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Inledning 

Uppsökande biblioteksverksamhet är ett etablerat begrepp inom biblioteksvärlden. 

En form av uppsökande verksamhet är de så kallade pop-up-biblioteken som 

”poppar upp” på alltfler platser i Sverige utanför bibliotekens fysiska rum. Under 

försommaren 2015 läste jag en artikel i Biblioteksbladet 05/15 om ett pop-up-

bibliotek som anordnades i anslutning till Lunds centralstation under tre dagar i 

maj i samband med att Biblioteksdagarna firade hundra år och som väckte stor 

medial uppmärksamhet. Ett webbgränssnitt på en surfplatta användes tillsammans 

med en scanner för att låna ut böcker som därefter kunde återlämnas på stadsbib-

lioteket i Lund, en smidig lösning tack vare teknikutveckling och samarbetspart-

ners som bl.a. IT-leverantören Axiell Sverige. Fler exempel på kreativa pop-up-

bibliotek anordnade av folkbibliotek i Sverige, ofta i samarbete med andra aktö-

rer, kom till min kännedom och på internet hittade jag flera politiska dokument 

som innehöll ordet pop-up-bibliotek. I Göteborg byggdes ett stort pop-up-

bibliotek upp i samband med eventet Volvo Ocean Race med böcker på tema båt-

liv sommaren 2015. Under samma sommar cyklade bibliotekarier på Stockholms 

stadsbibliotek ut med böcker i Tantolunden på Södermalm och i förorterna Hög-

dalen och Rågsved, och samarbetade med ett designföretag. Cyklar med lastlåda, 

resväskor fyllda med reselitteratur och kalasflaggor var inblandade och högläs-

ning skedde i gröngräset bakom Högdalens bibliotek. När jag läste om satsningar 

av olika storlek och karaktär fylldes jag av positiva känslor samtidigt som jag 

funderade över hur pass tids- och resurskrävande de var och tänkte att om det nu 

var så att det lades ned mycket tid och resurser på pop-up-biblioteken, så borde de 

ha ett tydligt syfte och generera positiva effekter för att vara värda att satsa på. 

Vad är egentligen ett pop-up-bibliotek? Vad är det som gör att alltfler svenska 

folkbibliotek satsar på pop-up-bibliotek? Vilka är de huvudsakliga syftena med 

eventen och skiljer de sig åt från bibliotek till bibliotek och event till event? Att 

jag började fundera över dessa frågor ledde fram till min masteruppsats i ämnet. 

Med min uppsats hoppas jag kunna bidra med värdefulla insikter till forskning om 

pop-up-bibliotek som fenomen. Min förhoppning är också att uppsatsen ska kunna 

användas av folkbiblioteksanställda när uppstart av pop-up-biblioteksverksamhet 

diskuteras i termer av vad, hur, var och varför.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad ett pop-up-bibliotek är i en svensk kon-

text, varför flera svenska folkbibliotek bedriver verksamhet i form av pop-up-

bibliotek utanför det fysiska biblioteksrummet och om det är framtidens bibliotek, 

utifrån verksamhetsansvarigas syn på pop-up-bibliotek. Uppsatsens frågeställ-

ningar är följande:  

 

– Är pop-up-bibliotek ett nytt fenomen eller ett nytt ord för ett gammalt fenomen?   

– Vilka syften och mål har de verksamhetsansvariga med pop-up-bibliotek? 

– Hur samarbetar biblioteken med externa aktörer för att nå ut till målgrupperna 

för pop-up-biblioteken?  

– Vilka resultat har pop-up-biblioteken gett, kopplat till syften och mål? 

– Vad talar för och emot framtida satsningar på pop-up-bibliotek?  

– Ser verksamhetsansvariga på folkbibliotek pop-up-bibliotek som uppsökande 

verksamhet eller marknadsföring? 

 

De avgränsningar som har gjorts för uppsatsen är att endast undersöka ”pop-up-

bibliotek” på svenska folkbibliotek. Jag har dock valt att placera in fenomenet i en 

större kontext av uppsökande verksamhet för att kunna relatera till forskning om 

uppsökande verksamhet och ge en vidare kontext. För att söka svar på dessa frå-

geställningar använder jag mig av en kvalitativ metod, i form av intervjuer med 

verksamhetsansvariga på folkbibliotek av olika storlek och karaktär. Det är alltså 

de verksamhetsansvarigas upplevelser av pop-up-bibliotek som jag undersöker i 

uppsatsen.  

Disposition 

Uppsatsen utgörs av tre delar. I den första delen presenteras definitioner och be-

grepp, en bakgrund till ämnet ges samt en redogörelse för tidigare forskning som 

relaterar till ämnet. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Under rubriken Metod beskrivs den metod som har använts för att genomföra stu-

dien samt urval, genomförande, bearbetning och etiska aspekter och övervägan-

den. Den andra delen består av uppsatsens resultat och analys där resultat från 

undersökningen presenteras och analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning på området. I den tredje delen sammanfattas och diskuteras 

resultatet och förslag till vidare forskning ges. 
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Begreppsdefinitioner 

De nyckelbegrepp som används i uppsatsen kan vid en första anblick te sig rela-

tivt okomplicerade att använda och förstå men då begreppen har tillskrivits olika 

mening och betydelse i olika sammanhang presenterar jag definitioner av nyckel-

begreppen för att undvika att det uppstår oklarheter om innebörden av begreppen. 

Jag kommer också att redogöra för vilka definitioner som jag utgår från i under-

sökningen. 

Bibliotek 
Begreppet bibliotek ter sig relevant att definiera i uppsatsen på grund av dess rele-

vans att uttyda vad ett folkbibliotek är i förhållande till ett pop-up-bibliotek. I Nat-

ionalencyklopedin definieras begreppet bibliotek som en samling av böcker, tid-

skrifter, handskrifter eller andra dokument som förvaras i lokaler som är anpas-

sade för ändamålet, är ordnad på ett visst vis och sköts av speciell personal. Ter-

men bibliotek används också om själva lokalen (Nationalencyklopedin 2016 

[2016-04-10]). Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsveten-

skap, menar att de flesta människor kan relatera till ett bibliotek och att det inte 

finns någon tvekan om att den generella uppfattningen om vad ett bibliotek är har 

att göra med en samling av dokument (fysiska och/eller digitala), som är definie-

rad och organiserad med hjälp av verktyg som katalogiseringsverktyg och klassi-

fikationssystem, på ett rationellt sätt. Hansson skriver vidare att denna uppfattning 

endast täcker några av de parametrar som kan användas för att definiera ett biblio-

tek på en mer avancerad nivå, vilket är svårt att få ett tydligt svar på och att varje 

biblioteksidentitet behöver behandlas för sig vid analys av biblioteksidentitet och 

biblioteksutveckling (Hansson 2010, s. 4). I Nationalencyklopedin definieras folk-

bibliotek som ett bibliotek som är tillgängligt för allmänheten och som tillhanda-

håller medier för förströelse, bildning och utbildning (Nationalencyklopedin 2016 

[2016-04-10]). Forskaren Ragnar Audunson definierar ett bibliotek i ett intervjuut-

talande för Nationell biblioteksstrategi och beskriver det som en institution som 

stimulerar till sociala processer och är knuten till kunskapsdelning, lärande och 

kulturella upplevelser och som tar sin utgångspunkt i organiserade samlingar av 

litteratur, vilka kan vara digitala eller fysiska (Audunson, Ragnar, Fa-

cebook/Nationell biblioteksstrategi, [2016-01-29]). I uppsatsen använder jag mig 

av Ragnar Audunsons definition av vad ett bibliotek är, då denna definition är 

bred och flexibel och går att diskutera i relation till begreppet pop-up-bibliotek. 

Idag används också begreppet digitala bibliotek, vilket ytterligare motiverar att en 

vidare definition av bibliotek används i uppsatsen istället för en definition som 

begränsar begreppet. 
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Pop-up-bibliotek 
Ordet pop up används som förled till andra ord, bland annat pop-up-butiker, pop- 

up-caféer, pop-up-restauranger etc. I artikeln Exploring pop-up libraries in 

practice i The Australian Library Journal definierar Davis m.fl. först begreppet 

pop-up och därefter pop-up-bibliotek. Författarna skriver att det inte finns någon 

tydlig definition av vad ett pop-up-bibliotek innefattar och att ett av syftena med 

artikeln är att skapa en definition, som inrymmer flexibilitet eftersom det finns 

olika typer av pop-up-bibliotek. De definierar pop-up-bibliotek som en samling av 

resurser som tas utanför det fysiska biblioteket till allmänheten. Resurserna kan 

vara fysiska eller digitala, de kan vara en del av bibliotekets samling eller komma 

från ett lager/bestånd som inte är en del av den allmänna samlingen och det kan 

finnas en förväntan om att produkterna inte kommer att returneras. Pop-up-

bibliotek är en informell tillgång till biblioteksresurser och en utvidgning av 

bibliotekets varumärke och baseras enligt Davis m.fl. i första hand på att främja 

läskunnighet och läsning. Ett pop-up-bibliotek ska vara oväntat på det utrymme 

det upptar vilket genererar en ”buzz” och uppmärksamhet som följer av pop-up-

bibliotekets tillfälliga natur. Med buzz avses här något som gör att nöjda kunder 

berättar vidare om detta för andra (Davis m.fl. 2015, s. 97). Jag återkommer mer 

till detta begrepp senare. Det är definitionen ovan av pop-up-bibliotek som jag 

utgår från i min uppsats men eftersom denna definition ges i en australiensisk 

kontext har jag också bett informanterna i min undersökning definiera begreppet, 

vilket jag diskuterar i uppsatsens resultat- och analysdel. Min tanke var att pop-

up-bibliotek eventuellt kan ses som ett nytänkande av uppsökande biblioteksverk-

samhet och därför definierar jag nedan detta begrepp.  

Uppsökande biblioteksverksamhet 
I rapporten Ända hem till fru Nilsson – en metodutredning om uppsökande biblio-

teksverksamhet, utgiven av Statens kulturråd 1990, beskriver Dan Lundin uppsö-

kande biblioteksverksamhet som ett samlingsnamn för en rad olika verksamhets-

former. I rapporten definieras uppsökande verksamhet som ”en metod att nå vissa 

grupper av människor genom att erbjuda kontinuerlig biblioteksservice utanför 

bibliotekens lokaler” (Lundin 1990, s. 13). Lundin skriver att den reguljära bok-

bussverksamheten riktad till bostadsområden inte räknas som uppsökande verk-

samhet, utan mer bör ses som en ersättning för ett fast bibliotek men att om man 

däremot ”begagnar” bokbussen inom till exempel arbetsplatsbibliotekens verk-

samhet eller för att besöka institutioner inom kommunernas äldreomsorg eller 

barnomsorg så handlar det om uppsökande verksamhet (Lundin 1990, s. 11–12). 

Den definition av uppsökande biblioteksverksamhet som jag kommer att använda 

mig av i uppsatsen är en modifierad version av Lundins definition: ”en metod att 

nå vissa människor genom att erbjuda biblioteksservice utanför bibliotekets loka-

ler.” Jag har tagit bort ordet ”kontinuerlig” från Lundins definition för att kunna 
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inkludera det samtida fenomenet pop-up-bibliotek inom begreppet uppsökande 

verksamhet då dessa event inte syftar till att erbjuda en kontinuerlig biblioteksser-

vice enligt den betydelse och innebörd som jag tillskriver pop-up-bibliotek genom 

definitionen av pop-up-bibliotek i stycket ovan. Enligt bibliotekspionjären Greta 

Renborg ligger först och främst bibliotekariens aktiva sökande efter potentiella 

låntagare i uttrycket uppsökande verksamhet. Det arbetet kan enligt Renborg inte 

företas utan stöd av reklammetoder, PR-verksamhet och kontaktarbete. Gränsen 

mellan uppsökande verksamhet, reklam, PR och kontaktarbete är därför omöjlig 

att dra, enligt Renborg (Renborg 1963, s. 9). Även Adkins & Bala fokuserar på att 

uppsökande verksamhet handlar om att nå icke-användarna i sin definition av be-

greppet (Adkins & Bala 2004, s. 339). I min uppsats handlar inte uppsökande 

verksamhet enbart om ett aktivt sökande efter potentiella låntagare utan även om 

att erbjuda biblioteksservice och tillgängliggöra biblioteket för dem som redan är 

låntagare, varför jag inte kommer att använda mig av Renborg och Adkin & Balas 

definitioner som avsmalnar denna breda verksamhet till att handla om att enbart 

nå icke-användare. Däremot fokuserar jag på den aspekt som Renborg förmedlar 

om omöjligheten med att dra en gräns mellan uppsökande verksamhet och PR, 

som nämnts ovan (Renborg 1963, s. 9).   

