i 
samhället av andra låneverksamheter i samhället än det vanliga folkbiblioteken. 

År 1995 var biblioteket det mest välbesökta kulturaktiviteten här i Sverige. 
Fyrtio procent av befolkningen i Sverige hade år 1990 läst en bok som de hade 
lånat på biblioteket.57 Folkbiblioteken registrerades cirka 59 miljoner utlån av 
böcker år 2006 det vill säga cirka sex lån per invånare.58 Trots att antalet invånare 
har ökat med nästan en miljon personer har utlåningen minskat med 17,6 miljoner 
böcker mellan åren 1980 och 2006.59 Det fanns ca 2,7 aktiva låntagare i hela Sve-
rige under 2006, det vill säga personer som lånat en media åtminstone en gång 
under året.60  

År 2006 hade folkbiblioteken över 70 miljoner besökare, vilket innebär att 
sedan 1990-talet har det skett en ökning på runt femton procent.61 Trots detta har 
cirka tusen filialer och utlåningsstationer försvunnit mellan åren 1974 och 1994. 
Öppettiderna har dock ökat på de bibliotek  som finns kvar.62 De kommunala folk-
biblioteken inklusive filialer och bokbussar hade under 2006 i genomsnitt öppet 
23 timmar i veckan.63  

I jämförelse med de andra nordiska länderna ligger Sverige någonstans i mit-
ten vad det gäller antal besök per invånare. Det som skiljer länderna åt är priorite-
ringar och resultat, vilket till viss del beror på olika förutsättningar. Dessa förut-
sättningar beror på bland annat hur mycket pengar som läggs ned på biblioteken 
men även på hur länderna ser ut rent geografiskt. I exempelvis Norge finns många 
små kommuner och därför även många bibliotek.64 

                                                 
57 Statens offentliga utredningar. Kulturutredningen- Tjugo års kulturpolitik 1974-1994. 1995:85 s. 269 
58 Statens kulturråd. ”Folkbiblioteket 2006”.2007. s. 5 
59 Statens kulturråd. 2007. s. 15. 
60 Ibid. s. 40. 
61 Library Lovers. Bibliotek behöver kärlek – Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. 2007. s. 3. 
62 Statens offentliga utredningar 1995:85 s. 270. 
63 Statens kulturråd 2007.s. 21. 
64 Kåring Wagman, Anna. Sverige- så in i Norden efter: En jämförelse av nationell bibliotekspolitik i Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige. 2007.s. 25 f. 
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Statens Kulturråd är en statlig myndighet som har ansvaret för folkbiblioteksfrå-
gorna i Sverige. Kulturrådet ska bland annat fördela statligt kulturstöd, samla in 
statistik inom kulturområdet samt informera om kultur och kulturpolitik.65 Det ska 
även bland annat arbeta för att tillgängliggöra kultur av hög kvalitet för alla. År 
2006 fördelade Kulturrådet nästan 1,9 miljarder kronor i bidrag till de olika kul-
turområdena i Sverige. Vidare ska Statens Kulturråd ”stimulera dels ökade kul-
turinsatser, dels nya former av samverkan för att ta tillvara influenser i kulturli-
vet.”66 

Varje kommun i landet måste enligt bibliotekslagen ha ett folkbibliotek, detta 
innebär att i Sverige ska det finnas 290 folkbibliotek. 67 Enligt siffror som presen-
teras i Statens Kulturråds publikation 2007 fanns det år 2006 även 96 bokbussar 
och 739 övriga utlåningsställen förutom huvud- och filialbiblioteken.68 

Den välbärgade medelklassen i Sverige läste ivrigt under 1880- och 90-talen. 
Det blev ett naturligt kulturellt och socialt inslag i deras liv.69 Ungefär 100 år se-
nare hade enligt Statens Offentliga Utredningar ca trettio procent av befolkningen 
i Sverige år 1994 läst eller tittat i en bok ”igår”. Detta enligt en undersökning 
gjord av MedieMätning i Skandinavien AB, vidare kan tilläggas att det genom-
snittliga bokläsandet per dag hade de senaste 15 åren varit ganska konstant ute i 
landet.70 Var hittar människorna då sina böcker? De vanligaste sätten är att läsa en 
bok som redan fanns hemma, låna en bok på biblioteket eller läsa en bok som man 
fått i gåva berättar en undersökning från 1989. Andra vanliga sätt att tillskaffa sig 
en bok var genom att låna från vänner och släkt eller köpa en bok i bokhandeln. 
Hela 55 procent av befolkningen hade under året 1989 läst en lånad bok. 51 pro-
cent hade köpt en bok, vanligen ifrån bokhandeln.71  

För nästan tio år sedan, 1989, var läsaktiviteten hög i landet, nästan åttio pro-
cent av befolkningen hade läst en bok under året.72 Enligt en rapport gjord av 
Bokpriskommissionen, baserad på statistik från åren 2002-2004 läser arbetare och 
lågutbildade veckotidningar medan akademiker och högutbildade läser böcker. 
Även könet verkar spela roll, kvinnor läser mer än män. En ökning av läsandet 
inträffade under 2003 efter bokmomsens sänkning 2002, men det var de som re-
dan läste som började läsa mer. De som inte tidigare började inte läsa efter sänk-
ningen. 10-15 procent av Sveriges befolkning var 2003 personer som inte läste 
och så har siffrorna sett ut sedan 1988.73 

                                                 
65 Ibid. s. 23. 
66 Kulturrådet. Uppdrag, mål och verksamhet. .Stockholm 2008. s. 6-11. 
67 Sveriges riksdags webbsida > Lagar > Svensk författningssamling > Bibliotekslag 1996:1596. .§2. 
68 Kulturrådet 2007. s. 9. 
69 Gedin. s. 100. 
70 Statens Offentliga Utredningar. 1995:85. s. 247. 
71 Ibid. s. 253. 
72 Ibid. s. 266. 
73 Statens Offentliga Utredningar.2005:12. s. 54 f. 
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I Library Lovers informationsblad ”Bibliotek behöver kärlek - Sverige behöver en 
nationell bibliotekspolitik” berättas det om bibliotekens betydelse under 1900-
talet för läskunnigheten och folkbildningen i det Svenska samhället. De påpekar 
att 2000-talet sannolikt kommer att präglas av andra utmaningar, vilka vi just nu 
vet lite om. Vad som enligt Library Lovers är garanterat är att betydelsen av kun-
skap ökar och även informationsflödet ökar snabbt. Biblioteken erbjuder idag 
undervisning i sökning, värdering och användning av information både på plats 
och via bibliotekets webbplatser.74 Enligt Library Lovers är det en bättre, samlad 
nationell bibliotekspolitik som behövs i Sverige. Bibliotekslagen bör utvecklas för 
att Sverige ska kunna få ett ”långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar 
alla”.75  

                                                 
74 Library Lovers. Bibliotek behöver kärlek – Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. Stockholm 2007 
s.2 f. 
75 Ibid. s. 6. 
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De alternativa låneverksamheterna 

Frågan, vad är ett bibliotek?, anses som enkel att besvara men definitionen av 
ordet bibliotek har förändrats över tid och kan variera beroende på sammanhang 
eller geografisk plats. Nationalencyklopedin förklarar ”bibliotek” som, 

en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i 
allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen 
används även om själva lokalen.76 

I Wikipedia kan man läsa att bibliotek som kommer från grekiskans 
”βιβλιοθήκη betyder `boksamling´”.77 I Svenska Akademiens ordbok förklaras 
bibliotek som ett ”(ordnadt) förråd af litteraturalster, särsk. böcker (tillhörigt viss 
person l. viss institution), boksamling; i sht om betydligare, för allmänheten till-
gänglig, i särskild lokal förvarad boksamling, ofta med inbegripande af lokalen”.78  

Dessa tre olika uppslagsverk beskriver ”bibliotek” på ett likartat sätt. Det är 
helt enkelt en samling av böcker på en och samma plats. Men behöver det vara så 
idag? Är biblioteket en lokal fylld med litteratur, en bibliotekarie bakom en disk, 
en utlånings- och en återlämningsapparat eller är det något mer idag? I allmänhet 
är det själva byggnaden eller lokalen som människor syftar på när de talar om 
bibliotek. Finns det även ett minimum av litteratur som ska finnas på en plats för 
att det ska kunna kallas bibliotek? Nej, antagligen inte. Tvättstugebiblioteken in-
nehåller endast 15 stycken böcker men benämns ändå som bibliotek. Genom den 
tekniska utvecklingen kan man även prata om virtuella bibliotek, människor som 
ordnar bibliotek av olika mått i ett virtuellt rum. BookCrossing strävar efter att 
göra hela världen till ett enda stort bibliotek genom att sprida böcker överallt. Den 
givna frågan blir då, krävs det en fast lokal för litteraturen eller kan det ändå räk-
nas som ett bibliotek? Om man ska tolka de ovan nämnda förklaringarna från de 
tre uppslagsverken så blir svaret, ja. Det enda som behövs är en samling böcker 
eller numera utvidgat till en samling media.  
Målen och utgångspunkten för de olika låneverksamheterna ser lite olika ut men 
samtidigt är de väldigt lika, vilket kommer att framgå under denna rubrik. De in-

                                                 
76 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bibliotek [2008-03-26]. 
77 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: bibliotek [2008-03-26]. 
78 Svenska Akademiens ordbok, webbversionen, sökord: bibliotek [2008-03-26]. 
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går i ett samhälle där biblioteket och främst folkbiblioteken är en av pelarna i vi-
sionen om det svenska folkhemmet. Alla människor i samhället ska representeras 
och vara delaktiga, det ska kännas som hemma att befinna sig i biblioteket. Alla 
människor ska vidare ges en möjlighet till att känna läsglädjen och under olika 
tidpunkter blir olika målgrupper viktiga. Ibland har den främsta målgruppen varit 
invandrare, vid andra tillfällen är det barn- och ungdomar eller kanske människor 
med någon form av handikapp som är i blickfånget.  

Immi Lundin hävdar att, 

stora grupper i samhället är ointresserade av information om läsning och litteratur överhuvud-
taget är förmodligen en delaspekt av ett större socialt och demokratiskt problem som har att 
göra med utanförskap i samhället mer generellt. Det är ett jätteproblem som inte kan lösas 
varken med litteraturstöd för kvalitetsböcker eller frälsningstonfall.79 

Men är det inte det som dessa låneverksamheter strävar efter? De strävar alla efter 
att sprida läsningen och dess glädje till alla de människor som inte har upptäckt 
det än. De alternativa låneverksamheterna som tas upp i den här uppsatsen har alla 
haft olika mål, målgrupper och utformning av verksamheterna men ändå väldigt 
liknande visioner. Dessa visioner kommer att presenteras under denna rubrik till-
sammans med en bild av hur låneverksamheterna ser ut. 

Boklån i bokhandel 
Det var bokhandlarna som tillämpade utlåning av böcker först av alla. Redan på 
1760-talet kunde man låna böcker i Lars Salvius bokhandel. Som det redan 
nämnts i denna uppsats var det inte förrän 1783 som det första renodlade lånebib-
lioteket öppnades av en tysk kantor, F.A.Cleve, i Sverige.80  
Så småningom försvann låneverksamheten ur bokhandeln men nu är den tillbaka 
igen, varför?  

Läsecirkeln hos Akademibokhandeln 
Therese som är redaktör för läsecirkeln på Akademibokhandeln säger att idén till 
läsecirkeln kom innan hon började sitt arbete för 6 år sedan så hon vet inte riktig 
vem som kom med idén eller hur den uppstod. Läsecirkeln startade år 2000.81 
Akademibokhandeln har förutom de självklart ekonomiska målen även en över-
gripande vision som de arbetar för; 

                                                 
79 Lundin. s. 67. 
80 Gedin. s. 84. 
81 Therese, Akademibokhandeln. 
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att bygga en storartad bokhandel som vinner våra kunders hjärtan /…/ [När det gäller läsecir-
keln är tanken]att erbjuda kunderna att till ett bra pris låna och läsa nyutkommen skönlittera-
tur.82 

Sannolikt helt omedvetet handlar Akademibokhandelns vision inte endast om att 
få fler kunder eller att tjäna mer pengar utan även om ett av reader developments 
huvudsyften, tillhandahålla fler möjligheter till att läsa. Detta görs genom att kun-
derna ges möjligheten att antingen köpa eller låna litteratur till en billig penning.  

För att kunna få tillgång till Läsecirkelns 52 aktuella titlar måste man dock bli 
medlem. Det kostar 299 kronor för att kunna låna böckerna under ett års tid. Mel-
lan 1 september till 31 augusti sträcker sig varje läsår och under denna tid kan 
man kontinuerligt byta till sig en ny titel av de 52 som finns tillgängliga. Böckerna 
kan lånas och lämnas på någon av de 37 Akademibokhandlarna som har Läsecir-
keln.83 Anledningen till att låneperioden börjar i september är att förlagen ger ut 
flest nya böcker på hösten. Även om de gärna skulle vilja erbjuda medlemmarna 
att kunna börja sin låneperiod när som helst på året så är det i dagsläget inte möj-
ligt säger Therese.  

Detta dels eftersom det blir kluddigt när kunden ska behålla sin bok i slutet av läsåret om inte 
alla slutar samtidigt, dels eftersom vårt nuvarande datasystem inte klarar av att hålla ordning 
på medlemskapen om de löper under flera olika perioder.84 

De böcker som ingår i Läsecirkeln utgörs mest av skönlitteratur men det finns 
även några populärvetenskapliga verk representerade. Några exempel på titlar är 
Yngling på guld av Ernst Brunner, Svampkungens son av Marie Hermanson och 
Tusen strålande solar av Khaled Hosseini.85 
 

 

Bild 1. Akademibokhandelns logga för Läsecirkeln. En cirkel med böcker. Bild tagen från Akade-
mibokhandelns webbsida. 

                                                 
82 Therese, Akademibokhandeln. 
83 Akademibokhandelns webbsida > Läsecirkeln [2008-01-22]. 
84 Therese, Akademibokhandeln. 
85 Akademibokhandelns webbsida > Läsecirkeln [2008-03-27]. 
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Therese säger att Läsecirkeln ”vänder sig till alla som vill läsa nyutkommen skön-
litteratur” men om man betraktar vilka titlar som ingår i Läsecirkeln handlar det 
övervägande om litteratur för vuxna. Medlemmarna får endast låna en bok i taget 
men lånetiden är i princip obegränsad (inom läsårets ramar) och man får gärna 
låna samma bok flera gånger. Om en medlem vill låna en specifik titel som inte 
finns tillgänglig just då kan man i vissa butiker ställa sig på kö, medan i andra 
butiker finns inte den tjänsten. Det är enligt Therese upp till varje enskild butik att 
bestämma. Vid läsårets slut får medlemmen behålla den bok som han eller hon har 
hemma. Antalet exemplar av varje titel varierar från butik till butik, det styrs ut-
ifrån antalet medlemmar och efterfrågan av de olika titlarna. Alla butiker kom-
pletterar antalet insatta böcker under läsåret.86 

Läsecirkeln finansieras inte genom några bidrag utifrån eftersom det är en del 
av Akademibokhandelns ordinarie verksamhet och finansieras därför av organisa-
tionen själv. Marknadsföringen är sparsam vad det gäller Läsecirkeln.87 Det finns 
en länk på Akademibokhandelns hemsida där läsaren kan få information om vad 
den innebär.88 I butikerna kan besökaren hitta en broschyr på ett ställ ofta vid bu-
tikens ingång eller utgång. För någon dag sedan fanns en broschyr i min brevlåda 
med ett erbjudande från Läsecirkeln till MedMera kunder. I det medföljande bre-
vet erbjöds vissa utvalda medlemmar i Coop MedMera, det vill säga Konsument-
föreningen, 10 procent rabatt på Läsecirkelmedlemskap. I broschyren erbjöds 
dessutom alla med ett MedMera kort att tjuvstarta Läsecirkeln. Det innebär att om 
man blir medlem för 2008/2009 års cirkel nu så får medlemmen även tillgång till 
2007/2008 års 52 medlemsböcker. Det kostar endast 50 kronor mer men med-
lemmen får tillgång till dubbelt så många titlar.89 Det verkar som att Läsecirkeln i 
sig marknadsför den övriga verksamheten i bokhandeln. Genom Läsecirkeln får 
butikerna positiv reklam vilket förhoppningsvis innebär att människor vill handla 
i just den här butikskedjan. Therese säger,  

ökad läsning skapar ökad försäljning. Kunden köper kanske inte just den boken han/hon lånat 
i cirkeln, men de köper ofta något annat när de kommer in och byter. Kunden knyts till ”sin” 
butik och det är större chans att man väljer att köpa fler av sina böcker där än vad man skulle 
ha gjort annars. Dessutom – har du läst en bra bok i cirkeln är chansen också stor att du köper 
en annan bok av samma författare osv.90 

Detta går hand i hand med Akademibokhandelns allmänna policy som går ut på 
att skapa nöjda kunder.91 

                                                 
86 Therese, Akademibokhandeln. 
87 Ibid. 
88 Akademibokhandelns webbsida > Läsecirkeln. 
89 Brev med broschyr från Akademibokhandeln, ”Läslust exklusivt för våra trogna kunder”. [20080401]. 
90 Therese, Akademibokhandeln. 
91 Akademibokhandeln > Policies.  
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Låna & Läs och Låna & Lyssna hos Bokia 
Redan 1978 började Bokia med Klubbiblioteket, Låna & Läs föregångare. Klubb-
biblioteket startade utifrån en idé av Sydvästgruppen. Sydvästgruppen var fyra 
bokhandlare, Lundgrens i Malmö, Wettergrens i Göteborg, Killbergs i Helsing-
borg och Larssons i Halmstad. Sydvästgruppen blev senare Info och 1986 gick de 
samman med Boksam och blev Bokia. 92 

Åren 2003/2004 hade Bokia två klubbverksamheter; Bokiabiblioteket och 
Bokslukaren, varav den senare riktade sig till barn mellan 12-14 år. Låna & Läs 
var då namnet för båda dessa bokcirklar. På grund av en liten uppslutning av med-
lemmar till Bokslukaren las denna klubb ner i augusti 2005.93 Pia säger att visio-
nen för Låna & Läs är att vara; 

mer än bara en bokklubb. Vi vill erbjuda medlemmar nyskrivna böcker, skapade av några av 
världens bästa författare. Ett modernt bibliotek. Möjligheten att hitta författare som man kan-
ske inte själv hade hittat.94 

I Bokias vision kan man liksom i Akademibokhandelns se ett reader development  
tänkande, här framgår det att Låna & Läs vill ge möjligheten till medlemmarna att 
finna nya författare som kanske normalt inte ingått i deras litteraturval. 

För att bli medlem i Låna & Läs betalar man en årsavgift på 389 kronor för att 
få ta del av de 60 aktuella titlar som finns tillgängliga på Låna & Läs hyllan. Med-
lemsantalet varierar kraftigt mellan de olika butikerna, vissa har 20 medan andra 
har 1500. Därför varierar också antalet exemplar av varje titel och även butikernas 
rutiner. Rekommendationen är att varje enskild butik multiplicerar medlemsanta-
let med minst 1,8 för att veta hur många exemplar av varje titel de bör ha. Liksom 
hos Akademibokhandeln finns ett kösystem hos vissa butiker medan andra inte 
har det, när en titel inte finns inne för tillfället. Pia säger dock att ”tanken är att 
butikerna ska se till så att hyllorna är välfyllda”.95 

Läsåret sträcker sig mellan den 15 juni och 15 augusti året därpå, men själv-
klart kan man när som helst bli medlem under den perioden. Förlagens utgiv-
ningsdatum anger även Pia som anledningen till varför låneperioden börjar i juni. 
Tidigare har låneperioden varit 15 augusti till 14 augusti året efter men genom det 
nya startdatumet kan medlemmarna även låna från förra periodens böcker. Hon 
ser samma problem som Therese gör med att ha en rullande låneperiod. Då med-
lemmarna får behålla den bok de har hemma vid läsårets slut, skulle det bli lite 
krångligt. Liksom på Akademibokhandeln byter man bok i vilken butik inom ked-
jan som man vill, även på Wettergrens Bokhandel. Titlarna fylls på undan för un-

                                                 
92 Pia, Bokia. 
93 Pia, Bokia. 
94 Ibid. 
95  Ibid. 
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dan när de ges ut, i slutet på oktober ska dock alla titlar finnas på plats. Medlem-
marna får behålla den bok de har hemma vid läsårets slut.96 
Liksom i Akademibokhandelns Läsecirkeln är titlarna nyutkomna titlar där över-
vägande är skönlitteratur.97 Bokias Låna & Läs har en tydligare målgrupp än Aka-
demibokhandelns Läsecirkel, de riktar sig främst till kvinnor i 50-60 års ålder.98 
Trots detta skiljer sig titlarna inte åt så väldigt mycket, Inés min själs älskade av 
Isabel Allende, Skugga av Karin Alvtegen och Kleopatras kam av Marie Erne-
stam är tre exempel på titlar som både Läsecirkeln och Låna & Läs har.99 
 

                                         

Bild 2. Bokias logga - kliv in i en annan värld. Bild tagen från Bokias webbsida. 

Ljudboksklubben den andra av Bokias låneverksamheter hade diskuterats länge 
efter det att förlagen hade börjat ge ut ljudböcker. Våren 2006 kände Bokia AB 
sig mogna att starta och marknaden verkade redo. De ville erbjuda sina kunder ett 
annat alternativ än de ”vanliga” pappersböckerna, speciellt dem som kanske inte 
alltid har möjlighet att läsa. Ljudboksklubben har ingen given målgrupp men Pia 
säger att ”till skillnad från låna & läs medlemmar, tror vi att det är fler män som 
är med i ljudboksklubben. dvs. yrkeschaufförer.”.100  

Låna & Lyssnas reglerna ser lite annorlunda ut än Låna & Läs. Först betalar 
man 269 kronor för att bli medlem. Varje medlem får ett stämpelkort som berätti-
gar till tio byten av ljudbok. Som medlem kan man välja mellan 40 aktuella titlar 
och får lyssna till 10 av dessa per år. När man lyssnat färdigt på en ljudbok betalar 
man 50 kronor och lämnar tillbaka den och byter till en ny hos någon av Bokiabu-
tikerna. Liksom vid Låna & Läs får man behålla den sista boken som man väljer 
under perioden.101 Skillnaden är förutom att det fungerar mer som en ”hyrvideo 
tjänst”, att Låna & Lyssnas låneperiod är rullande och slutar när medlemmen fyllt 
sitt stämpelkort. Under vardera av månaderna mars, juni, september och december 
tas det bort tio titlar och fylls på med tio nya titlar.102 

I likhet med Akademibokhandelns Läsecirkeln har inte heller Bokias läsecirk-
lar något samarbete med andra organisationer och finansieras inte heller med bi-

                                                 
96 Ibid. 
97 Bokia > Låna & Läs > Låna & Läs boklista 2007-2008. [2008-04-16]. 
98 Pia, Bokia. 
99 Bokias webbsida > Låna & Läs > Låna & Läs boklista 2007-2008 [2008-04-16]. 
100 Pia, Bokia. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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drag utanför den egna organisationen.103 Marknadsföringen ser ut på samma sätt. 
Det finns länkar till de olika låneverksamheterna på hemsidan där en kort be-
skrivning finns och en broschyr kan hittas i butiken. Med tanke på att Bokia är ett 
franchiseföretag så fungerar det ungefär likadant hos dem som hos Akademibok-
handeln. De vill erbjuda något som gör deras kunder nöjda och får dem att åter-
komma till deras butiker när de vill köpa litteratur. Pia säger att enligt undersök-
ningar som gjorts är deras medlemmar även väldigt trogna kunder som köper 
andra produkter eller böcker under året i Bokia – butikerna.104 

Vägkrogsbiblioteken 
Lotta arbetar som webbmaster och biblioteksansvarig på Transportarbetareför-
bundets förbundskontor och det var hon tillsammans med en annan kvinna från 
Hotell- och Restaurangfacket som kom på idén att starta ett vägkrogsbibliotek 
ihop. De träffades på seminariet Boken på arbetsplatsen i Brunnsvik. Under detta 
seminarium som sker under tre dagar varje höst träffas författare, konstnärer och 
bokombud från olika LO-förbund för att få lite inspiration. Även LO-rapporten 
Läsa böcker – Hur läsande av böcker har förändrats bland olika grupper av an-
ställda av Sven Nelander och Ingela Goding hade en viss påverkan till projektet 
säger Lotta. I denna rapport visar Nelander och Goding bland annat på hur läsan-
dets klassmässiga skillnader har ökat kraftigt och att detta är väldigt tydligt vad 
det gäller andelen män inom LO. ”klassmässiga skillnader i läsande av böcker har 
ökat kraftigt bland både kvinnor och män./…/ Den mycket kraftiga ökningen av 
andelen män inom LO som inte alls läser böcker bör särskilt uppmärksammas”.105 

Det första av hittills nio vägkrogsbibliotek öppnades den 7 december 2004 på 
Tönnebro vägkrog, inne på OK/Q8macken. Målet var enligt Lotta, ”Att öka till-
gången till böcker och därmed läsandet för våra medlemmar”.106 En Billyhylla är 
nästan helt fylld med runt 200 böcker och av dessa är ungefär 50 ljudböcker.107 
Vilka titlar som köps in bestäms utifrån listor som Lotta skickar ut till biblioteken 
så restaurangpersonal och chaufförerna kan välja vad de helst vill ha. Listorna är 
från olika förlag. Dessutom säger Lotta att hon ofta väljer några titlar som inte är 
så önskade. ”Flera har sagt att de aldrig skulle låna just den speciella bok[en] om 
det funnits andra att välja på men att de är glada att det blev så”.108 Transportarbe-

                                                 
103 Ibid. 
104 Pia, Bokia. 
105 Nelander, Sven. Goding, Ingela. Läsa böcker – Hur läsandet av böcker har förändrats bland olika grup-
per av anställda. 2004. s. 4. 
106 Lotta, Transportarbetareförbundet. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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tareförbundet har förhandlat om en bra rabatt så därför köps böckerna in centralt, 
mest ifrån Bokus och Bonniers.109 
 

 

Bild 3. Björkängs vägkrogsbibliotek vid invigningen. Bild tagen från Landsorganisationen i Sve-
riges webbsida. 

På vägkrogsbiblioteken lånar medlemmarna genom att skriva namn, telefonnum-
mer och boktitel i en pärm.110 Lotta säger dock att det inte är ett krav att vara med-
lem i LO för att få låna. Det förekommer även att handelsresande och andra män-
niskor på resa lånar på biblioteken.111 

När man lämnar igen boken stryker man helt enkelt över sitt namn. Om det är 
någon som har lånat för många böcker eller tar väldigt lång tid på sig för att lämna 
igen böckerna, då ringer den lokale studieorganisatören upp den personen.112 Stu-
dieorganisatörerna kan vara anställda från Transportsförbundet eller Hotell- och 
Restaurangfacket. Det finns ingen begränsning för hur lång tid man får ha böcker-
na. Lotta säger dock att ”Vi försöker informera om att inte ta mer än två ljudböck-
er per gång!”. Än så länge finns ingen möjlighet att lämna tillbaka böckerna man 
lånat på något annat vägkrogsbibliotek än det som man lånat det på.113 

Vägkrogsbiblioteken drivs med hjälp av bidrag från Statens kulturråd, så kal-
lade KIA-pengar, ( Kultur i arbetslivet ), som Lotta ansöker samt redovisar varje 
år.114  

För att kunna söka bidraget bör projektet i fråga ”ha långsiktiga effekter och 
fungera som goda exempel för andra”. Dessutom lämnas bidraget endast ”under 
förutsättning att minst 50 procent av projektkostnaden finansieras på annat 

                                                 

gående projekt > Vägkrogsbibliotek [2008-03-10]. 
t. 