Läsfrämjande verksamhet 
Ett begrepp som ofta används i samband med uppsökande verksamhet och pop-

up-bibliotek är läsfrämjande verksamhet. Kulturrådet har definierat vad läsfräm-

jande är i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande (2014). Enligt Kultur-

rådet är läsfrämjande att:  

”göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser, öka tillgången 
till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar, ge fler 
möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur, ta bort hinder för läsning, bredda en 
repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.” (Kulturrådet 2014, s. 4).  

I uppsatsen använder jag mig av Kulturrådets definition från 2014 då jag anser att 

den ger en bred och tidsenlig definition av begreppet läsfrämjande verksamhet. 

Samverkan och kontaktskapande verksamhet 
I Ända hem till fru Nilsson använder Dan Lundin begreppet samverkan, vilket han 

definierar som ”bibliotekens överenskommelser med andra kommunala organ, 

organisationer eller föreningar om ett fortlöpande samarbete.” (Lundin 1990, s. 

13). Det är denna definition av samverkan som jag kommer att använda mig av. 

Begreppet samverkan används liksom kontaktskapande verksamhet också fortsatt 

i folkbibliotekssammanhang idag och förekommer i Bibliotekslagen (SFS 

2013:801) när det handlar om att bibliotek ska samverka. Lundin använder sig 

även av begreppet kontaktskapande verksamhet och definierar det som ”biblio-
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tekens arbete med att förbättra relationer med föreningar, organisationer och 

kommunala organ.” (Lundin 1990, s. 13). Detta är ett begrepp som även före-

kommer idag i folkbibliotekssammanhang och i samband med uppsökande verk-

samhet, vilket gör begreppet fortsatt aktuellt. Jag använder mig av denna definit-

ion av kontaktskapande verksamhet i uppsatsen.  

Marknadsföring 
Gupta, Koontz & Massisimo beskriver marknadsföring på följande vis i boken 

Marketing Library and Information Services: International Perspectives (2006):  

”Marknadsföring ses som ett antal processer där värdet för kunden står i centrum. Att bygga 
långvariga relationer genom en djup förståelse, tillit och ett ömsesidigt förtroende framstår 
som allt viktigare. Marknadsföring har utvidgats till att bli ett betydligt vidare koncept och 
marknadsföringens uppgifter fortsätter att förändras” (Gupta, Koontz & Massisimo 2006).  

Det är denna definition jag utgår från när jag skriver om marknadsföring i uppsat-

sen. Jag kommer också att använda mig av begreppen relationsmarknadsföring, 

PR, publicitet och buzz marketing, vilket jag kommer att gå in på mer när jag 

skriver om varje begrepp i uppsatsen.  

 



 

 11 

Bakgrund 

Uppsökande verksamhet bedrivs idag på folkbibliotek runtom i världen på olika 

sätt och i olika hög utsträckning. Enligt Joacim Hansson, professor i biblioteks- 

och informationsvetenskap var det som på allvar fick igång den uppsökande verk-

samheten i Sverige de erfarenheter som bibliotekspionjären Greta Renborg gjorde 

under studieresor i USA och Storbritannien. De påminde om de resor som Valfrid 

Palmgren genomförde några decennier tidigare. Renborg omsatte erfarenheterna 

från resorna i praktisk verksamhet genom det banbrytande Dalaprojektet 1956–

1958 där hon åkte ut på landsbygden med böcker och bokprat och på så vis nådde 

ut till grupper som annars inte kom till biblioteket. Detta projekt tillsammans med 

andra liknande projekt ledde till att bibliotekens uppsökande verksamhet hamnade 

i centrum av diskussionen om hur de skulle synas och verka i människors vardag, 

där det huvudsakliga syftet var att öka läsandet och lusten för läsning i grupper av 

befolkningen där boken inte utgjorde en naturlig del av vardagen (Hansson 2005, 

s. 23). Greta Renborg levde mellan 1921 och 2005 (Wikipedia 2016). Sedan 1987 

delar Svensk Biblioteksförening ut Greta Renborgs pris, som belönar ett enskilt 

bibliotek eller en biblioteksanställd som har lyckats med god marknadsföring och 

arbetar i ”Greta Renborgs anda” (Svensk Biblioteksförening [2016-11-07]).  

Begreppet uppsökande biblioteksverksamhet i sin nuvarande form etablerades 

under 1960-talet och tidigt 1970-tal men är mycket äldre än så, skriver Dan Lund-

in i rapporten Ända hem till fru Nilsson från Statens kulturråd 1990. Lundin skiljer 

på två perioder av uppsökande verksamhet: den första perioden benämns som 

vårdinstitutionernas bibliotek, vilken börjar med de första biblioteken vid vårdin-

stitutionerna och sträcker sig fram till 1970-talets början. Den vedertagna benäm-

ningen då var social biblioteksverksamhet. Ursprunget till den uppsökande biblio-

teksverksamheten kan sökas i bibliotek som har utvecklats vid olika vårdinstitut-

ioner och de sjukhusbibliotek som tillkom på 1920-talet. Även andra vårdinstitut-

ioner inrättade bibliotek, till exempel ålderdomshem, ungdomsvårdsskolor, nyk-

terhetsanstalter och institutioner för personer med intellektuell funktionsnedsätt-

ning och ofta användes vandringsbibliotek eller bokdepositioner från central-

biblioteken eller det lokala folkbiblioteket som den service biblioteken kunde er-

bjuda. Verksamheten Boken kommer började bedrivas i Sverige på 1950-talet efter 

amerikanska och engelska förebilder, där tanken var att erbjuda den biblioteksser-

vice som gavs till vårdinstitutionernas patienter även till äldre, sjuka och handi-
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kappade som bodde hemma. I början av 1970-talet diskuterades begreppet social 

biblioteksverksamhet, vilket ledde till att Specialgruppen för social biblioteks-

verksamhet inom Sveriges Allmänna Biblioteksförening bytte namn till Special-

gruppen för uppsökande verksamhet 1974. De gamla målen för den sociala biblio-

teksverksamheten kompletterades med nya områden och den uppsökande barnbib-

lioteksverksamheten och arbetsplatsbiblioteken kom i förgrunden (Lundin 1990, s. 

17). Statistiska centralbyrån (SCB), har samlat in uppgifter om den uppsökande 

verksamheten. De verksamhetsgrenar som räknades med i SCB:s statistik 1987 

var äldreomsorgen, sjukvården, Boken kommer, barnomsorg och fritidsverksam-

het, arbetsplatsbibliotek och inläsningstjänst (Lundin 1990, s. 30). Andra former 

av uppsökande verksamhet är till exempel vandringsbibliotek och bokbåt (Adels-

köld, Stahre & Andersson 1990, s. 23). Ett vandringsbibliotek innebär en boksam-

ling utsänd till olika läsgrupper, bland annat studiecirklar och arbetsplatser (Nat-

ionalencyklopedin 2016 [2016-02-17]). Den första bokbåtsturen i Stockholms län 

gick 1953 av Stockholms länsbibliotek (Adelsköld, Stahre & Andersson 1990, s. 

30). Regionbibliotek Stockholm, som det heter idag, bedriver fortfarande bok-

båtsverksamhet, förlagd till en vecka på våren och en på hösten (Regionbibliotek 

Stockholm [2016-04-23]). Sverige fick sina första bokbussar i slutet av 1940-talet 

och början av 1950-talet, och Borås stadsbibliotek var först ut år 1948 (Lundin 

1990, s. 165). Specialgrupperna inom Svensk Biblioteksförening lades ned 2006 

och därefter arbetar föreningen med expertnätverk bildade på initiativ från med-

lemmar. Det finns idag inget nätverk som helt motsvarar specialgruppen för upp-

sökande som fanns tidigare (mejlkorrespondens Wiviann Wihelmsson, Svensk 

Biblioteksförening, 2016-04-25).  

Den uppsökande verksamhetens grad och utformning varierar från kommun 

till kommun i Sverige och från land till land i världen. Att det är svårt att hitta 

någon samlad dokumentation över uppsökande biblioteksverksamhet idag kan 

bero på att verksamheten är spretig och ryms inom ett stort begrepp. I Regionbib-

liotek Stockholms tidning Länsnytt 1/2016 med tema mobila bibliotek berättar 

bibliotekarier på olika Stockholmsbibliotek hur de arbetar med mobil verksamhet, 

där pop-up-bibliotek nämns. I en inledande text ger Karin Sundström och Cecilia 

Bengtsson från Regionbibliotek Stockholm olika perspektiv och exempel på mo-

bila bibliotek genom att göra fem indelningar: 1) Uppsökande verksamhet med 

bokbuss, bokbil, bokhoj och dramatenvagn, där de ser att bokbussarna har blivit 

färre och spår att bokbilarna blir fler, 2) Boken kommer-låntagare som får medier 

hemskickade, 3) Fasta bibliotek utanför biblioteket t.ex. arbetsplatsbibliotek, 

tvättstugebibliotek, vägkrogsbibliotek, fängelsebibliotek, bokhyllor på verksam-

heter inom vård och omsorg eller i en gammal telefonkiosk, 4) Pop-up-bibliotek, 

tillfälliga mobila bibliotek på olika ställen, till exempel i köpcentrum, caféer, lä-

ger, på stranden och litteraturfestivaler där de snabba eventen ger chans att nå ut 

med ett riktat erbjudande till en särskild målgrupp, 5) Den mobila bibliotekarien 
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som är med och träffar politiker, förmedlare och andra viktiga kontakter (Region-

bibliotek Stockholm Länsnytt 1/2016). I min studie tar jag fasta på att det mobila 

biblioteket kan ses som ett övergripande paraply och punkt 4, att ett riktat erbju-

dande mot en specifik målgrupp kan ses som det som kännetecknar pop-up. 
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Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning inom området. Jag har sökt efter 

såväl nationella som internationella texter men främst koncentrerat mig på nor-

diska studier, då dessa är mest relevanta att använda i förhållande till mitt empi-

riska material. Forskning om pop-up-bibliotek är fortfarande begränsad, vilket kan 

bero på att det är ett begrepp som inte har använts under någon längre tid. Andra 

begrepp inom området är uppsökande verksamhet och mobila bibliotek. Jag 

kommer att gå igenom uppsökande verksamhet i en svensk kontext efter att jag 

har redogjort för vad som har skrivits om pop-up-bibliotek.  