 Transportarbetareförbundet. 

109 Ibid. 
110 Transportförbundets webbsida > På
111 Lotta, Transportarbetareförbunde
112 Andersson & Hjertström. s. 29 f 
113 Lotta,
114 Ibid. 
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sätt”.115 Transportarbetareförbundet och Hotell- och Restaurangfacket finansierar 
resterande del  av summan själva.116 

                                                

Tyvärr finns ingen statistik över hur många som lånat böcker eller hur många 
böcker som har försvunnit på grund av att utlånen och igenlämningarna sker via 
en skrivbok. Lotta säger dock att, utifrån vad som kan utläsas från varje enskilt 
vägkrogsbibliotek har det gått ”Mycket mycket bättre än vi kunde drömma 
om!”.117 

Vägkrogsbiblioteken har varit flitigt omskrivna i media, dessutom kan man 
läsa om dessa både på Transportarbetareförbundets hemsida och på Hotell- och 
Restaurangfackets hemsida. 

Tvättstugebiblioteken i Gottsunda 
Kennet, förvaltare hos Uppsala hem i Gottsundaområdet, fick idén att inrätta ett 
bibliotek i tvättstugan efter att en dag suttit och funderat på vad man kan göra för 
att göra en tvättstuga trevligare. 

En tvättstuga idag är ofta förknippad med någonting negativt så som grannfejder, dålig pass-
ning av tvättider och så vidare. Dessutom är det ganska tråkigt att bara sitta och titta på något 
som snurrar runt, runt och bara vänta på att tvätten ska bli färdig.118 

Kennet fick då idén att istället skulle man kunna läsa en bok. Han presenterade 
förslaget under ett distriktsmöte med sina arbetskollegor. När de också tyckte om 
idén tog han upp den i temagruppen som han är med i tillsammans med Hyres-
gästföreningen och ABF. När jag frågade om Kennet hört talas om något liknande 
någon annanstans sa han att antagligen har han hört det någonstans, men i så fall 
vet han inte varifrån ”men någonstans måste det ha kommit ifrån”.119 

Det första tvättstugebiblioteket invigdes i augusti 2006 på Flöjtvägen i Gott-
sunda efter att Uppsalahem först hade gjort en pressrelease om det. Målet var en-
ligt Kennet att först och främst skapa trivsel men även kanske en plats där grannar 
kan mötas utan stress. Han påpekar att i normala fall möts kanske grannarna i 
trapphuset och allt är så stressat, ofta vet man knappt vilka grannarna är. Genom 
Tvättstugebiblioteken finns en möjlighet för grannar att sätta sig ner tillsammans 
och läsa och kanske till och med börja samtala om böckerna ”det är ju det optima-
la”., säger Kennet.120 Han gör en liknelse med hur det känns när man kommer in 

 
115 Kulturrådets webbsida > Bidrag > Övriga bidrag > Kultur i arbetslivet. [2008-04-28]. 
116 Lotta, Transportarbetareförbundet. 
117 Lotta, Transportarbetareförbundet. 
118 Kennet, Uppsalahem. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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på ett bibliotek, man pustar ut och slappnar av. På samma sätt ska det kännas när 
hyresgästen sätter sig ner på en av stolarna i tvättstugan med en bok i handen.121 
Målet enligt ABF, som är en aktör i projektet, var dock som tidigare nämnts att 

or har skrivit en diktsamling som de 
ställ

ller i tvätt-
stugans bokhylla. TEMA för Uppsalahems hyresgäster i Gottsunda”.124 

 

verka läsfrämjande i området.122 
Tre hyllor på väggen, en tavla med låneregler, 15 böcker och två korgstolar att 
sitta och läsa i, så ser ett tvättstugebibliotek ut i Gottsunda i Uppsala. Det är en-
kelt men väldigt funktionellt. De boende i Uppsalahem kan välja att sitta och läsa 
nere i tvättstugan eller så kan de låna med sig en bok hem. Till skillnad mot ex-
empelvis vägkrogsbiblioteken och folkbiblioteken behöver man inte registrera 
någonstans att man lånar en bok från biblioteket, det enda som krävs är att man 
ställer dit en av sina egna böcker istället. Detta för att antalet böcker ska vara un-
gefär detsamma. Tvättstugebiblioteken består av tio vuxenböcker och fem barn-
böcker. Det finns en bok av varje titel men ett undantag finns dock. Kennet berät-
tade att Mikael Larsson, en man på deras kont

t ut två exemplar av på varje bibliotek. 123 
I varje bok ska det finnas ett bokmärke där det står tryckt; ”bokmärke för 

tvättstugebibliotekets böcker. Låt detta bokmärke följa den bok du stä

 

Bild 4. Bild av Uppsalahem tvättstugebibliotekets bokmärke. Kopia av bokmärke från Kennet, 
Uppsalahem. 

ast skönlitteratur på hyllor-
na, 

                                                

TEMA är en logga som Uppsalahem använder till exempel i samband med in-
bjudningar till temakvällar. De har bland annat haft modevisning i tvättstugan och 
en datakurs. Kennet säger att han försöker köpa in litteratur som har någon slags 
anknytning till Uppsala och gärna Gottsunda. Böckerna ska dessutom vara neutra-
la i den meningen att de inte ska representera någon specifik religion eller poli-
tiskt parti eller liknande. Därför är det normalt sett end

det finns ingen facklitteratur av ovan nämnt slag.  
Ibland byter Kennet eller någon av kvartersvärdarna ut böcker som de boende 

ställt dit, till nya böcker istället. ”Det har ju blivit lite utländska böcker också ut-

 
121 Ibid. 
122 Swedenmark. 
123 Kennet, Uppsalahem. 
124 Bokmärke Uppsalahem. 
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ifrån att dom har tagit svenska och lagt dit en annan. Då har det blivit någon bibel 
på ett annat språk…”.125 Det händer även att Uppsalahem fyller på med någon bok 
om det fattas, oftast gäller detta barnböckerna. Kennet menar också att det är vik-
tigt att böckerna får rotera lite mellan de olika tvättstugebiblioteken, de som tvät-
tat i samma tvättstuga i ett halvår har nog läst de böcker som finns där. De boende 
går förmodligen inte till någon annan tvättstuga än sin egen och lånar böcker, där-
för byter kvartersvärdarna böcker mellan de olika tvättstugebiblioteken ungefär en 
gång i halvåret.126 Tvättstugebiblioteken drivs genom Uppsalahems egna medel. 
Kennet säger att, 

a tått överallt /…/ vi ska ju ge en trevlig service till hy-
resgästerna, då är det värt pengarna.127 

lla hyresgäster de informationslappar som Uppsalahem sätter upp eller 
dela

                 

det är en väldigt liten kostnad i jämförelse med vad det ger, alltså den reklam som vi fått är ju 
[värd] hundratusentals kronor. Det h r s

Summan som det handlar om är någon tusenlapp per månad, säger Kennet. Dessa 
pengar går till att inhandla nya böcker och kanske en ny korgstol då och då. 
Böckerna brukar han ofta inhandla under bokreor och lägga upp ett litet lager på 
sitt rum. Då är det bara att hämta därifrån om det behövs fyllas på med nya böcker 
i biblioteken. Inför det första tvättstugebibliotekets invigning gick Uppsalahem ut 
med en pressrelease, vilket resulterade i att tidningar var på plats och skrev om 
detta, dessutom hörde TV4 av sig inför invigningen och Kennet blev intervjuad av 
lokalradion. Inför övriga invigningar har TEMAlappar satts upp till hyresgästerna. 
Kennet påpekar dock att det är runt 50 procent av hyresgästerna som har en egen 
tvättmaskin inne i lägenheten och då går de aldrig ned till tvättstugan. Dessutom 
läser inte a

r ut.128 
Arbetarnas bildningsförbund och Hyresgästföreningen är två samarbetspart-

ners till projektet. Till skillnad mot Uppsalahem så var det först och främst den 
läsfrämjande aspekten på biblioteken som var i fokus för ABF. I artikeln ”Läs och 
låna i tvättstugan” står det att andelen som aldrig läser har ökat från 1980-talet, 
speciellt bland yngre män men även bland kvinnor i åldrarna 16-44 år. Äldre 
kvinnor har dock börjat läsa mer sedan bokmomssänkningen. På grund av att an-
delen som läser är så få tyckte ABF att det kunde vara en bra idé att flytta ner 
böckerna till bostadsområdena.129 ABF tog redan 1912, vid bildandet, på sig att 
göra kulturen tillgänglig för alla medborgare, genom att bland annat utbilda sina 
medlemmar i en partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet. Under 1930-talet 

                                

t, Uppsalahem. 

125 Kennet, Uppsalahem. 
126 Kenne
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Swedenmark. 
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men

 bor där. En korgstol har 
försvunnit och någon enstaka bok, men generellt fungerar det jättebra. Kennet 
säger, ”man har respekt för böckerna har jag noterat”.131 

ela ut gratis på stranden, samt gratis annonse-
ring i tidningen. Storstadssatsningen, Mångkulturåret och Demokrati & Integra-
tion bidrog med 100 000 kronor.132 

arbetsmetoder informera och sprida bibliotekets existens, syfte och nytta. 
Ytterligare syftar projektet till att lyfta fram Eklundsnäsbadet (Måsnaren), antagligen Hovsjös 

                                                

ade folkbildare att målet var att tillgodose arbetarna med den bästa kultu-
ren.130  

Kennet berättar att innan det första tvättstugebiblioteket öppnade var det 
många som var lite oroliga och skeptiska över hur det skulle fungera. De trodde 
att det skulle bli massor av lösa blad liggande överallt, som skulle täppa till golv-
brunnar och så vidare. Nu när det finns några tvättstugebibliotek märker man att 
det fungerar ganska bra, visst finns det några böcker som har lösa blad efter hårda 
händer men inga tilltäppta brunnar eller sönderslitna böcker än så länge. Någon 
berättade för Kennet att på söndagsmorgnarna brukar män sitta nere i tvättstugan 
och läsa. Det blir en plats att få vara i fred och koppla av. På Flöjtvägens tvättstu-
gebibliotek som ingår i ett litet radhusområde har det fungerat oklanderligt medan 
i tvättstugebiblioteken i höghusområdet har det varit lite mer slitage på böckerna. 
Kennet tror att det kan bero på att det är fler barn som

Biblioplaya i Hovsjö 
Normalt brukar Hovsjö biblioteket hålla stängt under sommaren liksom mycket 
annat. Eduardo kände sig frustrerad över att barnen och ungdomarna i Hovsjö inte 
har någonstans att ta vägen under sommarledigheten och tänkte att det något bor-
de göras. Sommaren 2006 närmade sig och då kom han att tänka på strandbiblio-
tek eller Biblioplaya som det även kallas. Detta var något som han visste att Norr-
köping brukade anordna under sommaren. Det stora problemet var finansieringen. 
Eduardo lyckades dock få Telgebostäder att bidra med ca 40 000 kronor och bib-
lioteket med ungefär 30 000 kronor. Länstidningen i Södertälje skänkte ungefär 
1800 tidningar under projektet att d

Projektets syfte var att; 

ge barn och ungdomar i stadsdelen en mötesplats och en kvalitativ fritid, samt att ge invånar-
na tillgänglighet till bibliotek genom att hålla öppet hela sommaren. Dessutom finns ett lång-
siktigt syfte, nämligen att exponera biblioteket i Hovsjö, dess aktiviteter och mediebestånd 
samt att genom nya 

 

eliminär rapport för Storstadssatsningen av sommaröppet bibliotek i Hovsjö: BiblioP-

130 Gedin. s. 168 f. 
131 Kennet, Uppsalahem. 
132 Morris, Eduardo. Pr
laya 2006. 2006. s. 1. 

 42



vackraste tillgång till den plats det förtjänar. Badet har potential att dra till sig invånare från 
hela kommunen.133 

Liksom syftet med Biblioplaya 2006 var målen många, men alla inriktade på det-
samma, att skapa en trivsel och god tillgång av nöjen för de boende i Hovsjö. Pro-
jektets mål var indelat i sju olika punkter. Den första punkten handlade om att öka 
Hovsjö bibliotekets utlåning samt användningen av detsamma. Den andra var att 
ge Hovsjöborna kännedom om biblioteket och dess resurser. Tredje punkten var 
att ge främst barn och ungdomar men även vuxna en kvalitativ fritidssysselsätt-
ning under sommaren genom bland annat bokprat, sagoläsning och författarbesök. 
Genom Länstidningen, den lokala dagstidningen i Södertälje ville projektet även 
uppmuntra till läsning av dagstidningar. Detta på grund av att Hovsjö är av en de 
stadsdelar i Södertälje kommun med lägst andel prenumeranter. Den femte punk-
ten var att ge invånarna i Hovsjö möjlighet att använda biblioteket hela sommaren 
genom exempelvis generösare öppettider. Punkt sex var att ge invånarna i hela 
kommunen en chans att inspireras och växa kulturellt och intellektuellt genom att 
låta dessa träffa kända författare och samhällsdebattörer. Den sista pu kn ten var 
slut

e  tidningar och annat till Ek-
lundsnäsbadet och byggde upp ett bibliotek på plats. Eklundsnäsbadet är ett cam-
pingområde med badstrand i stadsdelen Hovsjö.136 

 

ligen att visa de andra stadsdelarna i Södertälje kommun hur attraktivt Hovsjö 
egentligen är med sin vackra omgivning och sitt intressanta kulturutbud.134 

Förutom den primära målgruppen, barn- och ungdomar så säger Eduardo att 
det även fanns ”en grundtanke att försöka skapa ett möte mellan svenskar och 
Hovsjöbor, som till största del består av invandrare/…/integrationstanken skulle 
bygga på premissen att vi ville få svenskar att komma till Hovsjö!”.135 Biblioplaya 
eller strandbiblioteket hade öppet varje måndag, onsdag och fredag mellan klock-
an 9 och 16 i sex veckors tid. Under dessa veckor hade de endast två inställda 
dagar, på grund av regn.  

På Norrtäljes bibliotek som brukar ha Biblioplayas varje sommar används en 
bokbuss till verksamheten. I Södertälje såg det hela dock lite annorlunda ut. Istäl-
let för att ha en bokbuss som körde mellan de olika badstränderna i kommunen 
åkte Eduardo med en minibuss full av böck r,

 
                                                 

ktplan för sommaröppet bibliotek i Hovsjö - Strandbibliotek. 2006. s. 1. 133 Södertälje kommun. Proje
. 134 Södertälje kommun. s. 2

do, Biblioplaya. 135 Eduar
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Bild 5. Biblioplaya loggan från sommar 2006. Bild tagen från Södertälje kommuns projektplan för 
sommaröppet bibliotek i Hovsjö.  

Vid varje tillfälle tog Eduardo och hans medhjälpare med sig 500-800 böcker till 
stranden. De hade även med sig en dator där BOOK-IT systemet fanns, vilket 
innebar att de kunde sköta utlåningen av böckerna precis som på ett vanligt bib-
liotek. Böckerna som togs med till stranden lånades in och ut varje dag dels för 
statistikens skull och dels på grund av att det skulle vara möjligt att hela tiden 
kunna se var böckerna fanns. I början fanns kravet att låntagaren var tvungna att 
ha ett lånekort för att få låna. Detta ändrade de på efter ett tag eftersom det inte 
fanns möjlighet att skapa konton och lånekort till alla. Flera av dem som bodde på 
cam

r  med sig alla ordinarie dagstidningar och 

a ålen nåddes tyvärr inte, ”svenskarna” (de som inte var invandrare) lock-
ades
sten

k rella fördomarna är starkt cementerade och mycket svårruckade, vid ett flertal till-
fällen använde både jag och Tomas våra stora kontaktnät för att locka publik och vi fick sorg-

 
136 Ibid. 

pingen saknade lånekort men detta löste Eduardo och hans medhjälpare så att 
dessa ändå kunde låna, ”vi skötte statistiken med lite köksräkning.”.137 

Förutom datorn som biblioteket använde för utlåningen fanns även två offent-
liga datorer på plats som allmänheten kunde använda sig av. På plats fanns även 
boksnurror, möbler, partytält och solstolar med mera. En tidskriftsavdelning an-
ordnades med runt tio solstolar, några parasoller och filtar. Varje dag fick Bibliop-
laya 50 stycken Länstidningar gratis som delades ut bland strandbesökarna, dess-
utom tog Eduardo och hans medhjälpa e
månadstidningar för utlån till exempel; DN, Kamratposten, Bamse, Illustrerad 
Vetenskap, Bilsport Junior och Hälsa.138 

Ett annat inslag på Biblioplaya var bokprat och sagostunder. Dessutom kom 
författare och samhällsdebattörer dit, bland andra Dogge Doggelito, Lena Ein-
horn, Dick Harrison, Ernst Brunner och Douglas Foley.139 Projektet skapades un-
der endast tre veckors tid och massor med praktiska problem fick lösas efter hand. 
Det mesta fungerade dock ganska bra. Endast 10 – 20 böcker försvann. Ett av de 
viktig  m

 inte till Hovsjö, trots goda ansträngningar från både Eduardo och hans assi-
t.140 

De stru tu

ligt nog nästan alltid samma svar: ”Vad synd att det är i Hovsjö! Annars hade vi gärna kom-
mit…”141 

Trots detta tror Eduardo att om det är något som kan överbrygga djupt rotade för-
domar så är det kultur, detta är något som han menar bevisats om och om igen på 

137 Eduardo, Biblioplaya. 
138 Eduardo, Biblioplaya. 
139 Morris, Eduardo. Preliminär rapport för Storstadssatsningen av sommaröppet bibliotek i Hovsjö: BiblioP-
laya 2006. Södertälje. s. 2. 
140 Eduardo, Biblioplaya. 
141 Ibid. 
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flera platser runt jorden. Det fanns dock även mycket positivt med projektet, Edu-
ardo säger att ur en marknadsföringssynpunkt har nog aldrig en biblioteksaktivitet 
fått så mycket reklam och uppmärksamhet i Södertälje kommuns historia.142 Dess-
utom lånades det ut ca 230 böcker och tidskrifter på Biblioplaya, antalet Internet-
användare var cirka fem per dag. Eduardo och hans medhjälpare lyckades nå flera 
nya låntagare som inte kände till folkbiblioteket eller dess resurser och både sago-
stunderna och bokpraten hade lite fler än 30 besökare. Samhällsdebattörerna och 
föreläsarna lockade besökarna, 114 stycken, till diskussion och eftertanke. Vissa 
saker hade kunnat göras annorlunda eller bättre och planer fanns på att förbättra 
verksamheten tills sommaren därpå. Det fanns också planer på att samverka med 
andra kommuner som bedriver liknande projekt och med projektets ursprungs-
land, Spanien. Tanken var vidare att söka EU-medel och bidrag från Kulturrådet, 
vilket Eduardo inte hann med denna gång. På grund av att Eduardo skulle bli far i 
början av sommaren 2007 genomfördes tyvärr inget nytt Biblioplaya då.143 

ll säga att låta läsningen komma till människorna där de 
är och låta dem läsa vad de nu råkar stöta på för bok, att få människor att uppskat-
ta läsning på ett nytt sätt. 

 

BookCrossing i biblioteken 
BookCrossings grundare ville göra hela världen till ett enda stort bibliotek. Tan-
ken var att böckerna skulle spridas genom att gå från hand till hand och kanske 
även diskuteras på hemsidan. Webbsidan har skapats för att de människor som 
släppt sina böcker fria ska få en möjlighet att följa böckernas resa genom tid och 
rum. Det är inte uttalat att det var tänkt att bli eller vara en läsfrämjande verksam-
het men ändå är det inte svårt att se den som en sådan. Det handlar om en form av 
reader development det vi

 

Bild 6. Ballycumber C. Heter den springande lilla boken som utgör den ordinarie BookCrossing-
loggan. Bilden är tagen från BookCrossinghemsidan och är designad av Kaori Iha–Hornbaker. 

                                                 
142 Eduardo, Biblioplaya. 
143 Morris. s.2. 
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Ballycumber C. BookCrossings lilla maskot representerar den fria boken som 
springer utan ett bekymmer i hela världen. Ordet ballycumber myntades av förfat-
tare

litteratur eller 
kanske som en förlängning på den befintliga verksamheten. I vissa fall startade till 

äsfrämjande projekt.  

n 
PR-konferens i Eskilstuna dit flera ur bibliotekets personal åkte. Där fick de höra 

en sedan har ambi-
tion

rsion av den ursprungliga BookCrossingsidan, liksom sina 

n Douglas Adams i boken The Meaning of Liff i betydelsen, en av de sex halv-
lästa böcker som ligger på din säng.144  

BookCrossing som skulle kunna vara ett alternativ eller komplement till att 
låna böcker på det vanliga folkbiblioteket har idag spridit sig in till biblioteken. 
Dessa använder BookCrossing som ett nytt alternativ till att sprida 

och med BookCrossingverksamheten som ett l

BookCrossing på Järfälla folkbibliotek 
Utifrån de bibliotek som jag har varit i kontakt med var Järfälla folkbibliotek först 
ut med BookCrossingverksamhet. Den 2 februari 2007 startade ett BookCros-
singprojekt i två gymnasieklasser, Hotell- och restaurang årskurs 2 och Bygg- och 
anläggning årskurs 1.145 Sara berättade att idén uppkommit för tre år sedan efter e

talas om ett läsfrämjandeprojekt i form av BookCrossing som startat i Åboland. 
I en rapport på Barnens biblioteks hemsida kan man läsa att det var Gymna-

siebiblioteket som var först i Järfälla med att prova på BookCrossing. Biblioteket 
tog kontakt med svensklärarna på två praktiska gymnasieskolor och föreslog ett 
samarbete. Att HTSgymnasiet (handel, tjänster och service) och Yrkestekniskt 
Centrum (YTC) valdes berodde på att bibliotekarierna upplevt att dessa elever 
inte besökte biblioteket så ofta. Två lärare blev intresserade och höstterminen 
2006 inleddes projektet. Det inleddes med att eleverna ifråga fick önska utifrån en 
rad aktuella böcker som bibliotekarierna presenterade eller komma med egna in-
köpsförslag.146 Utifrån det inledande bokpratet med eleverna startade projektet 
med runt 150 böcker och ökades sedan på med ungefär 100 titlar till ett par måna-
der senare. På grund av att det rörde sig om två gymnasieklasser som mer eller 
mindre var tvungna att läsa var sin bok inom svenskundervisningen och att de 
dessutom fick önska titlar, omfattade de 150 böckerna flera exemplar av samma 
titel.147 Från början var målgruppen läsovana gymnasieelever m

en varit att sprida projektet. På grund av att vem som helst kan finna böckerna 
är det svårt att ha en uttalad målgrupp säger Sara. 

Böckerna är försedda med särskilda BookCrossingetiketter där det står att de 
tillhör Järfälla folkbibliotek (se bild nedan). Detta eftersom Sara på Järfälla biblio-
tek skapat sin egen ve

                                                 
144 BookCrossings webbsida > FAQ´s > Who designed your logo? 
145 Newsdesk, sök pressinformation, sökord: järfälla bookcrossing [2008-03-20]. 
146 Barnens biblioteks webbsida > För bibliotek > Metoddatabasen > Visa lista > Bookcrossin Järfälla. 
147 Sara, Järfälla folkbibliotek. 
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egna boketiketter. Inuti böckerna står det även en utförlig beskrivning på hur Bo-
okCrossing går till.148 
 

       

Bild 7 BookCrossingetikett från Järfälla. Bilden är från Järfälla folkbiblioteks hemsida, designad 
av Sara.149 

Böckerna är till största del ungdomsböcker men Sara säger att det även finns både 
vuxenlitteratur och klassiker representerade. På Järfälla folkbiblioteks hemsida 
finns under länken Bookcrossing ytterligare en länk där det visas en Topp10 lista 
på böcker som rört sig mest i BookCrossingprojektet. Just nu ligger Fågelbovägen 
32 av Sara Kadefors på plats nummer ett. Den har blivit fångad och släppt fem 
gånger. Eftersom vissa titlar finns i flera exemplar och Järfälla bibliotek inte an-
vänder sig av exemplarnummer som man gör på den ordinarie BookCrossinghem-
sidan, kan det ibland vara en aning förvirrande med antalet gånger som en bok är 
fångad respektive frisläppt. Exempelvis finns bok nummer två på Topp10 listan, 
En enda kväll av Mats Berggren, i sex exemplar varav fyra exemplar är fångade. 
På listan hamnar den därför som nummer två eftersom den är fångad hela sex 
gånger och frisläppt två. Egentligen innebär det dock att vartdera exemplar av 
boken är fångad en gång och två av böckerna är frisläppta en gång.150  Sara menar 
att eftersom de inte använder sig av exemplarnummer kan det bli lite problema-
tiskt och BookCrossingsidorna kan se lite virriga ut. Sara säger att de inte har 
märkt någon ökning av låntagare på Folkbiblioteket genom projektet men tror att 
det 

ssingsida finns det förutom 

har haft en viss effekt på Gymnasiebiblioteket då fler kontakter mellan biblio-
tekarier och elever åstadkommits.151 

Förutom skillnaden av etiketter och registreringswebbadress av böckerna fun-
gerar Järfälla folkbiblioteks BookCrossingsida ungefär likadant som den ur-
sprungliga BookCrossingsidan, den är dock helt fristående. Man kan registrera 
upphittade böcker eller frisläppta böcker, dessutom kan personen i fråga skriva en 
kommentar om boken på sidan. På Järfällas BookCro

                                                 
148 Barnens biblioteks webbsida > För bibliotek > Metoddatabasen > Visa lista > Bookcrossin Järfälla. 
149 Järfälla kommuns webbsida > Kultur & Fritid > Bibliotek > Bookcrossing. 

> Kultur & Fritid > Bibliotek > Bookcrossing > Topp10: böcker som rört sig 

a folkbibliotek. 