Forskning om pop-up-bibliotek och folkbibliotekets roller  

I artikeln Exploring pop-up libraries in practice publicerad i The Australian Lib-

rary Journal beskriver Davis, Rice, Spagnolo, Struck & Bull (2015) en kvalitativ 

undersökning som de har gjort med informanter från sex australiensiska folk-

bibliotek där de undersöker varför och hur de har etablerat pop-up-bibliotek och 

reflekterar över framgångar, utmaningar och lärdomar från processen. Resultaten 

presenterar de dels i en artikel i tidskriften The Australian library journal och dels 

i en längre rapport. Undersökningen gjordes inom ett ledarskapsprogram som 

drivs av The State Library of Victoria och Public Libraries Victoria Network för 

personal på folkbibliotek. I artikeln definieras pop-up-bibliotek och författarna 

beskriver hur man skapar ett pop-up-bibliotek, utforskar risker och vinster och tar 

upp aspekter att reflektera över vid planering av ett framgångsrikt pop-up-

bibliotek (Davis m.fl. 2015). Artikelförfattarna skriver att pop-up är en ständigt 

ökande global trend som tar sig in i många olika branscher runtom i världen och 

som i slutändan hjälper samhällen att upptäcka nya sätt att engagera, interagera 

och utvecklas (Davis m.fl. 2015, s. 94). De skriver att ett pop-up-bibliotek kan öka 

antalet låntagare men att detta inte är dess syfte utan att fokus för alla pop-up-

biblioteksprojekt istället är att tilltala allmänheten genom litteratur. De menar att 

ett pop-up-biblioteksevent kan lägga till en mindre formell smak till bibliotekets 

varumärke. Författarna skriver att ett upprättande av ett pop-up-bibliotek för ett 

folkbibliotek är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lyfta profilen och förbättra 

marknadsföring av biblioteket i samhället. Enligt undersökningen är pop-up-
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bibliotek ett enkelt sätt att nå icke-användare genom att det dyker upp på oväntade 

platser och tillsammans med kreativ design kan skapa en ”wow-faktor”. Författar-

na menar också att det är ett effektivt sätt att arbeta med vidareutveckling av per-

sonal, tillhandahålla ett roligt och kreativt utlopp och uppmuntra personalen till att 

vara mer proaktiv i att närma sig människor (Davis m.fl. 2015). Davis m.fl. har i 

artikeln skapat två olika tabeller utifrån sina resultat i studien. I den första tabellen 

listar de nio stycken potentiella risker och hur dessa risker kan minimeras. Den 

andra tabellen tar upp vad som behövs för att skapa ett pop-up-bibliotek. Jag 

kommer att återkomma till tabellerna i min analys.  

Boken Biblioteket i byudviklingen skriven av de danska forskarna Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011) har tillkommit efter ett forsk-

ningsprojekt där syftet med projektet är att belysa hur biblioteket kan bidra till att 

synliggöra och stärka städer som kreativa och innovativa upplevelsestäder samti-

digt som de understödjer medborgarnas behov av upplevelser, mötesplatser och 

kreativa utmaningar. I boken skriver författarna att en av de mest markanta tren-

derna som kännetecknar dessa års biblioteksutveckling är att biblioteken i allt 

högre grad öppnar sig mot det omgivande samhället. De menar att biblioteken är 

på väg ”utanför boxen” och att denna utveckling i hög grad också har betydelse 

för bibliotekens roll i förhållande till stadsutvecklingen (Hvenegaard Rasmussen, 

Jochumsen och Skot-Hansen 2011, s. 189). Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen 

och Skot-Hansen har konstruerat en modell över biblioteket i stadsutvecklingen i 

vilken de utgår från tre aspekter: place, space och relations. Under varje aspekt 

har de beskrivit tre stycken roller som biblioteket kan spela i relation till stadsut-

vecklingen. Platsens roll och betydelse diskuteras under begreppet place, biblio-

tekets roll som mötesplats under begreppet space och bibliotekets roll sett till re-

lationer med lokalsamhället och hur aktörer i staden kan vara samarbetspartners i 

utvecklingen av biblioteket och dess erbjudande under begreppet relations 

(Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011, s. 16–17). De 

danska forskarna har också beskrivit folkbibliotekets identitet genom den teore-

tiska modellen The four spaces – A new model for the public library, som går ut 

på att folkbibliotekets uppgift är att stödja de fyra målen: experience, involve-

ment, empowerment och innovation. De första två målen handlar om att stödja 

varje individs upplevelse av erfarenhet och engagemang medan de två andra må-

len handlar om att stödja samhälleliga mål i högre utsträckning. Empowerment 

handlar om utvecklingen av starka och självständiga medborgare som kan lösa 

vardagliga problem och innovation handlar om att hitta nya svar på praktiska pro-

blem eller att utveckla nya koncept, metoder eller konstnärliga uttryck. Hvene-

gaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen har utifrån dessa mål skapat fyra 

rum (som inte är bundna till fysiska rum utan snarare möjligheterna i det fysiska 

biblioteket och på internet) 1) inspiration space; 2) learning space; 3) meeting 

space; och 4) performative space (Jochumsen, Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmus-
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sen 2012). Denna modell har använts flitigt inom såväl forskning som praktisk 

biblioteksverksamhet och jag anser att denna forskning angränsar till pop-up-

bibliotek med fokus på bibliotekets roll i samhället och folkbibliotekets uppdrag 

och roller och är relevant för uppsatsen.  

Den norske biblioteksforskaren Ragnar Audunsson skriver i ett efterord till 

undersökningen Hvem er de og hvor ga�r de? – Brukeratferd i norske storby-

bibliotek under rubriken ”Det komplekse biblioteket” att folkbiblioteken represen-

terar den mest komplexa institution som dagens samhälle kan uppvisa (Audunson 

2008, s. 54–57). Joacim Hansson (2005) beskriver att alltmer av bibliotekens ar-

bete genomförs i projektform och en rad aktiviteter som tidigare har tillhört den 

permanenta verksamheten har lyfts ut och istället görs som tidsbegränsande pro-

jekt. Det gör, enligt Hansson, att fokus hela tiden skiftar på det lokala folkbiblio-

teket i takt med vilka policybeslut och projekt som gäller för tillfället och bidrar 

också till att en komplex bild av folkbiblioteket skapas (Hansson 2005, s. 31). 

Inom marknadsföring och företagsekonomi har det bedrivits en del forskning 

om pop-up-butiker och uppsatser har skrivits med fokus på att studera pop-up-

butiker som fenomen i Sverige, som till exempel masteruppsatsen Once you pop 

your customer will shop – a study about pop-up stores av Anna Bergqvist och 

Louise Leinoff år 2011 och kandidatuppsatsen Who will pop? En kvalitativ analys 

av svenska pop-up butiker av Kiriakos Anagnostakis, Nils Hjalmarsson och Prajak 

Thongsri år 2015. Jag anser att det för uppsatsen är relevant att kort beskriva 

forskning om pop-up-butiker då pop-up-bibliotek och pop-up-butiker är en del av 

samma koncept med såväl viktiga likheter som skillnader, där den viktigaste skill-

naden är att butiker verkar på en kommersiell marknad till skillnad från bibliotek. 

Jag kommer inte att redogöra för uppsatsernas innehåll men däremot visa på 

forskning om pop-up-butiker som uppsatsförfattarna har använt sig av i uppsat-

serna. Enligt Niehm m.fl. (2007) och Kim m.fl. (2009) kan företag ha flera olika 

avsikter när de sätter upp pop-up-butiker, varav några av dem är att presentera nya 

produkter, ge omfattande information om produkter, erbjuda produktprov och 

interagera med varumärkesrepresentanter. Niehm m.fl. (2007, s. 23) har genom en 

studie visat att yngre konsumenter (18–25-åringar) har högst kännedom om och 

erfarenhet av pop-up-butiker. Studien visar också och att det är större andel kvin-

nor än män som är positivt inställda till pop-up-butiker och finner dem intressanta 

(Niehm m.fl. 2007, s. 23).  

Karin Sundström och Cecilia Bengtsson från Regionbibliotek Stockholm 

skriver i tidningen Länsnytt 1/2016, som jag nämnde i bakgrundskapitlet, att det 

kan finnas flera syften med mobil biblioteksverksamhet. Detta är ingen forskning 

men jag anser det ändå relevant att ta upp då det kan ses som en samtidsanalys 

utifrån befintliga och aktuella biblioteksverksamheter i Stockholmsregionen: att 

tillgängliggöra bibliotekens fysiska och digitala medier och att nå bibliotekens 

icke-användare genom nya arenor för biblioteksmöten i det offentliga rummet 
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kopplat till bibliotekslagens formulering om att biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. De menar också att det mobila är marknadsföring av det stat-

ionära och ett sätt att samverka i lokalsamhället med övrig kommunal verksamhet, 

föreningar och andra aktörer. Det är särskilt med tanke på de prioriterade mål-

grupperna som bibliotek behöver arbeta uppsökande på olika sätt och finnas där 

invånarna befinner sig, enligt artikelförfattarna (Regionbibliotek Stockholm Läns-

nytt 1/2016). Karin Sundström och Cecilia Bengtsson beskriver pop-up-bibliotek 

som en form av mobila bibliotek. IFLA har gett ut rapporten Mobile library 

guidelines, där de beskriver begreppet mobila bibliotek som all biblioteksservice 

som inte stannar på en plats (IFLA 2010, s. 5). Mobila bibliotek är alltså också ett 

begrepp som används inom området. I rapporten listas olika former av mobila 

bibliotek men med störst fokus på bokbussar, vilket inte är i fokus i denna upp-

sats.  

Forskning om uppsökande verksamhet  

År 1963 gav Greta Renborg ut skriften Det uppsökande biblioteket – om biblio-

tekets möjligheter att stimulera läsintresset, en utvidgning av den uppsats som 

hon lade fram vid Nordiska fortsättningsskolan för bibliotekarier i Kungälv 1962. 

I skriften definierar Renborg uppsökande verksamhet och tar upp kostnadsfrågor, 

tidsåtgång och metodik för att arbeta med uppsökande verksamhet. Renborg me-

nar att målsättningen för uppsökande verksamhet inte är: 

”att med lock och pock och rock draga och tubba nya låntagare till biblioteket” utan snarare 
att se till att alla bosatta i den kommun som biblioteket betjänar bör känna till vad biblioteket 
har att erbjuda” (Renborg 1963, s. 14).  

Som jag nämnde i stycket om definitioner och begrepp ser Greta Renborg även 

uppsökande verksamhet som en form av PR-verksamhet (Renborg 1963, s. 9).  
År 1990 gav Statens kulturråd ut Ända hem till fru Nilsson – en metodutred-

ning om uppsökande biblioteksverksamhet. Detta är en rapport som tar upp erfa-

renheter från olika kommuner som arbetar med uppsökande verksamhet, vilken 

jag nämner första gången i stycket om definitioner och begrepp. Rapporten är 

flitigt refererad i uppsatser om uppsökande verksamhet. Birgitta Modigh, tidigare 

bibliotekskonsulent vid Statens kulturråd, skriver i Ända hem till fru Nilsson 1990 

att det är svårt att jämföra biblioteksverksamheten i länder med olika samhällssy-

stem och kulturtraditioner och i hög grad den uppsökande verksamheten eftersom 

den är beroende av hur bland annat vård och omsorg organiseras. Hon menar att 

det svenska begreppet uppsökande biblioteksverksamhet inte har någon direkt 

motsvarighet i de flesta länder och att Sverige ligger i framkant vad gäller den 

uppsökande biblioteksverksamheten. Jag kommer av denna anledning inte att jäm-
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föra uppsökande verksamhet i olika länder utan främst fokusera på Sverige. I arti-

keln ”Public library as a function of staffing and metropolitan location” publice-

rad i tidskriften Library & Information Science Research undersöker de ameri-

kanska forskarna Adkins & Bala (2004) med hjälp av en kvantitativ metod 

huruvida den uppsökande verksamhetens omfattning korrelerar med bibliotekets 

storlek på folkbibliotek i Arizona. I studien kom de fram till att sannolikheten att 

uppsökande arbete inträffar ökar med antalet anställda bibliotekarier. Adkins & 

Bala skriver att folkbibliotek erbjuder service i form av uppsökande verksamhet 

till samhället för att dra till sig icke-användare, öka allmänhetens medvetande om 

bibliotekstjänster och göra tjänster tillgängliga utanför bibliotekets fyra väggar. 