150 Järfälla kommuns webbsida 
mest.[2008-04-13]. 
151 Sara, Järfäll
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en f

å klasser som 
hade projektet i sin svenska undervisning) och andra skulle få en chans att vara 
med

onting större. Att göra läsningen till ett äventyr. Att se att andra läser böcker och bryr 
sig om litteratur. Vi har också ansträngt oss för att engagera elever i hela processen, samtidigt 

ttar att hon stra-
tegiskt har lagt ut några av böckerna på andra bibliotek i Stockholm för att dessa 
ska 

förts i olika ”bransch”-tidningar, och fick även en notis i PunktSE. Sen är det ju 
självklart den uppenbara marknadsföringen, böckerna finns ju faktiskt ute i världen (många 

nars blir det inte nå-
gon dynamik.”.156 Visionen med projektet var från början att ”vara ett roligt och 

t utan ”regler” eller ”krav”.157 

örklaring av hur BookCrossing fungerar och en kort historik av detsamma 
även en länk till den ordinarie BookCrossingsidan.152 

Till skillnad från den ursprungliga BookCrossing finns på Gymnasiebibliote-
ket en fysisk hylla där man kan hämta eller lämna böcker. Än så länge finns det 
endast en hylla på Gymnasiebiblioteket men Sara säger att om de skulle få nya 
medel kanske de även skulle upprätta en hylla på huvudbiblioteket i Jakobsberg. 
Hyllan inrättades så att även övriga elever (som inte ingick i de tv

 i spridandet av böcker.153 I utvärderingen av projektet står det, 

Vi har försökt att nå nya läsare bland gymnasiets elever genom att göra läsningen till en del 
av någ

som vi har fört en dialog med eleverna för att de ska känna biblioteket och dess personal bätt-
re.154 

I Järfälla genomfördes projektet i samarbete med Bokia och Klackenbergs böcker 
& papper. Biblioteket fick även bidrag från Kulturrådet och Regionbiblioteket i 
Stockholm till sitt projekt. De sökte även pengar till en andra omgång av BookC-
rossing men det blev inte beviljat. Sara säger att just nu funderar Gymnasiebiblio-
teket på om de ska köpa in pocketböcker med egna medel. Järfälla folkbibliotek 
har inte haft något samarbete med andra bibliotek men Sara berä

veta att projektet finns. Vidare berättar Sara att projektet har; 

marknads

har ju till och med hamnat utomlands) där det står att Järfälla folkbibliotek ligger bakom pro-
jektet.155 

Sara påpekar att det bara är naturligt om verksamheten har stannat av lite eftersom 
de inte fått mer pengar att köpa in fler BookCrossingböcker för, men samtidigt 
tror hon att många böcker finns nog bortglömda i människors bokhyllor och kan-
ske kommer att bli frisläppta så småningom. Dock bör projektet fyllas på med nya 
böcker kontinuerligt för att kunna fungera läsfrämjande, ”An

spännande läsfrämjande projek

                                                 
152 Järfälla kommuns webbsida > Kultur & Fritid > Bibliotek > Bookcrossing > Vad är Bookcrossing? 
[2008-04-13]. 
153 Sara, Järfälla folkbibliotek. 
154 Barnens biblioteks webbsida > För bibliotek > Metoddatabasen > Visa lista > Bookcrossin Järfälla. 
155 Sara, Järfälla folkbibliotek. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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VÄrsta boken i Göteborg 
Liksom i Järfälla började Göteborgs bibliotek sitt BookCrossingprojekt VÄrsta 
boken med utgångspunkt hos ungdomarna. Den tänkta målgruppen för projektet 
var ungdomar 13-18 år. Malin berättar att idén kom i samband med regeringsskif-
tet då den tidigare regeringens utlovade satsning på ett ungkulturår uteblev i sam-
band med att den borgerliga regeringen tog över. Under Barnboksveckan, vecka 
14, då biblioteket brukar ordna författare som är ute på skolorna och pratar kändes 
som en bra vecka att börja med BookCrossing, säger Malin.158 Den 26 mars 2007 
gick startskottet på biblioteket i Frölunda Kulturhus samtidigt som Barnboks-
veckan eller som det nu heter Litteraturveckan började.159 Projektet finansierades 
med hjälp av biblioteken i Göteborg som bidrog med lite pengar dessutom var 
några skolor med och sponsrade. Kulf och Kulis det vill säga Kultur i förskolan 
och Kultur i skolan, två konstkulturella nätverk i Göteborg, gav även lite pengar 
per stadsdel. Det var nio stadsdelar som deltog; Askim, Majorna, Västra Frölunda, 
Guldheden, Linnéstaden, Högsbo, Älvsborg, Tynnered och Styrsö. Innan projektet 
satte

 Göteborg, det 
vill 

sdelar i västra delen av Göteborg som ingick i projek-
tet.1 m ett försök till att förbättra samarbetet med skolorna i de väst-
ra delarna av Göteborg även ett försök till att förbättra samarbetet med samord-
narn

 var; 

                                                

s affischer på skolor och bibliotek samt kontaktade pressen. Media intresset 
var stort, det har skrivits om det i tidningar och i mars 2008 var det ett reportage i 
Sveriges radio P1 om projektet. 160 

Under projektet VÄrsta boken placerades 1200 pocketböcker ut av ungdo-
marna som var inblandade i projektet på strategiska ställen i västra

säga i områden där ungdomar vanligen rör sig.161 Det fanns cirka 20 exemplar 
av varje titel. Det var både ungdoms- och vuxen böcker som släpptes varav de 
flesta var skönlitteratur men det släpptes även några fackböcker.162 

Precis som i Järfälla fick eleverna komma med förslag på vilka böcker som 
skulle ingå. Det var dessutom några elever som kom på namnet VÄrsta boken, 
”VÄ” eftersom det var stad

63 De var föruto

a för Kulf och Kulis.  
Visionen

att unga kravlöst skulle kunna komma i kontakt med böcker och glädjen med läsning genom 
att kunna läsa en bok de hittat på ett café eller på en spårvagn /…/ Syftet var att förmedla läs-
glädje!164 

 
158 Malin, Göteborg. 
159 Göteborg stads webbsida > Press > Pressmeddelanden , sökord: VÄrsta boken (år 2007) [2008-03-20]. 
160 Malin, Göteborg. 
161 Egle, Anders. ”De VÄrsta böckerna är gratis”. 2007. 
162 Malin, Göteborg. 
163 Sveriges radio. P1. Kulturradion: Biblioteket. Louise Epstein, Anna Tullberg. [20080318]. 
164 Malin, Göteborg. 
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Till skillnad mot Järfällas projekt och det ordinarie BookCrossing har Göteborg 
varken någonstans där böckerna registreras eller där läsaren kan kommentera de 
böcker denne har läst. Den enda riktlinjen som fanns när det gällde VÄrsta boken-
projektet var att om en person fann en bok fick personen i fråga skriva en kom-
mentar i boken efter att denne läst den och sedan lägga ut den igen, om han eller 
hon så önskade men det var absolut inget krav.165 Detta gör att eftersom det inte 
finn

mgång till under hösten 2008 men då ska hela 
Göteborg få vara med. Det första projektet VÄrsta boken gick väldigt fort fram 

m exempel en sida på nätet där man 

ove - festivalen i Borlänge och dessutom i sam-
arbe

ässa. Då släpp-
tes 

                                                

s någon slags redovisning av var böckerna tar vägen är det omöjligt att säga 
om böckerna blivit lästa eller inte. Det går inte heller på samma sätt som med de 
andra BookCrossingbiblioteken säga konkret hur projektet egentligen gått efter-
som ingen återkoppling görs. 

Malin säger att de planerar en o

och alla idéer hann inte riktigt utvecklas so
kan kommentera böckerna, men Malin säger att förhoppningsvis kommer detta att 
finnas med i den nya omgången.166 

BookCrossing på Borlänge bibliotek 
På Borlänge bibliotek började de med BookCrossing juni 2007. Kerstin tror att de 
kom på idén efter någon studiedag om Bibliotek 2.0. De har gjort tre frisläppning-
ar hittills och planerar en ny frisläppning av böcker nu i vår. Den första gången 
skedde i samband med Peace & L

te med Peace & Love föreningen. Urvalet var då romaner för unga vuxna. 
Kerstin säger att de inte hade något specifikt mål eller vision med BookCrossing, 
men samtidigt säger hon att ”vi ville först göra något för unga vuxna som vi kan 
ha svårt att nå på biblioteken.”.167 

Den andra gången var målgruppen mer allmän, frisläppandet skedde då i 
samband med en litteraturdag i Borlänges köpcentrum och då var det nyutkom-
men och efterfrågad litteratur som släpptes.168 Den senaste gången, den 3 april i år, 
släpptes böcker på Folkets hus i Borlänge i samband med en barnm

böcker om föräldraskap och utvecklingspsykologi exempelvis Föräldraprakti-
ka av Bengt Grandelius och Läsa högt för barn av Kerstin Dominkovic.169 Senare 
i vår när det blir dags för Peace & Loves temadagar igen kommer böcker om ”po-
esi, hållbart samhälle, klimatfrågan och jämställdhet” att släppas.170 

Det har inte släppts flera exemplar av samma titel, sammanlagt har det hittills 
släppts nästan 60 böcker. Deras status kan man se på den ordinarie BookCrossing-

 
165 Egle. 
166 Malin, Göteborg. 
167 Kerstin, Borlänge bibliotek. 
168 Ibid. 
169 BookCrossing webbsida > Books & People > Find members > sökord: Borlange-bibbla > Traveling 
[2008-04-16]. 
170 Kerstin, Borlänge bibliotek. 
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sidan där Borlänge bibliotek har registrerat sig som användare. Deras användar-
namn är ”the Borlange-bibbla”. På Borlänge biblioteks hemsida kan man via en 
länk komma till den ordinarie BookCrossingsidan. För att kunna se vilka böcker 
Borlänge bibliotek har släppt och/eller registrera en upphittad bok måste man 
dock leta reda på Borlänge biblioteks sida själv.171 Borlänge huvudbibliotek hade i 
likhet med Gymnasiebiblioteket i Järfälla ett BookCrossingbord i entrén, där man 
kunde hitta BookCrossingböcker om man ville. ”Vi tycker att lika väl som man 
ska kunna hitta dessa böcker på tåg, fik, affärer m.m. ska man kunna hitta dem på 
biblioteket.”172 Kerstin säger BookCrossingverksamhetens största vinst för biblio-

ng har fått stor uppmärksamhet i media. 

ookCrossing bestämde de sig för att 
göra detsamma. Hörby bibliotek började med BookCrossing i mitten av januari i 
år, m
ler h
lock

Tanken bakom att vi provar bookcrossing är att det är en rolig grej som vi vill vara delaktiga i 

och 
har 

har de släppt dubbletter som de haft stående i magasinet. Böckerna är främst vux-

teket har varit PR–mässiga. BookCrossi
Kerstin säger att BookCrossingverksamheten är att betrakta som ett mycket litet 
komplement till den ordinarie biblioteksverksamheten.173  

BookCrossing på Hörby bibliotek 
Emma, ungdomsbibliotekarien på Hörby bibliotek hade hört talas om BookCros-
sing för länge sedan och sedan dess haft det i bakhuvudet. När sedan en kollega 
såg att Halmstad bibliotek hade börjat med B

est på grund av att de tyckte det verkade vara ”en kul grej”. De har inte hel-
aft någon speciell målgrupp men säger, ”men vi trodde att det kanske skulle 
a en lite yngre målgrupp, ungdomar.”.174 

och låta våra besökare få kännedom om, så att de också kan bli ”bookcrossare”. Kanske kan 
också vissa tycka att det är lättare att ta med sig en bok hem när de inte behöver lämna tillba-
ka den ett visst datum. Bookcrossingen kan ses som en liten, liten del av vårt läsfrämjande 
arbete.175 

Liksom på Borlänge biblioteks hemsida har Hörby bibliotek på sin sida en länk 
till den ordinarie BookCrossingsidan. De har till och med gått steget längre 

även en länk som gör att användaren kommer direkt till ”the Horby - bibliotek 
bookshelf” utan att behöva klicka sig fram. Istället saknar Hörby en länk från den 
ordinarie BookCrossingsidan till bibliotekets hemsida, vilket Borlänge har. Hit-
tills har Hörby bibliotek släppt 36 böcker, endast ett exemplar av varje titel.176  

Inköpen av böckerna har gjorts med bibliotekets egna pengar och dessutom 

                                                 
171 BookCrossing webbsida > Books & People > Find members > sökord: Borlange-bibbla [2008-04-16]. 

n, Borlänge bibliotek. 

, Hörby bibliotek. 

s webbsida > Bibliotek > Bookcrossing > bibliotekets egen sida på Bookcrossings hemsi-

172 Kersti
173 Ibid. 
174 Emma
175 Ibid. 
176 Hörby kommun
da [2008-04-16]. 
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en skönlitteratur men även en del fackböcker, samt en del ungdomsböcker och 
några få barnböcker.177 Det lysande ögat av Laura Trenter och Opaljakten av Elin 
Örjasaeter är två exempel på barnböcker som släppts. Våld- en historia om kärlek 
av Joyce Carol Oates är en bok som har tre journal anteckningar där den senaste 
skriver att hon fått boken från en förälder till en av hennes elever och nu ska hen-
nes man läsa boken för att sedan lämna den vidare till någon annan. Denna regi-
strering skedde den 10 februari i år. Hörby bibliotek släppte boken fri den 28 ja-
nuari.178 Liksom Järfälla bibliotek har Hörby bibliotek en BookCrossinghylla där 
man kan lämna eller hämta en bok om man vill. Den är placerad i entrén till bibli-
otek

tt en del har 
använt hyllan som en vanlig lånehylla det vill säga tagit med en bok hem, läst den 
och
sing

jektet har antagligen inte lockat någon större mängd nya biblio-
teksbesökare, åtminstone inte så att det syns i besöksstatistiken, säger Emma. 
Förhoppningen är dock att projektet ska locka till läsglädje och ge fler besökare 
till biblioteket.182 

                                                

et. Hyllan verkar ha lockat främst personer i medelåldern men även yngre 
besökare. Hyllan ska betraktas som en BookCrossingzon utan något som helst 
krav att återbörda böckerna dit igen efter det att någon tagit dem därifrån.179 

Än så länge är de mycket nöjda med resultatet av BookCrossingprojektet på 
Hörby bibliotek. Det har registrerats nya medlemmar på BookCrossingsidan från 
Hörby som släppt egna böcker fria. Av de böcker som Hörby bibliotek har släppt 
hittills är det mer än hälften som bara försvunnit från hyllan.180 Detta kan dock 
bero på att projektet är så nytt än, säger Emma. Vidare säger hon a

 sedan ställt tillbaka den utan att på något sätt registrera detta på BookCros-
sidan. Emma tror att ett av problemen med BookCrossing är att, 

det är svårare att få folk att släppa sina egna böcker än att plocka. Det innebär att vi måste 
”mata på” med böcker. Dessutom blir det nog lätt så att folk bara släpper böcker de inte rik-
tigt gillar, på andra språk, slitna osv. Böckerna man gillar vill man behålla hemma.181 

BookCrossingpro

 
177 Emma, Hörby bibliotek. 
178 Hörby kommuns webbsida > Bibliotek > Bookcrossing > bibliotekets egen sida på Bookcrossings hemsi-
da > Books to be read [2008-04-16]. 
179 Emma, Hörby bibliotek. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
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En jämförelse mellan de olika låneverksamheter-
na 

Under denna rubrik ska jag kort redogöra för vilka skillnader och likheter det 
finns mellan de olika alternativa låneverksamheterna utifrån det som ovan redovi-
sats under rubriken ”De alternativa låneverksamheterna”. 

Mål och visioner 
Målgrupperna skiljer sig till viss del mellan de alternativa låneverksamheterna 
som jag tagit upp. Biblioteken verkade i sina projekt till största del rikta sig mot 
ungdomar medan de yttre låneverksamheterna vilka inte har samma koppling till 
folkbiblioteket riktar sig primärt till en vuxen publik. Biblioplaya som är en ut-
vidgning av det ordinarie folkbiblioteket riktade sig till barn- och ungdomar men 
även till en vuxen låntagargrupp, i ett specifikt syfte. Borlänges BookCrossingp-
rojekt har riktat sig till både ungdomar och vuxna beroende på sammanhang och 
vilket projekt som det rört sig om, den första omgången av BookCrossing vände 
sig dock mot unga vuxna. Ingen av låneverksamheterna verkar dock primärt rikta 
sig till en ospecifik allmänhet, i den mening att låntagaren måste ingå något slags 
medlemskap eller tillhöra en viss grupp av människor för att få tillgång till verk-
samheternas utbud.  

Alla verksamheterna har haft som mål att sprida litteraturen och på ett eller 
annat sätt få människor att se läsandet som något bra. Reader development synsät-
tet är ständigt närvarande i alla de alternativa låneverksamheterna. De visar alla 
på nya outtalat alternativ till läsning genom att erbjuda ännu en plats att låna en 
bra bok. Reader developments huvudsyften kan ses i de alternativa låneverksam-
heternas handlingar och organisation. Det märks även i deras mål och visioner för 
låneverksamheterna. De bibliotek vilka använder sig av någon slags registrering 
av BookCrossingböckerna, där läsaren kan skriva in kommentarer, eller som på 
den ordinarie BookCrossingsidan erbjuder en plats för diskussion pekar mot ett av 
reader developments syften, ”offer oppurtunities for people to share their reading 
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experience”.183 Maclaran och Masterson talar om BookCrossing som ett sätt att 
skaffa sig nya vänner, förutom att skänka glädje. Att läsa böcker blir något bero-
endeframkallande, medlemmarna i BookCrossing finner ofta en glädje i att läsa 
och sedan dela med sig av sin läsning på olika sätt. Det blir en slags gåvoekono-
mi, ju mer man ger desto mer får man tillbaka, menar Maclaran och Masterson. 184 
Detta kan även liknas vid Schultz Nybackas additiva logik, vilket, om det funge-
rar, i praktiken bör vara ett bra tillskott i den vanliga biblioteksverksamheten. 
Genom BookCrossing blir då läsaren intresserad att läsa mer och går då förhopp-
ningsvis till det ordinarie biblioteket för att låna nästa bok. Detta kan också locka 
nya låntagare till biblioteket och därmed höja de sjunkande siffrorna i statistiken 
vad det gäller både läsning och lån på biblioteken, vilka jag tog upp under rubri-
ken ”Lån och läsvanor”. Mellan 10 och 15 procent av befolkningen i Sverige läste 
inte alls år 2003 enligt de siffror som Statens offentliga utredningar presenterade 
och så hade det sett ut sedan år 1988.185 Genom att erbjuda fler möjligheter till lån 
av litteratur kan dessa siffror förhoppningsvis förändras till det bättre. Folkbiblio-
teken, men även andra organisationer, kan ansöka om bidrag från kulturrådet för 
arbete som innebär läsfrämjande insatser. Enligt Kulturrådets direktiv bör sådan 
verksamhet; 

bygga på bred samverkan, vara väl förankrad och långsiktigt syftande /…/ levandegöra litte-
raturen, locka till läsning, ge möjlighet till delaktighet och eget skapande /…/ gärna ta nya 
medieformer i anspråk, vara väldokumenterade så att andra kan ta del av projektet, gärna på 
en hemsida. 186 

 
Bidraget kan alltså inte användas till det som anses som normal kommunal 

basverksamhet. Det finns även ett annat bidrag som syftar till att öka intresset 
bland barn och ungdomar av läsning. Statsbidraget som det kallas är till för inköp 
av litteratur. De båda bidragen regleras av förordningarna 1998:1386 samt 
1996:1608.187 Detta har några av de alternativa låneverksamheterna har gjort me-
dan andra drivs utifrån egna medel eller med hjälp av andra organisationer eller 
bidrag. 

I figuren nedan försöker jag tydliggöra till vilken målgrupp de olika organisa-
tionerna har riktat sin låneverksamhet. Figuren kan ses som en aning svag då som-
liga av låneverksamheterna endast har utfört ett tidsbegränsat projekt hittills och 
andra är mer kontinuerliga verksamheter. Figuren strävar dock endast efter att 
visa hur låneverksamheternas målgrupper sett ut än så länge. Alla biblioteken har 
riktat åtminstone sitt första BookCrossingprojekt till ungdomar. Trots att alla till-

                                                 
183 Opening the books webbsida > Find out about Opening the book > Site map > What is reader develop-
ment? [2008-03-14].  
184 Maclaran, Masterson. s. 135f. 
185 SOU 1995:85 s. 
186 Kulturrådets webbsida > Bidrag > Om bidragen > Bibliotek > Läsfrämjande insatser [2008-03-10]. 
187 Kulturrådets webbsida > Bidrag > Om bidragen > Bibliotek > Läsfrämjande insatser [2008-03-10]. 
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frågade bibliotek inte har haft det som ett uttalat mål, ligger det alltid där i bak-
grunden – läsfrämjande för en grupp som i normala fall kan vara svåra att nå. Bor-
länge bibliotek är det enda bibliotek som har ändrat målgrupp vid varje frisläpp-
ning, detta eftersom det ofta skett i samband med temadagar av något slag. Därför 
finns det en tydlig pil vilken visar på Borlänges första projekt samt en lite svagare 
grå pil som pekar mot utvalda personer eftersom de övriga projekten har varit 
inriktade mot besökare till de olika temadagarna. 

 

 

Bild 8.Figuren visar vilken målgrupp och slutmål de alternativa låneverksamheterna har haft 
åtminstone i sitt första projekt. Egen bild. 
 
Göteborg, Hörby och Järfälla bibliotek har riktat sig främst till ungdomar och 
unga vuxna i sina BookCrossingprojekt. Därmed inte sagt att målgrupperna kan 
komma att ändras vid vidare projekt med BookCrossing. Gemensamt för dessa 
tvättstugebiblioteken, vägkrogsbiblioteken och läsecirklarna i bokhandeln är att 
de till skillnad mot folkbiblioteken inte riktar sig mot en specifik åldersgrupp. De 
riktar sig mot en specifik grupp av människor eller utvalda personer som jag har 
valt att kalla dem i bilden ovan. Det handlar om medlemmar av olika slag. Tvätts-
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tugebiblioteken vänder sig till de hyresgäster som bor i området. Tvättstugan är en 
vuxen sfär och riktar sig därför mest till de vuxna, ensamma vuxna eller vuxna 
med barn. Vägkrogsbiblioteken riktar sin verksamhet främst till medlemmar inom 
Transportarbetare och Hotell- och restaurang förbunden (men även övriga anställ-
da eller folk som rör sig på vägarna). På Akademibokhandeln krävs att man är 
medlem i Läsecirkeln för att få låna. Det handlar alltså inte om en viss ålders-
grupp utan snarare om en tillhörighet eller inte. Den som har pengar och vill kan 
dock bli medlem, men för att få låna är du tvungen att tillhöra denna speciella 
grupp. Bokias läsecirkel riktar sig specifikt till kvinnor i övre medelåldern förut-
om det faktum att man även där måste vara medlem för att få tillgång till böcker-
na. 

Biblioplaya riktade sig visserligen främst till de boende i Hovsjö men även till 
andra personer utanför denna stadsdel som vill ”lära känna” Hovsjö området. Ett 
av de främsta syftena med projektet var att ge barnen och ungdomarna i Hovsjö 
något produktivt och inspirerande att göra under sommaren. Genom målet, att visa 
fler människor bibliotekets möjligheter och utbud, samt att via lokaltidningen visa 
på nyttan med att läsa en dagstidning, är det tydligt att Biblioplaya också har ett 
övergripande läsfrämjande mål om än ej tydligt uttalat. Biblioplaya riktade sig 
främst till barn och ungdomar men även till vuxna boende i Hovsjö samt andra 
besökande på Eklundsnäsbadet. Därför finns både en pil som pekar mot Ungdo-
mar/unga vuxna samt en svag pil som pekar till utvalda personer i bilden ovan.  

Bokpriskommissionen fastställer i sin slutrapport 2005 att ”/…/ läsningen hos 
dem där läsningen har en särskilt svag profil, bland annat männen inom LO, så 
tycks utvecklingen gå åt fel håll, dvs. antalet som läser böcker tycks minska.”.188 
Detta är något som vägkrogsbiblioteken i allra högsta grad arbetar för att motver-
ka, dels genom att erbjuda lättillgänglig litteratur till sina medlemmar och dels 
genom att försöka förmedla en läsglädje. Lotta berättar att hon även brukar välja 
ut en titel som ingen önskat när hon köper in böcker och det har slagit väl ut bland 
de läsande när de upptäckt en ny författare eller en ny genre. Detta omedvetna 
reader development tänkande handlar likväl om att få befintliga läsare att läsa 
något nytt. Dessutom finns den första och fjärde punkten av reader developments 
huvudsyften i vägkrogsbibliotekens vision, nämligen att öka människors självsä-
kerhet och glädje kring läsning samt höja läsningens status som fritidssyssla. Den 
läsfrämjande aspekten finns även för bokcirklarna i bokhandeln och tvättstugebib-
lioteken där det endast är den sist nämnda som har läsfrämjande som ett klart utta-
lat mål. Kennet nämner att han hoppas att grannarna kommer att träffas i tvättstu-
gebiblioteken och börja diskutera böckerna, även detta är ett av reader develop-
ments huvudsyften att erbjuda människor möjligheter att diskutera det som de 
läst.  
                                                 
188 Statens offentliga utredningar. Bokpriskommissionen – slutrapport. 2005:12. s. 118. 
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Hos alla de ovan nämnda alternativa låneverksamheter finns en förhoppning 
om den additiva logiken som Schultz Nybacka talar om. Om de bara kan få män-
niskorna att läsa kommer de förhoppningsvis att vilja läsa mer. 

Vissa av låneverksamheterna är allmänt kända medan andra endast rört sig 
inom vissa kretsar av användare och inte synts så mycket i media. Akademibok-
handeln och Bokia är Sveriges största och kanske mest kända bokhandelskedjor, 
trots det hade jag knappt en aning om möjligheten att kunna låna böcker i dessa 
butiker innan denna uppsats påbörjades. Detta beror kanske på att marknadsfö-
ringen inte varit utförd på samma sätt som vid tvättstugebibliotekets invigning i 
Gottsunda eller BookCrossingprojekten vid biblioteken, där man ofta har gått ut 
med ett pressmeddelande innan. Uppsalahems tvättstugebibliotek rönte stor upp-
märksamhet särskilt vid den första invigningen i både radio, tv och tidningar. 
Strandbiblioteket var som Eduardo sa en stor bibliotekshändelse i Södertälje 
kommun, aldrig har ett biblioteksprojekt haft så mycket reklam i kommunen. Ge-
nerellt sett har även BookCrossingbiblioteken varit bra på att synas i lokalmedia 
med sina projekt, ofta har det varit en intervju av något slag eller en helsidesarti-
kel. Läsecirklarnas marknadsföring sträcker sig ofta till en notis i broschyren som 
skickas ut.  

Organisationernas sfärer 

Uppbyggnaden och innehållet i de olika projekten/organisationerna ser relativt 
likartade ut. Speciellt om vi betraktar de organisationer som befinner sig inom 
samma organisatoriska sfärer. Med organisatoriska sfärer menar jag här de olika 
områdena för verksamheterna.  

Bokhandlarnas låneverksamheter ingår i samma organisatoriska sfär. De er-
bjuder ett visst antal böcker till utlån för sina respektive medlemmar mot en viss 
summa i avgift. Dessa böcker kan medlemmarna låna i vilken ordning de vill och 
på vilken butik inom kedjan som helst dessutom kan de lämna igen desamma på 
valfri butik inom respektive kedja. Den sista boken som en medlem lånar under 
perioden får denne behålla. Både Bokia och Akademibokhandeln erbjuder aktuel-
la titlar, där de flesta tillhör det skönlitterära fältet. Bokias ljudboksklubb fungerar 
även den på ett liknande sätt som både Bokias Låna & Läs samt Akademibokhan-
delns Läsecirkeln. För att låna ur Låna & Lyssna blir man medlem och betalar 
förutom en medlemsavgift även en mindre avgift för varje byte av ljudbok. Istället 
för en viss period får medlemmen ifråga ett stämpelkort vilket innebär en rätt att 
låna tio ljudböcker där man får behålla den sista. Förutom det faktum att både 
Bokia och Akademibokhandeln befinner sig inom samma bransch ser alltså deras 
låneverksamheter ungefär likadana ut vilket enligt mig gör det rimligt att placera 
dessa båda inom samma organisatoriska sfär. 
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Tvättstugebiblioteken och vägkrogsbiblioteken finns också inom en gemen-
sam organisatorisk sfär. Dessa båda ser ut på ett likartat sätt, biblioteken innefattar 
ett mindre antal böcker uppställda på några hyllor. Hos vägkrogsbiblioteket är det 
ett större antal böcker. Båda har specifika böcker som riktar sig till den egna spe-
cifika gruppen av låntagare. Tvättstugebibliotekets böcker utgörs av litteratur som 
på något sätt är förknippad med Uppsala eller Gottsunda och vägkrogsbibliotekets 
litteratur består till största del av ljudböcker för att underlätta läsningen för sina 
låntagare. 