Dess tjänster sträcker sig enligt författarna från främjande av bibliotekstjänster via 

radio och TV till tillhandahållandet av böcker och tjänster utanför biblioteket. All 

uppsökande verksamhet har som mål att attrahera nya kunder, enligt Adkins och 

Bala (Adkins & Bala 2004, s. 339). Adkins & Bala ser det som ett problem att 

definitionen av uppsökande verksamhet varierar, då ordentlig statistik saknas, 

vilket gör det svårt att utforska ämnet ordentligt och göra omfattande studier (Ad-

kins & Bala 2004, s. 348). Det är något jag har varit medveten om i mitt uppsats-

arbete och som jag kommer att återkomma till i uppsatsens resultat och analys.  

Det har skrivits flera uppsatser om uppsökande biblioteksverksamhet. I ma-

gisteruppsatsen Bokbussverksamhet – effektiv decentralisering av svensk biblio-

teksservice tar Gunhild Bergqvist upp några olika decentraliseringsalternativ och 

alternativ till inköp av bokbuss. I ett kapitel av uppsatsen redovisar hon argument 

för och emot bokbussverksamhet respektive ett system med utlåningsstationer 

från sina intervjuer med bibliotekschefer och bokbussansvariga. Bland fördelarna 

med bokbussverksamhet nämner informanterna att det är flexibelt med bokbuss-

verksamhet, att kommunen inte behöver köpa så många exemplar av en bok till 

bokbussen som man behöver till ett system med ett antal utlåningsstationer, vilket 

innebär en ekonomisk fördel genom ett bättre utnyttjande av mediebeståndet. På 

bokbussen arbetar även utbildad personal. Nackdelar som nämns är att bokbussen 

endast trafikerar en del hållplatser mer sällan vilket gör att det kan vara svårt för 

låntagare att komma ihåg vilken vecka bussen kommer till deras hållplats och att 

bokbussen innebär trånga lokaler. Fördelarna med ett system bestående av utlå-

ningsstationer är att utlåningsstationerna utgör fasta ställen att samlas på samt att 

utlåningsstationer med fasta öppettider är lättare att komma ihåg. Nackdelar med 

utlåningsstationer är enligt undersökningen att ett system som består av utlånings-

stationer är statiskt med dålig cirkulation av böcker och att de enbart servar lånta-

gare inom ett litet område och därmed har dålig räckvidd (Bergqvist 2003). Be-

greppet utlåningsstation definieras i Organisation och arbetsmetoder vid kommu-

nala bibliotek, även kallad Rationaliseringsutredningen (RU 1960) enligt följande: 
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”Med utlåningsstation förstås en fristående avdelning av biblioteket försedd med ett fast bok-
bestånd av i huvudsak handbokskaraktär samt därutöver ett rörligt bokbestånd av i huvudsak 
skönlitteratur och mera populär facklitteratur.” (RU 1960, s.134) 

Ett av de mer omfattande forskningsprojekten om uppsökande verksamhet som 

har bedrivits i Sverige är Gävleborgsprojektet. I början av 1980-talet genomfördes 

detta forskningsprojekt om uppsökande biblioteksarbete i Gävle, där undersök-

ningens syfte var att komma fram till hur biblioteket kan arbeta uppsökande mot 

olika användarkategorier. Detta är ett av de mest omfattande forskningsprojekt 

som har bedrivits inom uppsökande verksamhet i Sverige. Jag finner det därför 

relevant att ta upp denna undersökning trots att den är lite äldre och också ef-

tersom informanterna i min studie arbetar med hur biblioteket kan arbeta uppsö-

kande mot olika användarkategorier och reflekterar över liknande frågeställningar 

som i Gävleborgsprojektet. Projektet var ett samarbete mellan Avdelningen för 

litteratursociologi vid Uppsala universitet, Stads- och länsbiblioteket i Gävle samt 

studenter från högskolan i Gävle/Sandviken och bibliotekshögskolan i Borås, och 

finns dokumenterat i skriften Uppsökande biblioteksverksamhet – en arbetsbok 

från Gävleborgsprojektet, redigerad av Hans Olof Johansson (Johansson 1983). 

De fem delprojekten som undersöktes var riktade mot förskolor, fritidsgårdar, 

arbetsplatser, frikyrkor och till kommunbor med intresse för jakt och fiske. Försö-

ken som genomfördes inom Gävleborgsprojektet hade alla som syfte att ge fler 

människor tillgång till folkbibliotekens utbud av kunskap, förströelse och inform-

ation, vilket också beskrivs med orden ”att värva nya låntagare” (Johansson 1983, 

s. 203). Den starka inriktningen på uppsökande biblioteksverksamhet från mitten 

av 70-talet har inneburit att biblioteken i hög grad konkurrerar med sig själva. 

Utvärderingarna från projektet med arbetsplatsbibliotek har visat att många tidi-

gare vana biblioteksanvändare minskar eller upphör med sina besök i bibliotekens 

ordinarie lokaler när boksnurrorna finns i deras vardagsmiljö. De redan biblio-

teksvana blev istället mycket flitiga användare av arbetsplatsbiblioteket (Johans-

son 1983, s. 203). Det koncentrerade utbudet av välexponerade böcker upplevdes 

som något positivt i förhållande till de mer svåröverskådliga raderna av bokryggar 

i de vanliga bibliotekslokalerna på samma sätt som bokklubbserbjudanden, enligt 

författarna, underlättar valet för de personer som känner sig vilsna i bokhandelns 

stora utbud (Johansson 1983, s. 204.) Av skriften framgår på flera ställen att upp-

sökande biblioteksverksamhet så gott som alltid är ”dyrare” än stationär om man 

enbart ser till kostnaden per lån (Johansson 1983).  

Negativa konsekvenser av uppsökande verksamhet diskuteras i Gävleborgs-

projektet i termer av vad som händer om böcker sprids ut på en mängd små utlå-

ningsstationer och endast blir tillgängliga för ett begränsat antal människor. För-

fattarna frågar sig om detta leder till att vissa kategorier av böcker måste köpas i 

fler exemplar än tidigare för att utlåningsstationerna ska ha ett tillräckligt attrak-

tivt utbud, att bokbeståndet kommer att utnyttjas mindre effektivt, om detta leder 
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till att utrymmet för inköp av den smala litteraturen minskar och om biblioteken 

då måste svika sin stampublik (Johansson 1983, s. 204). Detta är mer reflektioner 

än frågor som faktiskt besvaras men de går att relatera till de resultat som Gunhild 

Bergqvist beskriver i sin undersökning i magisteruppsatsen Bokbussverksamhet – 

effektiv decentralisering av svensk biblioteksservice? (Bergqvist 2003) som 

nämnts i föregående stycke angående nackdelar med utlåningsstationer. Författar-

na till skriften om Gävleborgsprojektet skriver att risken för negativa effekter 

måste vägas upp mot uppenbara positiva resultat som nås genom uppsökande 

verksamhet, när det gäller att finna vägen till nya låntagare och nya bokläsare. 

Arbetsplatsbiblioteken lyckades till exempel frånsett att de förändrade för-

värvsmönstren hos de redan frälsta bokläsarna locka ”ganska många” nya läsare 

till böckernas värld. Från undersökningarna i fritidsgårdar och frikyrkor fanns 

många mer eller mindre flitiga biblioteksbesökare men det var ändå få av dem 

som hade utnyttjat möjligheten att låna hem böcker från boksnurrorna i fritidslo-

kalerna. Författarna diskuterar att problemet med att nå tonåringar på fritidsgårdar 

kan ha att göra med att det är svårt att nå ungdomar i dessa åldrar med vad de kal-

lar för ”läs- och bibliotekspropaganda”. I diskussionen resoneras om att läsfräm-

jande insatser kanske bör inriktas på att grundlägga ett förhållande till boken hos 

de yngsta som kan bli betydelsefullt senare i livet och dels på dem som passerat 

tonåren och tiden för egen familjebildning, då läsning av naturliga skäl kommer 

på undantag (Johansson 1983, s. 203–207).  

Folkbibliotek och marknadsföring 

Zuzana Helinsky skriver i En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek 

att en aktiv marknadsföring, förutom att skapa en medvetenhet hos allmänheten 

om bibliotekets verksamhet, dessutom är ett effektivt sätt att anpassa och utveckla 

biblioteksverksamheten (Helinsky 2006, s. 13). Helinsky skriver i sin andra bok 

om marknadsföring En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 

att hon använder verktyg från marknadsföringsvärlden (t.ex. SWOT-analys, 

PEST-analys och Bostonmatrisen) för att de är beprövade och enkla att använda 

men hon framhäver också att det går att marknadsföra bibliotek utan att använda 

sig av analyser eller andra verktyg (Helinsky 2011, s. 8). 

Gupta, Koontz & Massisimo skriver i boken Marketing Library and Informat-

ion Services: International Perspectives (2006) att marknadsföring är en central 

kraft i varje framgångsrik organisation, oavsett vinstintresse eller ideell inriktning. 

Organisationens framgång beror på dess effektivitet att möta det den identifierade 

användaren vill ha och behöver, och användarna liksom icke-användarna är per-

soner vars beteende biblioteken vill påverka och utveckla långsiktiga relationer 

med utifrån bibliotekserbjudandet (Gupta, Koontz & Massisimo 2006, s. ix).  
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I rapporten Konsten att synliggöra bibliotek, utgiven av Regionbibliotek Halland 

2011, efter ett projekt som pågått 2009–2010 där biblioteken i Halland har arbetat 

med bilden av biblioteket och hur bibliotekens varierade utbud kan synliggöras 

för olika grupper, skriver författarna att en marknadsföringsform som visat sig väl 

lämpad för bibliotek och liknande verksamheter är olika former av relationsmark-

nadsföring. Tyngdpunkten i denna marknadsföringsform ligger på att bygga relat-

ioner och skapa långvariga kontakter med användarna (Regionbibliotek Halland 

2011, s. 7). Enligt Christian Grönroos, professor i service- och relationsmarknads-

föring handlar relationsmarknadsföring om:  

”att identifiera och upprätta, bevara och fördjupa, samt om nödvändigt avsluta relationen med 
kunden (och andra partner) för att uppfylla ekonomiska och andra mål hos andra partner. 
Detta sker genom ömsesidigt utbyte och att uppfylla angivna löfte.” (Grönroos 2002).  

Författarna till rapporten Konsten att synliggöra bibliotek skriver vidare att en 

närliggande form av marknadsföring till relationsmarknadsföring är buzz marke-

ting, även kallad word-of-mouth marketing, som innebär att nöjda kunder berättar 

i sin bekantskapskrets om vilken bra vara man har köpt, vilken god service man 

har fått och så vidare. Författarna skriver att det kanske är just relationsmarknads-

föring som har byggt upp bibliotekens starka symbolvärde och faktiska värde hos 

allmänheten även om man inte har kallat det så. I synliggörande-rapporten tar för-

fattarna upp varför biblioteken ska kommunicera strategiskt, hur man kommunice-

rar strategiskt och vad man ska kommunicera. Varför är, enligt författarna, att alla 

inte vet vad de kan ha för nytta av biblioteket, särskilt inte när nya tjänster kom-

mer till. Alla betalar skatt och har därför rätt att känna till utbudet oavsett om de 

använder det eller inte. Som svar på hur är att tala om att verksamheten finns, 

förklara vad som är bra med den ur ett intressentperspektiv, upprepa det och leva 

upp till det. Vad biblioteket ska kommunicera är identiteten med utgångspunkt 

från att folkbibliotek är både politiska och handlande organisationer (Regionbib-

liotek Halland 2011, s. 34). I rapporten tas upp att reklambyråer och marknadsfö-

ringslitteratur menar att det är mycket svårt att nå nya grupper som i grunden inte 

är intresserade av tjänsterna. Med strategisk kommunikation bör man därför, en-

ligt rapportförfattarna, satsa på ”strö-kunder”, de som ibland har använt eller kan 

tänka sig att använda sig av bibliotek (Regionbibliotek Halland 2011, s. 59–60). 