 

 

Bild 9. Verksamheterna tillhör olika sfärer vad det gäller låneverksamheterna. I vissa fall finns en 
mer tydlig koppling än i andra fall. Egen bild. 

BookCrossing i biblioteken och Strandbiblioteken har jag satt inom samma orga-
nisatoriska sfär med en viss tvekan. De innefattar samma sfär i den mening att de 
båda är direkt kopplade till folkbiblioteket. De är båda en verksamhet inom biblio-
teket trots att det inte alltid sker inom dess väggar. Utformningen av de båda verk-
samheterna ser dock lite olika ut. Strandbiblioteket är lite mer traditionellt i sin 
utformning som bibliotek och gränsar därför även till tvättstuge– och vägkrogs-
bibliotekets verksamhet. BookCrossing är inte en låneverksamhet i egentlig me-
ning eftersom det inte krävs av användarna att dessa lämnar tillbaka den bok de 
fångat. Det finns även en skillnad i verksamheternas organisering och utseende 
när det gäller bibliotek som använder sig av BookCrossing. Vissa av biblioteken 
har gjort en egen version av den ordinarie BookCrossing medan andra har anslutit 
sig till den organisation som redan finns. Somliga av biblioteken har en fysisk 
BookCrossingplats där läsarna kan hämta eller lämna BookCrossingböcker medan 
ett av biblioteken inte kräver någon återkoppling överhuvudtaget.  

Som jag nämnde tidigare finns ett tydligt mönster som pekar på att de alterna-
tiva låneverksamheterna i denna uppsats alla använder sig av reader development 
inom sina organisationer. I vissa fall kan detta dock förefalla mer tydligt än i 
andra. Samtliga låneverksamheter talar indirekt eller direkt om att öka människors 
läsglädje och flera talar om att erbjuda möjligheter och platser för låntagarna att 
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diskutera sina läsupplevelser med andra. Detta kan ske på tydligt sätt genom ex-
empelvis en länk från biblioteket till den ordinarie BookCrossingsidan eller lite 
otydligare genom två stolar placerade i tvättstugan.  

Under slutdiskussionen kommer jag att återkomma till mitt resonemang om de 
olika låneverksamheternas organisatoriska sfärer och organisatoriska fält och de-
ras samband. 
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Slutdiskussion 

I den här uppsatsen har jag presenterat fem alternativa sätt att låna en bok. Anled-
ningarna till varför man börjat med de olika låneverksamheterna och projekten har 
varit ganska likartade. Man främst vill sprida glädje, läsglädje. Det ligger även 
andra skäl bakom organisationerna såsom ekonomiska och PR-mässiga skäl.  

BookCrossingverksamheten och Biblioplaya är två sätt att åskådliggöra folk-
biblioteket på ett nytt sätt. Det kan vara modernt och roligt samtidigt som det är 
nyttigt och bra. Den folkbildande idén finns kvar sedan folkbibliotekets begynnel-
se. Människor bör läsa, det är bra för dem och en av bibliotekets uppgifter är än 
idag att utbilda folket. Medlen kanske ändrar sig men inte målet.  

Trots att antalet invånare ökar, minskar utlånen av böcker på biblioteken i 
Sverige. Runt tusen filialer och utlåningsstationer har stängts från 1974 till 1994. 
Prioriteringsmässigt ligger Sverige dåligt till vad det gäller biblioteken. I Sverige 
har man skurit ned på kulturen samtidigt som nya krav ställs på biblioteken och 
dess utbud. Här tror jag att de alternativa låneverksamheterna kan bidra med nå-
gonting viktigt, nämligen att nå människor på nya sätt och på nya platser. Library 
Lovers strider för en bättre bibliotekspolitik, de vill se en politik som innefattar 
alla i samhället och erbjuder ett långsiktigt varaktigt kunskapssamhälle. Schultz 
Nybacka påpekar att kulturpolitiken måste arbeta mot nya visioner vad det gäller 
böcker och spridandet av läsning. ”Böcker och läsande produceras och konsume-
ras i enlighet med en additiv logik och ett slags flödets och överflödets ekono-
mi.”189  

En viss ökning av läsning har skett efter momssänkningen av böcker men det 
är de som redan läste innan som läser mer. De alternativa låneverksamheterna i 
denna uppsats strävar efter att nå människor utifrån olika metoder och medel. Lå-
neverksamheterna inriktar sig på olika målgrupper men det förenade målet är att 
visa glädjen av läsning. Sätt en bok i en ovan läsares hand och om denne läser 
boken och tycker om den kommer densamme förhoppningsvis att vilja läsa en till. 
Oavsett om personen i fråga tycker om boken eller inte kommer den att väcka 
synpunkter, tankar och kanske frågor. Genom de alternativa låneverksamheternas 
stora breddning i samhället finns en större möjlighet att hitta det som vi behöver, 
exakt den bok som vi vill eller behöver läsa. Via en ökad tillgång till litteratur kan 
                                                 
189 Schultz Nybacka. s. 4. 
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även människor upptäcka sådant de normalt inte skulle ha förstått utan att ha läst 
just den novellen eller precis den dikten. Nu kan den vresige lastbilschauffören 
som aldrig haft tid att läsa en bok plötsligt avnjuta en ljudbok om Konsten att vara 
snäll tack vare vägkrogsbiblioteket i Tönnebro. Den stressade mamman kan plöts-
ligt avnjuta en rolig bok i en korgstol i tvättstugan som gör henne lite mindre 
stressad. Anledningarna till varför vi läser är många, likaså anledningarna till var-
för vi inte läser men om tillfällen ges att låna en bok på fler ställen än det vanliga 
folkbiblioteket kanske fler människor tar sig tid? 

Läsecirklarna i bokhandeln har ett tydligare ekonomiskt syfte än de andra lå-
neverksamheterna eftersom det är en plats där det huvudsakligen handlar om att 
sälja litteratur. Alla verksamheterna strävar dock efter någon sorts uppmärksam-
het för BookCrossingbiblioteken blir projekten ett medel att skaffa sig bra publici-
tet för den övriga verksamheten. Ett av målen med Biblioplaya var till och med att 
visa det vanliga folkbibliotekets resurser och att locka människor dit. Även hos 
tvättstugebiblioteken handlar det om att nöjda kunder skapar merförsäljning. Om 
Uppsalahem får bra publicitet genom biblioteken kanske det kan locka nya män-
niskor att flytta in och/eller gamla hyresgäster att bo kvar. Hos vägkrogsbibliote-
ken handlar det till största del om att göra sina anställda nöjda och harmoniska i 
sitt arbete, glada arbetare jobbar bättre som det gamla ordspråket lyder. Pia sa att 
det är fler män som är med i ljudboksklubben och nämner dessutom yrkeschauffö-
rer. Kanske är det samma yrkeschaufförer som lånar ljudböcker på vägkrogsbibli-
oteken som söker sig till Låna & Lyssna? I Biblioteken i fokus från januari 2007 
står det att ljudböckerna ständigt är utlånade på vägkrogsbiblioteken och att 
mackarna där biblioteken ibland finns verkar ha dragit nytta av detta faktum. När 
låntagarna har lyssnat på alla böcker de vill på biblioteket så köper de istället en 
ljudbok på macken. På macken vid exempelvis Brändåsens vägkrogsbibliotek 
utanför Kumla så har försäljningen av ljudböcker ökat efter att biblioteket öppna-
de.190 Det kan vara så att Bokias Låna & Lyssna ses som ett bra alternativ eller 
komplement till vägkrogsbiblioteken. En av de stora fördelarna är att medlem-
marna kan lämna tillbaka den lånade ljudboken på vilken bokhandel som helst 
inom Bokiakedjan. Dock har vägkrogsbiblioteken något som bokhandlarna inte 
kan bidra med det vill säga det faktum att de finns på rätt plats vid rätt tid. Väg-
krogsbiblioteken ligger längs vägarna där chaufförerna kör och dessutom finns 
biblioteken inne på mackar och krogar, som generellt brukar vara väldigt generösa 
med sina öppettider. Folkbiblioteken har vanligtvis endast ett litet bestånd av 
ljudböcker för utlån, viket kan förklarar varför både vägkrogsbiblioteken och 
Låna & Lyssna nått framgång bland yrkeschaufförer. 

Therese pratar om en vision att göra Akademibokhandeln till en storartad 
bokhandel som ska vinna kundernas hjärtan. Visionen för Bokias Låna & Läs är 

                                                 
190 Rörby, Anders. ”Ord på vägen förgyller chaufförens vardag.” s. 14. 
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att erbjuda nyskrivna böcker till läsarna och kanske visa medlemmarna en förfat-
tare som de själva inte hade funnit. Ett av reader developments mål är att visa 
människor nya vägar i litteraturen och detta är något som Bokia, Akademibok-
handeln men även de andra alternativa låneverksamheterna försöker att göra. Lot-
ta på vägkrogsbiblioteket väljer medvetet ut en titel som ingen önskat för att för-
söka vidga låntagarnas vyer och visa dem något nytt. BookCrossing är i sig ett 
medel av reader development, genom att lägga ut en bok för vem som helst att 
finna. Tvättstugebiblioteken är relativt bundna i sitt litteraturval i den mening att 
litteraturen ska ha någon slags anknytning till Uppsala, men eftersom de boende 
kan ta med sig en bok hem och ställa dit en av sina egna skapar även det en möj-
lighet att finna en oväntad titel eller en ny författare på hyllan. 

Alla de alternativa låneverksamheterna som inte har en direkt koppling till 
biblioteket rör sig alla inom samma organisatoriska områden som det vanliga bib-
lioteket vare sig de vill eller inte. De utgår från samma centrala teman vilka är så 
väl spridda i det svenska samhället, läsfrämjande och folkbildande. Inpräglat från 
födseln, finns det där i bakhuvudet hos alla, alla människor bör läsa för att kunna 
bli civiliserade och bildade människor. Det finns en tydlig tendens till homogeni-
sering bland de alternativa låneverksamheterna där organisationerna utgår från 
folkbibliotekets utformning och organisation. Detta har troligen att göra med 
folkbibliotekets dominerande status i samhället, hos gemene man, som folkbil-
dande verksamhet. Det handlar om mimetisk isomorfism det vill säga, framgångs-
rika organisationer inom ett fält efterliknas av andra organisationer inom samma 
fält.  

I detta fall har jag i bilden på nästa sida använt de organisatoriska fälten läs-
främjande verksamheter och folkbildandeverksamheter där folkbiblioteket står 
som den framgångsrika organisationen i mitten från vilka de andra hämtat sin 
inspiration eller idé, omedvetet eller medvetet. 

 62



 
 

Bild 10. De organisatoriska fälten och låneverksamheternas platser inom dessa. Egen bild. 

Strandbiblioteket och BookCrossingprojekten i biblioteken är direkt bundna till 
folkbiblioteket. De kan egentligen ses som en förlängning av den ordinarie biblio-
teksverksamheten och deras sfär gränsar därför direkt till folkbibliotekets. De 
övriga har ingen direkt koppling till folkbiblioteket och ligger därför en bit ifrån 
folkbiblioteket i figuren. Tvättstugebiblioteket och vägkrogsbiblioteket rör sig 
som jag tidigare beskrivit inom samma sfär då deras organisationer är väldigt lik-
artade. Strandbibliotekets uppbyggnad liknar förutom folkbibliotekets även väg-
krogs- och tvättstugebibliotekens då de alla bland annat riktar sig till en specifik 
grupp av människor. Läsecirklarna hos Bokia och Akademibokhandeln ser nästan 
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likadana ut, därför hamnar de inom samma organisatoriska sfär. Likaså hamnar 
BookCrossingbiblioteken inom samma sfär trots att dessa ibland skiljer sig en del 
åt. 

De alternativa låneverksamheterna har tagit den vanliga låneverksamheten ett 
steg längre, de har tagit boken till människan istället för människan till boken. Det 
vill säga alla utom bokhandeln som har utvidgat sin normala verksamhet med 
låneverksamheter men fortfarande befinner sig i samma lokaler som tidigare. Pia 
använder dock till och med orden ett modernt bibliotek när hon berättar om Låna 
& Läs vision. Intressant är också att de alternativa låneverksamheternas uppbygg-
nad ser mer eller mindre likadan ut som det vanliga folkbiblioteket förutom av-
saknaden av det så kallade ”folkhemsrummet”. Rutinerna hos Läsecirkeln och 
Låna & Läs påminner starkt om det vanliga bibliotekets. Det gör även vägkrogs-
biblioteket. Man registrerar in- och utlåning och man bör vara medlem för att få 
låna. BookCrossingfenomenets tanke är att göra hela världen till ett enda stort 
bibliotek. Strandbiblioteket byggdes upp som en kopia av det vanliga folkbiblio-
teket med tidningar, böcker, datorer för besökarna, sagostunder och bokprat. Edu-
ardo och hans assistent hade t.o.m. med sig BOOK–IT för att registrera ut- och 
inlånen. Det var främst rummet som ändrade sig, istället för att låta brukarna 
komma till biblioteket kom biblioteket till dem. Även de verksamheter som inte 
medvetet känner sig kopplade till biblioteket och den läsfrämjande aspekten är 
det. Kennet hävdar att skapa trivsel för de boende är det viktigaste målet med 
tvättstugebiblioteken, men längre fram i intervjun pratar han också om att han vill 
att det ska kännas på samma sätt som i ett bibliotek när man kommer in till tvätt-
stugan.  