Synliggörande-projektets studie visar också att det var få icke-användare som 

hade förslag på vad som skulle göra att de besökte biblioteket mer. Det var många 

som menade att de inte skulle använda biblioteket vad man än erbjöd för service 

men flera sa att de skulle besöka biblioteket för att se om det var något för dem nu 

när de fått en påminnelse om bibliotekets existens eller blivit medvetna om att det 

finns ett bibliotek i närområdet. Icke-anva�ndarnas syn pa� biblioteket i Synlig-

görande projektets undersökning visar att det finns ett informations- eller tydlig-

hetsproblem fo�r biblioteken (Regionbibliotek Halland 2011). Även Jochumsen 
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och Rasmussens studie Gør biblioteket en forskel? antyder att det är svårt att mar-

kant öka antalet användare utifrån marknadsföring eller förändringar i verksam-

heten (2000). 

Fia Söderberg ger en sammanfattning av syftet med att marknadsföra biblio-

teken i sitt paper ID – på spaning efter bibliotekets identitet (2005) och beskriver 

detta även i andra artiklar. Söderberg skriver att behovet av att biblioteken ska 

marknadsföra sig mer framkommer i både uppsatser och forskningsprojekt med 

främsta syfte att hävda sin ställning i svåra ekonomiska tider. Hon skriver vidare 

att det också finns en önskan om att nå ut med rätt bild av tanken bakom biblio-

teket och vad man kan förväntas hitta där. Biblioteken används inte så effektivt 

som de har potential för och därför finns det ett starkt behov av att nå ut till fler 

användare (Söderberg 2005). Enligt Söderberg beror diskrepansen mellan folk-

bibliotekets identitet (hur de biblioteksanställda upplever biblioteket och dess 

image (det omvärlden uppfattar att biblioteket är) på att biblioteket är olika saker 

för olika människor. Identiteten är otydlig eftersom den består av flera olika iden-

titeter, biblioteken vill ge allt till alla och vara mycket på samma gång. Söderberg 

skriver vidare att den allmänna uppfattningen om att biblioteket varit dålig på att 

marknadsföra sig kan bidra till att biblioteksvärldens bild av biblioteket inte 

stämmer överens med omvärldens. Hon skriver även om betydelsen av profil, som 

det biblioteket väljer att visa upp (Söderberg 2004, s. 24; Söderberg 2006, s. 36).  

I magisteruppsatsen Folkbibliotek och marknadsföring – en undersökning av 

marknadsföring på åtta svenska folkbibliotek undersöker Fredrik Thorén (2006) 

huruvida biblioteken använder sig av Andreasen och Kotlers teorier om Organi-

zational Marketing Planning Process (OMPP), där författarna delar in processen i 

de fyra delarna: analys, strategi, genomförande och kontroll & utvärdering. Re-

sultatet visar att inget av de undersökta biblioteken konkret använder sig av 

Andreasen och Kotlers teorier men att det däremot går att hitta delar i bibliotekens 

marknadsföring som stämmer väl överens med OMPP (Thorén 2006).  

Joacim Hansson menar i sin bok om folkbibliotek att biblioteken idag inord-

nar sig på en marknad och behöver förhålla sig till en konkurrenssituation som i 

hög grad påverkar hur de ser på sig själva och också yrkesidentiteten. Idag är 

biblioteken mer kundorienterade och marknadsanpassade än vad de var för några 

decennier sedan (Hansson 2012). Detta bekräftar även Almqvist (2006) som i sin 

bok om New Public Management (NPM) beskriver detta begrepp som en etikett 

för de senaste 20 årens strävan att modernisera den offentliga sektorn genom att 

överföra principer, strategier och metoder från privat till offentlig sektor (Al-

mqvist 2006, s.10). NPM syftar till att effektivisera verksamheter. För att göra det 

är det framförallt fem områden som påverkas: organisation, personal, målstyrning 

samt kontroll och uppföljning (Almqvist 2006, s. 25–28). 

 

 



 

 23 

I boken Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek utgiven av 

Regionbibliotek Stockholm ger Malin Ögland, Lena Lundgren & Kerstin Wockatz 

(2010) förslag på tillvägagångssätt för mätning på bibliotek. De ger också exem-

pel på förslag till taxonomier som kan användas för att mäta biblioteksverksam-

het. Att använda sig av taxonomier är ett sätt att redovisa måluppfyllelse och kva-

litet samtidigt genom att det går att både fastställa den nivå verksamheten befinner 

sig på och samtidigt bestämma sig för att uppnå en viss nivå. De kan också an-

vändas för att mäta sådant som är svårt att mäta på annat sätt, t.ex. verksamhet för 

vissa målgrupper och samarbete (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 115). Jag 

kommer att gå in mer på hur taxonomier kan användas som mätverktyg för 

måluppfyllelse under kapitlet om utvärdering av pop-up-bibliotek.  

Folkbibliotek och läsfrämjande verksamhet 

Riksdagen beslutade om läs- och litteraturfrämjande insatser i december 2013 

med anledning av propositionen Läsa för livet (Prop.2013/14:3) och fastställde att 

alla i Sverige oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda för-

utsättningar ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga samt ha tillgång till 

litteratur av hög kvalitet. För att nå det övergripande målet ska statens samlade 

insatser syfta till att läsförmågan förbättras jämfört med idag, att kunskapen om 

läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar 

jämfört med idag samt att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skön-

litteratur. Företrädare för folkbiblioteken har framhållit att Kulturrådets läsfräm-

jandebidrag är värdefullt för bibliotekens utveckling och att många av dessa pro-

jekt innebär uppsökande arbete (Prop.2013/14:3, s. 22, s.31).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel går jag igenom mina teoretiska utgångspunkter. Då det är ett kom-

plext ämne som studeras har jag valt att använda mig av flera modeller och analy-

tiska redskap för att besvara mina undersökningsfrågor.  

Som teoretisk utgångspunkt har jag först och främst utgått från Alan R. 

Andreasen och Philip Kotlers teori The organizational marketing planning pro-

cess (OMPP) om strategisk marknadsföring för icke-vinstdrivande organisationer 

som de beskriver i boken Strategic marketing for nonprofit organizations (Andre-

asen och Kotler 2008 7.uppl.) Andreasen och Kotler beskriver marknadsföring 

utifrån ett kundorienterat perspektiv. De tre huvuddelarna i OMPP-teorin är ana-

lys, strategi och genomförande (Andreasen och Kotler 2008, s. 65). Processen bör 

också avslutas med kontroll & utvärdering, enligt författarna (Andreasen och Kot-

ler 2008, s. 87). I min analys tar jag hjälp av Zuzana Helinsky som delar upp sin 

bok En nödvändig liten bok om marknadsföring del 2 i de delar som Andreasen 

och Kotlers modell organizational marketing planning process består av. He-

linsky skriver att det går att använda sig av fyra steg för att förenkla, få struktur, 

involvera alla kollegor samt ha som stöd i bibliotekets marknadsföring. Dessa steg 

är mycket lika Andreasen och Kotlers huvuddelar i OMPP-teorin och är strukture-

rade efter rubrikerna: 1) analys, 2) strategi–marknadsplan–kostnadskalkyl, 3) ge-

nomförande och 4) feedback och utvärdering. Inom vart och ett av dessa steg går 

Helinsky (2011) igenom modeller som har visat sig användbara inom biblio-

teksvärlden. I analysen av empirin använder jag mig av de modeller som jag anser 

vara relevanta för min studie med utgångspunkt i Andreasen och Kotler, och med 

inspiration från de modeller som Helinsky har valt ut och som jag anser är rele-

vanta för min studie. Jag kommer här att beskriva de olika teorierna och dess an-

vändning i min studie.  

Analysdelen av arbetet innebär både en analys av organisationen samt av den 

marknad organisationen vänder sig till och verkar i. Analysdelen går ut på att ta 

reda på vad som är önskvärt att uppnå och vad som är möjligt (Andreasen och 

Kotler 2008, s. 67). Enligt Andreasen och Kotler finns det tre områden som utgör 

grunden för den inomorganisatoriska analysen; mission, övergripande mål och 

mätbara mål. Denna analys bör också ta upp vilka styrkor och svagheter som 

finns inom organisationen och hur dessa påverkar organisationens mission, över-

gripande mål och mätbara mål. En nyckelaspekt med mål bör vara att de kan föl-
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jas upp genom organisationens utvärderings- och kontrollsystem (Andreasen och 

Kotler 2008, s. 69). Att analysera och arbeta med organisationskulturen är också 

viktigt i det första steget av OMPP. Externa faktorer bör även tas i beaktning i 

analysdelen, vilka möjligheter och hot som finns, vilka konkurrenterna är och 

vilka målgrupper som ska servas (Andreasen och Kotler 2008, s. 70). Jag kommer 

i denna del att fokusera på vad som är önskvärt att uppnå med pop-up-bibliotek 

för informanterna i studien och om de pratar om övergripande mål med biblio-

tekets verksamhet som kan kopplas till pop-up-bibliotek. I analysdelen använder 

sig Helinsky, likt Andreasen och Kotler, av en SWOT-analys. Jag kommer att 

göra en SWOT-analys i ett senare steg i min uppsats, då resultatet av utvärdering-

en som kan användas för analysdelen även kan användas som ett utvärderings-

verktyg av den strategiska marknadsföringsprocessen (Andreasen och Kotler 

1996, s. 598-613), vilket passar väl för min uppsats då utvärderingen kan ses som 

en avsats inför fortsatta projekt som genererat värdefulla insikter. Helinsky tar 

också upp PEST-analysen som ett verktyg för att studera de omgivande faktorer 

som inte kan kontrolleras och som vi är beroende av, som vad förändringar i poli-

tiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska förhållanden innebär för orga-

nisationen. Detta är faktorer som kommer att beröras i min analys även om jag 

inte använder mig av PEST-modellen rakt av. För att analysera konkurrenter an-

vänder sig Helinsky av Porters femkraftsmodell, som utgörs av fem konkurrens-

krafter som påverkar bibliotekets förmåga och konkurrensförmåga i olika avseen-

den: konkurrens från nya aktörer på marknaden, konkurrens mellan befintliga ak-

törer i branschen, kundernas styrka, makt och förhandlingsposition, leverantörer-

nas styrka, makt och förhandlingsposition och hot från substitut (nya teknologier 

eller alternativa sätt att tillgodose kundernas behov på). När det gäller att be-

stämma strategi går det antingen att utgå från verksamheten och produkterna eller 

från kunderna, enligt Helinsky. Hon menar att det bästa är att kombinera dessa 

metoder eftersom det då går att komma fram till om biblioteket har rätt produkt 

för rätt kund eller kundkategori (Helinsky 2011, s. 27). Andreasen och Kotler har 

ett kundorienterat perspektiv (Andreasen och Kotler 2008). Jag kommer att likt 

Helinsky utgå från båda perspektiven men inte använda mig av Porters femkrats-

modell utan endast fokusera på konkurrenter som en aspekt av flera.  

Strategin i sin tur går ut på att definiera verksamhetens mission, övergripande 

mål och mätbara mål och utifrån dessa avgöra på vilket sätt organisationen bäst 

kan nå ut till presumtiva användare. Därefter läggs kärnstrategin upp. Kärnstrate-

gin består av tre huvudelement, en inriktning på en eller flera specifika målgrup-

per, en klart definierad konkurrenssituation samt en noggrant uppbyggd mark-

nadsmix (Andreasen och Kotler 2008, s. 83–84). Efter att målgrupperna har defi-

nierats är nästa steg att besluta hur marknadsföringen ska anpassas till dem. Detta 

för att tillgodose målgruppens/målgruppernas behov samtidigt som marknadsfö-

ringen leder till att organisationen särskiljer sig gentemot eventuella konkurrenter 
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på marknaden. En av grunderna i kärnstrategin är marknadssegmentering, vilket 

innebär att marknadsföringen behöver anpassas efter de olika målgrupper som 

organisationen vänder sig till samt också förhållas till och motiveras genom styr-

dokument. Därefter handlar det om att bestämma hur man bör rikta sig till de 

olika målgrupperna och hur man ska positionera sig i förhållande till konkurrenter 

på marknaden (Andreasen och Kotler 2008, s. 83–84). I strategidelen använder sig 

Helinsky av Bostonmatrisen, en matris som hon skriver har visat sig passa ut-

märkt för biblioteksverksamheten. Bostonmatrisen utvecklades på 1970-talet av 

Boston Consulting Group och den kan användas för att bestämma vilka priorite-

ringar biblioteket ska ha samt användas för att få överblick, av till exempel vad 

som marknadsför mest och minst. Den är enligt Helinsky ett bra och enkelt sätt att 

se över bibliotekets service- och produktutbud. I Bostonmatrisen placeras produk-

ters och tjänsters marknadsandel efter deras tillväxtpotential, vilket mynnar ut i en 

analys som illustreras av dagens och framtidens Stjärnor (marknadsandelen och 

tillväxtpotentialen är hög på en marknad där tillväxt sker för dessa produkter och 

tjänster, dessa ska troligen behållas i verksamheten), Mjölkkossor (produkter och 

tjänster som ger god lönsamhet på en marknad som minskar, dessa produkter har 

ofta funnits länge i företaget, en del ska förmodligen behållas medan annat behö-

ver bytas ut med tiden, Frågetecken (osäkra kort som har en låg marknadsandel 

men en hög tillväxtpotential om de erbjuds rätt marknadsföring) och Strykhundar 

(som har låg marknadsandel och låg tillväxtpotential och dessa produkter och 

tjänster bör kanske avvecklas men kan eventuellt behållas om de stödjer andra 

produkter och tjänster). Denna matris kan användas för att analysera vilka produk-

ter och tjänster som har högst marknadsandel och tillväxtpotential (Helinsky 

2011, s. 30–33).  

En annan metod som ofta är citerad och som både Andreasen och Kotler och 

Helinsky tar upp är marknadsmixen, även kallad 4P. Marknadsmixen är den kom-

bination av marknadsföringskanaler som används och består av fyra delar: pro-

dukt, pris, plats och påverkan. Produkt (att ta ställning till vilka produkter och 

tjänster man ska tillverka/köpa och erbjuda olika användargrupper samt hur pro-

dukterna eller tjänsterna ska utformas), Pris (prissättningen är avgörande för en 

produkts försäljningsvolym). Helinsky skriver att många har svårt att se Pris som 

en faktor ur ett biblioteksperspektiv, då bibliotekets tjänster och produkter ofta 

uppfattas som helt gratis. Hon menar att priset på folkbibliotek redan är betalda 

genom skatt och att det finns en grupp som inte betraktar biblioteken som en gra-

tis verksamhet; de interna cheferna i organisationen som ser biblioteket som en 

kostnad. Det går också se Pris som en faktor att människor kan betala ett pris i 

forma av tid att ta sig till biblioteket jämfört med att till exempel nätshoppa böck-

er och få dem hemskickade eller lyssna på ljudböcker genom någon streaming-

tjänst. Med plats syftar Helinsky på organisationens geografiska läge och dess 

betydelse ur en konkurrenssynpunkt och här blir mobil biblioteksverksamhet i 
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form av till exempel pop-up-bibliotek på andra platser än det fysiska biblioteket 

intressant. Med påverkan avser Helinsky hur omgivningen och användarna påver-

kas och menar att detta kan göras på olika sätt för att nå olika målgrupper, genom 

till exempel PR och rätt marknadsföring (Helinsky 2011, s. 36–37). Helinsky 

skriver vidare att det här underlättas av kunskaper om olika kundgrupper och att 

det är mer givet vilka dessa är på universitetsbibliotek (studenter och forskare). 

Biblioteken ska vara till för alla men alla användare är inte intresserade av alla 

produkter på biblioteken och det kan därför vara lättare att dela in användarna i 

olika grupper när man pratar om olika produkter eller tjänster. På folkbibliotek 

kan man enligt Helinsky dela in användarna i olika generationer utifrån olika kän-

netecken för de olika generationerna, förlorad generation (olika åldrar som uppfat-

tar den nya tekniken som en fiende), tyst generation födda 1925–1942 (känne-

tecknas bland annat som lojala, samarbetsvilliga och har respekt för myndigheter-

na), boomers födda 1943–1960 (ses bland annat som optimistiska, tävlingsinrik-

tade, individualistiska och avvisar myndigheterna), generation X 1961–1981 (ses 

bland annat som oberoende, skeptiska, nyckelbarn, undviker och avvisar tradit-

ionella värderingar, generation Y födda 1982 fram till och med idag (känneteck-

nas bland annat av att de känner sig speciella, har återvänt till mer traditionella 

värden, vill ständigt vara uppkopplade, är resultatorienterade, skyddade och kon-

flikträdda (Helinsky 2011, s. 38–39). Denna segmentering kan hjälpa till att struk-

turera marknadsföringen efter olika användargrupper. Helinsky skriver även om 

vikten av intern marknadsföring, det vill säga marknadsföring gentemot biblio-

tekets uppdragsgivare/ägare. Jag ser även intern marknadsföring som marknadsfö-

ring från bibliotekschefen för de egna kollegorna och mellan kollegor. Att till ex-

empel pop-up-bibliotek som arbetsform marknadsförs som något som biblioteket 

ska jobba med och vad det är kan vara viktigt för att kunna sälja in något bra. He-

linsky skriver att ett sätt att mäta bibliotekets verksamhet är ROI-kalkylen (Return 

on Investment), vilket är en metod där man jämför nettovinsten av ett projekt med 

dess totala kostnader (Helinsky 2011, s. 43–45). Efter detta behöver en tids- och 

marknadsplan sättas upp med tidsramar med delmål och en tydlig ansvarsfördel-

ning. När jag skriver om bibliotekens strategi fokuserar jag på vilka målgrupper 

pop-up-biblioteken vänder sig till och hur satsningarna har anpassats till dessa 

grupper.  

Den tredje delen i Andreasen och Kotlers marknadsföringsprocess är själva 

genomförandet av marknadsföringen. Det behöver finnas strukturer inom organi-

sationen för att kunna utföra marknadsföringen. Slutligen måste specifika mått-

stockar för marknadsföringen sättas upp. Helinsky menar att det finns olika syn på 

att arbeta med sponsring på bibliotek i Sverige. Hon tror själv att sponsring är en 

möjlighet och att bibliotek kan bli mycket attraktiva för sponsorer, då bredden av 

användare gör att det är en institution som enligt Helinsky borde locka många 

sponsorer (Helinsky 2011). Forskarna Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och 
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Skot-Hansen skriver att intresset för partnerskap hämtar inspiration från USA där 

bibliotekarierna har en lång tradition av att ingå i partnerskap, och stor erfarenhet 

av vad biblioteken och partnerna kan få ut av och bidra med genom att ingå part-

nerskap (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011). Helinsky 

skriver att ett annat sätt att få hjälp med marknadsföring är att samarbeta med nå-

gon annan aktör inom kommunen. Samarbete betyder ofta till en början mer ar-

bete men främjar biblioteksarbetet och vidgar vyerna enligt Helinsky, vilket också 

kan innebära att man lär sig av varandra, kan minska kostnaderna och att mark-

nadsföringen får mer tyngd. Att söka projektpengar är en bra möjlighet för biblio-

tek att kunna genomföra projekt enligt Helinsky men hon påpekar samtidigt att det 

initialt kräver en stor arbetsinsats, vilket kan vara svårt att finna tid för på ett 

mindre bibliotek (Helinsky 2011). Jag använder mig av denna del för att under-

söka hur genomförandet av pop-up-bibliotek har sett ut, om det har satts upp 

några måttstockar för detta och hur samarbetet med externa aktörer har fungerat. 

För att den strategiska marknadsföringsprocessen ska kunna anses vara full-

ständig krävs en systematisk och medveten kontroll & utvärdering av själva 

marknadsföringen (Andreasen och Kotler 2008, s. 87). Jag undersöker här, genom 

informanternas utsagor, vilka resultat pop-up-bibliotek har genererat och hur och 

om effekterna av dessa har mätts på olika sätt. Under feedback skriver Helinsky 

att det är viktigt att ägna tid till utvärdering efter att ha genomfört en marknadsfö-

ringsaktivitet och att dokumentera detta, både vad gäller framgångsrika och miss-

lyckade projekt. Det är också viktigt att bestämma om aktiviteten ska upprepas 

och varför och att se till att den fulla effekten ofta märks först efter upprepade 

aktiviteter. Jag kommer att lägga extra fokus på feedback och utvärdering då jag 

analyserar mitt empiriska material om satsningar som har varit. 

Andreasen och Kotler skriver att breda organisatoriska marknadsföringsstra-

tegier behöver översättas till specifika kampanjer för att uppnå särskilda bete-

endemål som kan rikta sig mot kunder, volontärer, kommersiella partners, donato-

rer eller myndigheter. För några icke-vinstdrivande organisationer kan målgrupp-

en vara lagstiftare eller media (Andreasen och Kotler 2008, s. 85). De sex stegen 

är: lyssna, planera, provköra, implementera, övervaka, återvinning och revidering. 

Jag kommer här att beskriva de olika stegen: 1) Lyssna – kampanjer måste börja 

med en förståelse för målgruppen som den syftar till att influera. Varifrån kommer 

åskådarna? Vad tycker de om erbjudandet som kampanjen implicerar, vad ser de 

som fördelar och kostnader, vad tycker deras vänner och kan de verkligen upp-

fylla påverkansbeteendet? 2) Planera – i det här steget måste kampanjplanerare 

översätta sina lärdomar om målgrupperna till konkreta aktiviteter. Planerande 

handlar också om att sätta upp mål, tidsscheman, ansvar och se till att alla system 

fungerar för att nå ut med erbjudandet, 3) Provköra – Att provköra huvudelement i 

planen är viktigt enligt författarna för att skapa en lyckad kampanj, 4) Implemen-

tera – Nästa steg är att lansera kampanjen och se till att alla påverkans-element 
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finns (erbjudande, marknadsföring, tillgängliga val) som marknadsförare i den 

privata sektorn kallar för 4P. En nyckelvariabel här är att se till att ansvarsfördel-

ningen är tydliggjord och att deadlines är satta, 5) Övervaka – kampanjer blir ald-

rig som planerade. Målgrupper förändras, ofta som ett resultat av tidigare element 

i kampanjen, 6) Återvinning och revidering – handlar om att gå tillbaka till de 

olika stegen och ändra i de steg där något behöver ändras för att nå ut med bud-

skapet till målgruppen och påverka deras beteende (Andreasen och Kotler 2008, s. 

85–87). Denna teori lämpar sig väl att använda när jag analyserar hur biblioteken 

har arbetat med pop-up-bibliotek eftersom pop-up-bibliotek på merparten av 

biblioteken har bedrivits som projekt, vilket kan jämföras med en kampanj. Det 

sista steget använder jag som en slags utvärdering.  

Olika former av relationsmarknadsföring har visat sig väl lämpade för biblio-

tek och där ligger tyngdpunkten på att bygga relationer och skapa långvariga kon-

takter med kunderna. En närliggande form av marknadsföring är den så kallade 

buzz marketing eller ”mun till mun-metoden” (engelska: word-of-mouth-

marketing), som har nämnts i den tidigare forskningen och alltså handlar om att 

nöjda kunder och i bibliotekens fall användare berättar i sin bekantskapskrets eller 

tipsar varandra på sociala media och andra webbtjänster om vilken god service 

man har fått, och vilken bra vara man har köpt. Den bygger på att människor i hög 

grad litar på sina vänner och det uppfattas inte ens som reklam. Buzz marketing är 

billigt men det krävs ändå en plan för hur marknadsföringen ska gå till om biblio-

teken vill arbeta på ett medvetet sätt (Regionbibliotek Halland 2011, s.7). Jag 

kommer att undersöka hur pop-up-biblioteken i min studie har använt sig av buzz 

marketing. 