Valet av namn på verksamheterna befäster ytterligare synen på det ordinarie 
bibliotekets roll som förebild för verksamheterna, tvättstugebibliotek, vägkrogs-
bibliotek och strandbibliotek. Detta trots att folkbiblioteket inte har monopol på 
ordet bibliotek och trots att ordet har betydelsen en samling böcker och kan an-
vändas av vem som helst. Hos allmänheten betecknar dock ordet bibliotek, biblio-
teksrummet och därför går tankarna till ett särskilt system och en viss typ av or-
ganisation. Doktoranden Jens Ineland skriver i ”Konst, funktionshinder och frågan 
om legitimitet – om nya domänanspråk på handikappfältet” att det är viktigt för 
organisationer att anpassa sig till intressegruppers förväntningar om hur verksam-
heten bör se ut och vad den bör innefatta. Organisationer får legitimitet genom sitt 
beteende.191 Genom sina val av namn förväntar sig människor att organisationerna 
ska se ut på ett visst sätt, ordet bibliotek signalerar att där finns en samling böcker 
och där lånas och återlämnas dessa. Detta trots att folkbibliotekets roll har föränd-
rats genom historien och idag är så mycket mer än bara en plats med böcker. När 

                                                 
191 Ineland, Jens. ”Konst, funktionshinder och frågan om legitimitet – om nya domänanspråk på handikapp-
fältet” 2006. s. 98. 
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låneverksamheterna använder sig av det ordinarie bibliotekets ”organisations-
mall” blir det lättare att etablera sig i samhället eftersom människor känner igen 
denna organisation. 

Folkbibliotekets betydelse kommer inte att försvinna men det är redan uppen-
bart att dess verksamhet har, kommer och måste förändras för att kunna fortsätta 
verka för läsfrämjande och fortbildning. Folkbiblioteket kommer troligen att fort-
sätta ha en viktig roll som informationsförmedlare, lärocentral i informationssök-
ning, -värdering och informationsanvändning men även som ett viktigt kulturcent-
rum och mötesplats för invånarna. De alternativa låneverksamheterna kan, genom 
att de förutom att agera igenkännande, tillföra någonting nytt och dessutom ta 
litteraturen till läsarna. Detta innebär att de kan samexistera med folkbiblioteket 
utan att för den skull konkurrera ut detta. Bokia gjorde ett försök att inkludera 
barnen i låneverksamheten men uppslutningen var allt för liten för att fungera, 
kanske på grund av att det ordinarie biblioteket fortfarande har störst inflytande på 
dessa blivande vuxna genom sitt samarbete med skola och förskola. BookCros-
sing i biblioteken har nästan enbart riktat sig mot ungdomarna. Kanske är det så 
framtiden kommer att bli? Folkbiblioteket koncentrerar sig på barnen och ungdo-
marna och de andra låneverksamheterna koncentrerar sig på de vuxna som verkar 
ha allt mindre tid och lust att åka till biblioteket.  

Folkbibliotekets verksamhet har förändrats under en längre tid. Vissa männi-
skor liknar biblioteket vid ett vardagsrum. Det innehåller inte längre endast fysisk 
information i form av böcker och tidningar utan även datorer med alla dess möj-
ligheter till att finna information. Många av dagens folkbibliotek har ett kafé i 
eller i anslutning till lokalen, de erbjuder kurser i informationssökning, läxhjälp, 
underhållning av alla former. Vanligt har det också blivit att biblioteken ingår i ett 
samarbete med konstutställare, skolor och annat. Nu försöker biblioteken uppdate-
ra sin verksamhet med exempelvis BookCrossing. 

BookCrossing är kanske en av framtidens mest fantastiska låneverksamheter. 
Man läser och skickar vidare, utan att behöva ett lånekort. Fördelarna är många; 
en chans att läsa en bra eller dålig bok och sedan få möjlighet att diskutera denna 
med andra personer eller kanske bara se var boken i fråga tar vägen och vad nästa 
person som läser den tycker. När BookCrossingfenomenet sprids mellan bibliote-
ken och blir allmänt känt i Sverige, kan nog Emma på Hörby bibliotek och de 
andra kanske se en lite större ökning på biblioteken då läsglädjen sprider sig. Bo-
okCrossing är ett fantastiskt sätt att få ungdomar att börja läsa utan krav på åter-
lämning efter en viss tid och samtidigt ett sätt att visa bibliotekens andra resurser. 
I början av uppsatsen nämndes siffran 5521 antal medlemmar i Sverige på den 
ordinarie BookCrossingsidan den 1 mars, den första maj hade siffran stigit till 
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5823 personer.192 Kanske beror en del av ökningen på att bibliotekens BookCros-
singverksamhet har gjort fler människor uppmärksamma på fenomenet? 

Allra sämst på att göra reklam för sin låneverksamhet är bokhandlarna, om de 
istället skulle gå ut med en helsidesannons i dagstidningen och tala om att nu bör-
jar en ny låneperiod, då kanske fler skulle veta om att möjligheten att låna i bok-
handeln finns. När det gäller de två bokhandlarna blir det tydligt att det inte hand-
lar om låneverksamheter i den normala meningen. I första hand handlar det om ett 
sätt att skapa nöjda kunder för att på så sätt skapa bättre försäljning. Det är det 
brukliga sättet i de flesta butikskedjor att försöka skapa nöjda kunder på olika sätt 
för att öka sin försäljning av de mer ”inkomstbringande” varorna. Ingen av läse-
cirklarna har heller något samarbete med andra organisationer. Kanske det skulle 
vara något att fundera över både från folkbibliotekens sida och bokhandlarnas 
sida? Folkbiblioteken skulle exempelvis kunna hänvisa till dessa läsecirklar till 
låntagare som vill ha en snabb tillgång till nyutkommen litteratur men ändå vill ha 
god tid på sig att läsa böckerna i fråga. Ofta innebär det en lånetid på 7-14 dagar 
av nyutkommen litteratur på biblioteken dessutom är risken stor att låntagaren blir 
tvungen att ställa sig i en lång reservationskö för att få låna de aktuella böckerna. 
Pia sa att det är fler män som är med i ljudboksklubben och nämner dessutom 
yrkeschaufförer. Kanske är det samma yrkeschaufförer som lånar ljudböcker på 
vägkrogsbiblioteken som söker sig till Låna & Lyssna? I Biblioteken i fokus från 
januari 2007 står det att ljudböckerna ständigt är utlånade på vägkrogsbiblioteken 
och att mackarna där biblioteken ibland finns verkar ha dragit nytta av detta fak-
tum. När låntagarna har lyssnat på alla böcker de vill på biblioteket så köper de 
istället en ljudbok på macken. På macken vid exempelvis Brändåsens vägkrogs-
bibliotek utanför Kumla så har försäljningen av ljudböcker ökat efter att bibliote-
ket öppnade.193 Det kan vara så att Bokias Låna & Lyssna ses som ett bra alterna-
tiv eller komplement till vägkrogsbiblioteken. En av de stora fördelarna är att 
medlemmarna kan lämna tillbaka den lånade ljudboken på vilken bokhandel som 
helst inom Bokiakedjan. Dock har vägkrogsbiblioteken något som bokhandlarna 
inte kan bidra med det vill säga det faktum att de finns på rätt plats vid rätt tid. 
Vägkrogsbiblioteken ligger längs vägarna där chaufförerna kör och dessutom 
finns biblioteken inne på mackar och krogar, som generellt brukar vara väldigt 
generösa med sina öppettider. Folkbiblioteken har vanligtvis endast ett litet be-
stånd av ljudböcker för utlån, viket kan förklarar varför både vägkrogsbiblioteken 
och Låna & Lyssna nått framgång bland yrkeschaufförer. 

De alternativa låneverksamheterna kommer troligen att finnas kvar länge till 
då de är utmärkta komplement till folkbibliotekets verksamhet. Samtliga alterna-
tiva låneverksamheter som nämnts i denna uppsats har lyckats där folkbiblioteken 

                                                 
192 BookCrossings webbsida > European support sites > Countries > Sweden [2008-05-05]. 
193 Rörby, Anders. ”Ord på vägen förgyller chaufförens vardag.” s. 14. 
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generellt har misslyckats, tack vare ett mer eller mindre medvetet reader deve-
lopment tänkande. Verksamheterna har höjt statusen av läsning som en fritidsak-
tivitet, framför allt kan detta märkas vad det gäller vägkrogsbiblioteken och tvätts-
tugebiblioteken. BookCrossing har gjort läsning till något trendigt. Genom Bibli-
oplaya och BookCrossing har dock folkbiblioteken börjat vidga sina vyer och 
därigenom tydliggjort läsningen som en fritidsaktivitet samt erbjudit fler möjlig-
heter och alternativ till läsning. Förutsättningarna för människor att börja läsa på 
fritiden ökar när möjligheten att låna en bok i tvättstugan, på stranden eller hitta 
en bok på en parkbänk finns. Vägkrogsbiblioteken har nått en grupp som normalt 
sett har svårt att hinna låna en bok och än mindre läsa en bok. Biblioplaya visade 
människor som inte hade haft kontakt med biblioteket tidigare vilka resurser det 
kan bidra med. Tvättstugebiblioteken finns i närområdena där de potentiella läsar-
na bor. Slutligen kan konstateras att det viktiga i dagens biblioteksSverige är för 
låneverksamheterna att fortsätta vara flexibla och försöka anpassa organisationer-
na efter de människor man vill nå. Detta gäller både för det vanliga folkbiblioteket 
men även för de alternativa låneverksamheterna. Det viktiga bör vara att få män-
niskor att läsa. Inom det organisatoriska fältet Folkbildande verksamheter och 
fältet Läsfrämjande verksamheter, i figuren ovan, återfinns de alternativa låne-
verksamheterna från denna uppsats tillsammans med folkbiblioteket som ett nav 
kring vilka de alla kretsar runt. De liknar alla folkbiblioteket men ändå är de inte 
riktigt likadana och det är just detta vilket gör dem så framgångsrika i dagens 
samhälle. Människor gillar det bekanta, speciellt om det dessutom är en aning 
annorlunda, lite nytt. 
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Sammanfattning 

I dagens Sverige diskuteras bibliotekets roll genom exempelvis Library Lovers 
som önskar se en nationell bibliotekspolitik. Det talas bland annat om bibliotekets 
roll som läsfrämjande instans. Läsfrämjande insatser sker dock även utanför det 
ordinarie bibliotekets väggar. Den här uppsatsens syftar till att redovisa hur några 
alternativa låneverksamheter står i relation till det vanliga folkbiblioteket. För att 
göra detta ger jag en överskådlig bild av de valda alternativa låneverksamheterna 
det vill säga; läsecirklarna i Akademibokhandeln och Bokia, tvättstugebiblioteken 
i Uppsala, strandbiblioteket i Södertälje, vägkrogsbiblioteken och fyra biblioteks 
BookCrossingverksamhet. Medlemmar i bokhandlarnas läsecirklar får låna ett 
visst antal nyutkomna böcker under ett års tid för en mindre summa pengar. I 
Uppsala finns Sveriges första tvättstugebibliotek det vill säga ett mindre bibliotek 
i tvättstugan. Vägkrogsbibliotek har öppnat längs Sveriges större vägar av Trans-
portarbetareförbundet och Hotell- och restaurangfacket i ett försök att få en grupp 
som vanligtvis inte läser att börja läsa. Det har nått en stor framgång hos speciellt 
yrkeschaufförerna vilka gärna låna ljudböcker att lyssna till på sina ensamma tu-
rer. Strandbiblioteket i Hovsjö var en utvidgning av den normala folkbiblioteks-
verksamheten under sommaren 2006. Då tog två personer med sig datorer, böcker, 
tidningar, stolar m.m. till Eklundsnäsbadet under sex veckor för att ge sommarle-
diga barn och ungdomar något att göra under ledigheten. BookCrossing är ett fe-
nomen som kom hit till Sverige från USA. Det handlar om att göra hela världen 
till ett bibliotek. En person läser en bok och sedan lägger denne boken exempel på 
en parkbänk för någon annan att hitta och läsa. BookCrossing har nu även spridit 
sig till folkbiblioteken som gjort egna versioner av BookCrossing. 

Utgångspunkten av uppsatsen är institutionell. Intervjuer har genomförts via 
e-post korrespondens med de ansvariga för de alternativa låneverksamheterna. En 
intervju skedde på plats. Inspiration har hämtats av den nyinstitutionella organisa-
tionsteorin samt från forskare som studerat läsning och läsfrämjande, Rachel Van 
Riel och Pamela Schultz Nybacka. Den nyinstitutionella organisationsteorin hand-
lar om vikten av idéer, föreställningar och rutiner hos organisationer. Teorin an-
vänder sig av begreppet isomorfism, institutionell likformning för att beskriva 
organisationer som är inom samma eller angränsande organisatoriska fält och dess 
tendens att bli alltmer lika varandra. De flesta alternativa låneverksamheterna är 
nog här för att stanna åtminstone ett bra tag framöver. Människor lockas alltid av 
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det välbekant annorlunda som dessa organisationer är. Det står klart att det hand-
lar om en institutionell likformning av organisationer som medvetet och omedve-
tet rör sig inom samma organisatoriska fält och sfärer. De använder sig alla dess-
utom av Schultz Nybackas additiva logik det vill säga den som läser en bra bok 
vill läsa en till och en till o.s.v. Van Riels reader development är även tydligt när-
varande i dessa organisationer. De arbetar alla mot reader developments fyra hu-
vudsyften, det vill säga öka människors läsglädje och självförtroende, visa på nya 
alternativ, erbjuda möjligheter för människor att dela med sig av sina läserfaren-
heter och slutligen höja läsningens status som fritidsaktivitet. Uppbyggnaderna av 
låneverksamheterna är uppbyggda utifrån folkbibliotekets välbekanta organisation 
men ändå tillför de något nytt och annorlunda. Verksamheterna arbetar alla mot 
samma mål som folkbiblioteket folkbildning och läsfrämjande. De alternativa 
låneverksamheternas organisationer ser kort sagt likadana ut som folkbiblioteket 
men ändå inte. 
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