Jag kommer även att jämföra analysen av mina informanters utsagor med re-

sultatet från Gävleborgsprojektet för att gå in på om pop-up-bibliotek kan motive-

ras som verksamhet och med resultaten från den australiensiska artikeln Exploring 

pop-up libraries in practice (Davis m.fl. 2015) för att bland annat diskutera risker 

och riskminimeringar med pop-up-bibliotek och syftet med pop-up-bibliotek. 

Även Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansens studie om biblio-

teket i stadsutvecklingen och deras teori om bibliotekens olika roller kopplat till 

place (platsens roll och betydelse), space (bibliotekets roll som mötesplats) och 

relations (bibliotekets roll sett till relationer med lokalsamhället) används för att 

diskutera pop-up-bibliotekens roll i en framtidsutveckling (Hvenegaard Rasmus-

sen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011). Ju mer synligt biblioteket är i lokalsam-

hället desto lättare har det att få medel från förtroendevalda politiker och privata 

sponsorer, enligt de danska forskarna (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och 

Skot-Hansen 2011, s. 191). I Biblioteket i byudviklingen tar Hvenegaard Rasmus-

sen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011) upp exempel på bibliotek som går ”utan-

för boxen” och menar att utvecklingen i den digitala teknologin medför att folk-

bibliotekets betydelse inte längre enbart är bundet till bibliotekets material. Folk-
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bibliotekets legitimitet är beroende av vad det också kan bidra med i förhållande 

till användarna och det omgivande lokalsamhället, då tillgängligheten av kunskap, 

information och kulturella upplevelser idag är en annan än tidigare. De menar att 

det är denna utveckling som sammanfattas i uttrycket ”From collection to con-

nection” (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen, 2011, s. 189). 

Detta är också en av mina teoretiska utgångspunkter för undersökningen och ana-

lysen. 
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Metod och källmaterial 

I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga metod som används, samt det tillväga-

gångssätt som ligger till grund för uppsatsen. Källmaterialet utgörs av intervjuer 

med folkbiblioteksanställda som har erfarenhet av arbete med pop-up-bibliotek på 

bibliotek som arbetar aktivt med pop-up-bibliotek. Jag har övervägt att använda 

mig av olika metoder för min undersökning. Mitt huvudsakliga intresse har varit 

folkbiblioteksanställdas erfarenhet av och inställning till att arbeta med pop-up-

biblioteksevent, vilket har gjort att jag har valt att koncentrera mig på att genom-

föra kvalitativa intervjuer med personal. Vid planerandet av intervjuundersök-

ningen har jag utgått från Kvale och Brinkmanns ”sju stadier i en intervjuunder-

sökning” och stegen: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 

och rapportering (Kvale och Brinkmann 2014, s. 144–145).  

Det empiriska underlaget för min uppsats består av fem kvalitativa intervjuer 

med totalt sju personer. Två av intervjuerna är gjorda med två personer samtidigt, 

då detta var informanternas krav för att delta för att kunna ge mig ett så bra empi-

riskt material som möjligt. Jag har förberett mig inför intervjuerna genom att läsa 

in mig på teori, sätta mig in i de olika bibliotekens verksamhet och kommunernas 

karaktär och förutsättningar för att bedriva pop-up-biblioteksverksamhet. Jag har 

valt att göra semistrukturerade intervjuer med tonvikt på strukturerade intervjuer. 

I en semistrukturerad intervju följer intervjuaren ett formulär som består av ett 

fåtal öppna frågor eller bredare teman som samtalet centreras runt och responden-

ten har större möjlighet att påverka intervjuns innehåll jämfört med strukturerade 

intervjuer. Intervjuaren behöver här vara mer aktiv i sitt lyssnande och med att 

arbeta med följdfrågor (Alvehus 2013, s. 83). Jag konstruerade en intervjuguide 

som jag formulerade utifrån mina frågeställningar och markerade de viktigaste 

frågorna jag ville få svar på. Jag valde att formulera ett stort antal frågor som jag 

försökte ställa till alla informanter för att enklare kunna jämföra dem, men då kon-

texten var viktig i vart och ett av fallen krävde alla intervjuer utrymme för följd-

frågor och flexibilitet, och att jag som intervjuare var lyhörd och påläst för att 

följa med i informanternas tankegångar. Flera av frågorna som ställdes var av 

deskriptiv karaktär av den anledningen att det är av stor relevans för uppsatsen att 

de pop-up-bibliotek och den definition av pop-up-bibliotek som informanterna 

utgår från när de reflekterar över fenomenet beskrivs ordentligt, för att förtydliga 

resonemang för såväl mig och informanterna som läsarna av uppsatsen. Informan-
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terna fick möjlighet att se frågorna minst en vecka före intervjun, då jag ansåg att 

det vore bra om de reflekterade över vissa av frågorna i förväg eftersom de krävde 

lite eftertanke. Under intervjuerna använde jag intervjuguiden för att stämma av 

att olika aspekter av ämnet behandlades samt de faktorer som jag ansåg relevanta 

för att sätta in verksamheten i en kontext. Frågorna var strukturerade på ett sådant 

vis att de skulle fungera bra att ställa i den ordning jag utformat dem men under 

intervjuerna hoppade jag stundtals mellan frågorna och följde informantens tan-

kegångar för att ställa relevanta följdfrågor, och försöka förtydliga olika resone-

mang. Mitt källmaterial består också av styrdokument såsom Bibliotekslagen och 

Unesco:s folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Lokala biblioteksplaner och 

andra kommunala styrdokument låter jag endast informanterna referera muntligt 

till.  

Urval av bibliotek 

För att endast kontakta bibliotek som hade relativt aktuell information att bidra 

med kontaktade jag efter mina urvalskriterier bibliotek som hade genomfört minst 

ett pop-up-biblioteksevent i Sverige tidigare och som avsåg att genomföra pop-up-

biblioteksevent under 2016. Jag har valt ut bibliotek som arbetar med pop-up-

bibliotek på olika sätt och under olika förutsättningar i kommuner av olika karak-

tär sett till demografiska faktorer. Två av informanterna har dock arbetat på lik-

nande sätt i projekt kopplat till idrottsrörelsen men uppvisar flera skillnader i ka-

raktär och arbetssätt. De har även arbetat med pop-up-bibliotek på andra sätt, vil-

ket motiverar att informanter från båda biblioteken deltar i studien. De informan-

ter som jag intervjuat arbetar på fem olika folkbibliotek i Svealand och Götaland. 

Jag har valt att gruppera biblioteken efter kategorierna bibliotek i stor kommun, 

bibliotek i medelstor kommun och bibliotek i liten kommun i min resultatredovis-

ning, då jag anser att det har betydelse för budget samt arbetssätt. Med stor kom-

mun avser jag i studien bibliotek i kommuner med 80–120 000 invånare. Med 

mellanstor kommun avser jag i studien bibliotek i kommuner med 40–80 000 in-

vånare och med liten kommun avser jag i studien bibliotek i kommuner med upp 

till 40 000 invånare. För att förmedla en känsla av kommunernas karaktär benäm-

ner jag även den kommungrupp som Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har sorterat in kommunen under i sin kommun-

gruppsindelning (Statistiska Centralbyrån 2016 [2016-05-01]).  

För att hitta dessa bibliotek använde jag Artikelsök, Google, Instagram, Fa-

cebook och Twitter som sökverktyg. De sökord som användes var ”pop-up-

bibliotek” med olika stavningsvariationer och ”mobila bibliotek”. Jag kontaktade 

därefter chefer på bibliotek som jag hade funnit arbetade med pop-up-bibliotek 

och som matchade mina urvalskriterier. I de fall där jag hade tillräcklig informat-

ion för att veta att de arbetade med pop-up-bibliotek enligt de kriterier jag hade 
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satt upp för mitt urval gjorde jag en intervjuförfrågan direkt och berättade om 

undersökningen, både genom ett telefonsamtal och i ett informantbrev som jag 

mejlade till informanten. I de fall där det inte framgick hur de arbetade och i vil-

ken omfattning genom bibliotekets egen webbsida eller andra informationskanaler 

stämde jag först av detta via mejl eller telefon innan jag gjorde en intervjuförfrå-

gan till respektive bibliotekschef.  

Urval av intervjupersoner 

Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på en undersöknings syfte. Ett allmänt 

intryck av aktuella intervjustudier enligt Kvale och Brinkmann är att många skulle 

ha vunnit på att ha färre intervjuer och istället ägnat mer tid åt att förbereda inter-

vjuerna och analysera dem (Kvale och Brinkmann 2014, s. 156–157) Enligt Trost 

är ett fåtal väl utförda intervjuer mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda 

(Trost 2010, s. 144). Den begränsade tillgången till informanter utifrån uppsatsens 

frågeställning har på ett naturligt vis gjort att mitt urval av informanter är av 

mindre omfattning. Jag har också medvetet valt att begränsa antalet intervjuer då 

jag har ansett att fenomenet pop-up-bibliotek är ett komplext fenomen som kräver 

längre intervjuer och att fenomenet sätts in i ett sammanhang för att kunna analys-

eras. Det har även krävts att jag som intervjuare har lagt ner tid på att se till att 

vara väl förberedd inför varje intervju i form av bakgrundsresearch för att få ut så 

mycket som möjligt av undersökningen.  

Den största svårigheten jag har upplevt i arbetet har varit att göra urvalet av 

informanter eftersom det inte har varit helt tydligt vilka bibliotek som använder 

sig av begreppet pop-up-bibliotek för sitt arbete utåt sett och vilken betydelse de 

lägger i begreppet. Jag har löst detta genom att göra research men också stämma 

av hur det aktiva arbetet med pop-up-bibliotek ser ut i de fall det har uppstått 

oklarheter vid en första kontakt med informanterna. Jag har också lagt vikt vid att 

få till en stor variation vad gäller arbetssätt med pop-up-bibliotek. Övervägningar 

har gjorts angående om jag skulle vända mig till anställda på biblioteket eller till 

chefer. Jag ville i första hand tala med verksamhetsansvariga personer som chefer 

för att kunna ha ett mer strategiskt övergripande perspektiv snarare än praktiskt 

perspektiv och samtidigt såg jag nödvändigheten av att cheferna hade en god in-

syn i det praktiska arbetet med pop-up-bibliotek. Av naturliga skäl är det svårare 

för en bibliotekschef som leder ett stort bibliotek att ha en god insyn i det dagliga 

praktiska arbetet än vad det är för en chef på ett litet bibliotek att ha detta. Jag 

övervägde möjligheten att intervjua både chef och anställd vid samma tillfälle på 

samtliga bibliotek men såg att det skulle uppstå en maktobalans mellan informan-

terna som på större bibliotek kanske inte alltid har den relationen att de skulle 

kunna sitta och tala avslappnat. Jag såg även praktiska svårigheter med att få till 

dessa träffar med att hitta en tid då båda personerna kunde samt att det skulle 
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kunna bli svårare vid en transkribering av intervjuerna att urskilja vem som sade 

vad. Tidigt i mitt arbete upplevde jag svårigheter att få tid med chefer för att göra 

en intervju. Ju större biblioteket var desto svårare upplevde jag att det var att få 

kontakt med chefen och få till en intervju. Det har medfört att jag främst har kon-

centrerat mig på mindre och mellanstora bibliotek. I ett av fallen har intervju 

gjorts med bibliotekschef och utvecklingssamordnare vid samma tillfälle, i ett 

annat med två bibliotekschefer samtidigt på ett bibliotek med två chefer och i ett 

av fallen endast med projektledaren för kommunens största pop-up-

bibliotekssatsning, då detta varit premisserna för biblioteken att delta i studien. 

Namnen på informanterna är fingerade, och även namn på platser och event som 

informanterna nämner. Tanken från början var att namnen skulle skrivas ut då 

planen var att endast intervjua folkbibliotekschefer men eftersom villkoren för-

ändrades, då även anställda uttalar sig i studien har jag valt att anonymisera för att 

skydda de anställda och behandla alla informanter lika.   

Genomförande och bearbetning 

Intervjuerna tog mellan en timme och en timme och tjugo minuter per intervju att 

genomföra och spelades in med en digital diktafon. Samtliga intervjuer genom-

fördes på plats på respektive bibliotek förutom en intervju som genomfördes på en 

avskild avdelning på ett café. De intervjuer som genomfördes med två personer 

tillhör de längsta, då det krävdes en längre intervju för att båda informanterna 

skulle komma till tals på ett rättvist sätt. Samtidigt som intervjuerna gjordes an-

tecknade jag stödord för att enklare komma ihåg att följa upp tanketrådar, kunna 

ställa följdfrågor och se till att resonemang förtydligades under intervjuernas 

gång. Vid bearbetandet av materialet lyssnade jag först igenom ljudfilen för att få 

en helhetsbild av vad som sades under intervjun. Därefter transkriberade jag inter-

vjuerna i sin helhet. Jag ansåg att det var relevant då varje bibliotek utgörs av en 

egen kontext och då frågorna i intervjuguiden ibland gick in i varandra behövde 

jag vara lyhörd för svar som kom upp under en angränsande fråga vid analys av 

materialet. När jag gick igenom materialet utgick jag från uppsatsens frågeställ-

ningar, ställde upp de svar jag fått på olika frågor och sammanfattade informan-

ternas svar för att få en överblick, kunna jämföra och se en spridning bland sva-

ren. I nästa stycke beskriver jag de olika biblioteken och informanterna under fin-

gerade namn och presentera deras pop-up-bibliotekssatsningar. Jag har haft ett 

öppet förhållningssätt när jag har undersökt fenomenet. Den förförståelse jag hade 

när jag gick in i projektet var från tidningsartiklar jag hade läst om fenomenet i 

olika lokala media, min utbildning inom ABM: biblioteks- och informationsveten-

skap samt min kandidatexamen med reklam och PR som huvudområde. Att hu-

vuddelen av min kandidatexamen består av kurser från Marknadskommunikat-

ionsprogrammet kan ha påverkat mitt sätt att formulera frågor men då jag dessför-
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innan har en bakgrund som journalist tror jag mig haft hjälp av min intervjuvana 

för att inta en öppen ingång till undersökningen. Intervjuerna kan ha påverkats av 

att jag tillägnat mig mer och mer kunskap om hur yrkesverksamma ser på feno-

menet för varje intervju, men där har jag varit hjälpt av min intervjuguide för att 

säkerställa en jämförelse av de svar jag har avsett kunna jämföra. I uppsatsens 

undersöknings- och analysdel gör jag det tydligt vem som säger vad genom att 

skriva ut detta och illustrera med direkta citat, där jag ansett att det är befogat och 

berikande. Källorna utgörs av transkriberingar från intervjuerna. 
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Undersökning och analys 

I detta kapitel följer undersökning och analys av den insamlade empirin från mina 

intervjuer med företrädare för biblioteken. Jag har bett mina informanter definiera 

begreppen pop-up-bibliotek och uppsökande verksamhet eftersom jag ser det som 

ett problem att definitionen av uppsökande verksamhet varierar kopplat till Ad-

kins och Balas tidigare nämnda artikel (Adkins & Bala 2004), där de argumente-

rar för att det i och med den varierande begreppsdefinitionen saknas ordentlig 

statistik som medför svårigheter att utforska ämnet ordentligt och göra omfattande 

studier. Jag ser liknande svårigheter med begreppet pop-up-bibliotek i egenskap 

av ett det är ett relativt nytt begrepp. Ett syfte med den australiensiska studien som 

presenteras i Exploring pop up libraries in practice (Davis m.fl. 2015) är att skapa 

en definition av begreppet men då min undersökning görs i en svensk folkbiblio-

tekskontext ser jag också relevansen i att låta mina informanter definiera och dis-

kutera begreppet och dess innebörd. En anledning till detta är också att föra en 

diskussion om huruvida det är en ny företeelse eller endast ett nytt begrepp. Jag 

kommer i de följande kapitlen att analysera bibliotekens syn på pop-up-bibliotek 

utifrån mina frågeställningar. Jag kommer här först att beskriva vilka styrdoku-

ment som är intressanta att beakta kopplat till uppsatsens undersökning. Sedan 

kommer jag att beskriva mina informanter, karaktären på de bibliotek de arbetar 

på och hur de i korthet har arbetat med pop-up-bibliotek. Därefter går jag in mer 

grundligt och analyserar informanternas syn på pop-up-bibliotek. 

Styrdokument 

Under den här rubriken beskrivs styrdokument som är relevanta för uppsatsen och 

vad i dessa dokument som kan relateras till uppsökande verksamhet och pop-up-

bibliotek, från nationell och lokal nivå till en global nivå. 

Bibliotekslagen  
År 1997 infördes en Bibliotekslag i Sverige som därefter har reviderats. I Biblio-

tekslagen uttrycks att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla (SFS 

2013:801). Bibliotekslagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att kommuner 

och landsting själva bestämmer under vilka former de erbjuder sin biblioteksser-
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vice utifrån den. Det finns ingenting i Bibliotekslagen som explicit uttrycker 

huruvida uppsökande biblioteksverksamhet bör finnas och bedrivas men i para-

graf 6 i Bibliotekslagen uttrycks att varje kommun ska ha folkbibliotek, att folk-

biblioteken ska vara tillgängliga och anpassade efter användarnas behov (SFS 

2013:801). Det kan finnas olika anledningar till att människor har svårt att ta sig 

till biblioteket. Hur mobila biblioteken behöver vara för att uppfylla Biblioteksla-

gens skrivelse om att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla kan bero 

på och behöva formas efter den lokala kontexten och den uppsökande verksam-

hetens utformning behandlas därför ofta i folkbiblioteks lokala biblioteksplaner. 

Enligt paragraf 7 i Bibliotekslagen ska folkbiblioteken ”särskilt främja läsning och 

tillgång till litteratur.” Prioriterade grupper för biblioteken inom det allmänna bib-

lioteksväsendet är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna 

och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbibliotek ska enligt Bibli-

otekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar (SFS 2013:801). 

Enligt Bibliotekslagen ska kommuner och landsting i sin tur anta lokala biblio-

teksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (SFS 2013:801). Detta tillägg 

i Bibliotekslagen infördes år 2004 (SFS 2004: 1261) och uttrycker att kommuner 

och landsting ska inrätta planer för sin biblioteksverksamhet. I de lokala biblio-

teksplanerna kan till exempel ramar för hur den uppsökande biblioteksverksam-

heten ska bedrivas tas upp.  

Unesco:s folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest  
År 1949 utarbetades för första gången ett folkbiblioteksmanifest i samarbete mel-

lan Unesco och IFLA (International Federation of Library Associations and In-

stitutions), som sedan har reviderats år 1972 och 1994 och har spelat stor roll för 

folkbiblioteksutvecklingen i världen. Unesco:s folkbiblioteks- och skolbiblio-

teksmanifest tydliggör principer och värdegrunder som bibliotekens verksamhet 

baseras på. I manifestet framgår att folkbibliotekets tjänster ska vara fysiskt till-

gängliga för alla medborgare i samhället. Det förutsätter att bibliotekslokalerna är 

centralt belägna, att förutsättningarna för läsning och studier är bra samt till-

gången till lämplig teknisk utrustning och ett tillräckligt öppethållande som passar 

användarna. Att bibliotekets tjänster ska vara tillgängliga för alla innebär också att 

biblioteket genom uppsökande verksamhet ska kunna erbjuda sina tjänster till dem 

som inte själva kan besöka biblioteket. I manifestet framgår också att program för 

uppsökande verksamhet samt användarutbildning bör upprättas för att alla ska 

kunna ta del av bibliotekets samtliga resurser (Svenska Unesco-rådet 2006). I ma-

nifestet uttrycks även följande:  

”Folkbibliotekets samlingar och utbud av tja�nster skall inte vara fo�rema�l fo�r na�gon 

form av ideologisk, politisk eller religio�s censur och inte heller fo�r kommersiella 

pa�tryckningar” (Svenska Unescorådet 2006, s. 10).  
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Detta kommer jag att diskutera kopplat till folkbiblioteks samarbeten med externa 

aktörer.  

Glimra bibliotek, mellanstor kommun, skärgård 

Denna mellanstora skärgårdskommun har fyra biblioteksenheter, varav intervju 

har gjorts med anställda på huvudbiblioteket. I SCB och SKL:s kommungrupps-

indelning klassas kommunen som förortskommun till storstad (Statistiska 

Centralbyrån 2016 [2016-05-01]). Intervju har gjorts med bibliotekschef Amanda, 

54 år, som har gått kulturvetarlinjen och har en biblioteks- och informationsveten-

skaplig utbildning från Bibliotekshögskolan i Borås. Hon har arbetat som biblio-

tekschef i kommunen i fyra år. Intervju vid samma tillfälle har även gjorts med 

utvecklingssamordnare Katrin, 47 år som har gått kulturvetarlinjen och arbetat 

som utvecklingssamordnare på biblioteket sedan hösten 2015 och dessförinnan 

som kultursekreterare i kommunen i fjorton år. Det har tidigare funnits en bokbuss 

i kommunen men då den hade stort renoveringsbehov beslutade kultur- och fri-

tidsnämnden att ta den ur bruk hösten 2015 och ersätta bussen med uppsökande 

verksamhet som till exempel Boken kommer och pop-up-bibliotek. Första gången 

pop-up-biblioteket dök upp var på Dyslexi- och e-medborgarveckan i oktober 

2015. Bibliotekspersonalen har tidigare haft pop-up-bibliotek i kommunhuset un-

der den europeiska dyslexiveckan och e-medborgarveckan då de informerade om 

bibliotekets stöd i dessa frågor. Hösten 2015 genomförde biblioteket pop-up-

bibliotek på ett badhus i kommunen genom att placera ut en bokvagn med inne-

håll som byttes ut en till två gånger under perioden november till slutet av febru-

ari, efter önskemål från badhuspersonalen. Tanken var att medierna skulle läsas på 

plats på badhuset. Därefter skulle pop-up-biblioteket vidare till en vårdcentral 

(intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra 

bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

Mångköpings bibliotek, stor kommun, mångkulturell 

Denna mångkulturella kommun har sex stycken folkbiblioteksenheter. I SCB och 

SKL:s kommungruppsindelning klassas kommunen som förortskommun till stor-

stad (Statistiska Centralbyrån 2016 [2016-05-01]). Intervju har gjorts med projekt-

ledaren för pop-up-biblioteket som är anställd som ungdomsbibliotekarie och ar-

betar på två av enheterna: Jonas, 30 år, har en kandidatexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap från Bibliotekshögskolan i Borås. Han har arbetat på 

biblioteket sedan två år tillbaka vid tillfället för intervjun, först på ett vikariat, 

sedan tillsvidareanställd och dessförinnan timanställd. Mångköpings bibliotek 

genomför en pop-up-bibliotekssatsning år 2016 med hjälp av beviljade medel från 
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Kulturrådet. En möbel, i form av ett bokträd med böcker utplacerade på grenarna, 

har konstruerats av en lokal konstnär och tanken är att pop-up-biblioteket flyttar 

runt till tio olika platser under året: fritidsgårdar, badhus, sporthallar etcetera, fyra 

veckor på varje plats med ett uppehåll under sommaren. Tanken är att medierna 

läses på plats och inte registreras men att de kan tas med hem och sedan lämnas 

tillbaka på pop-up-möbeln eller på någon av biblioteksenheterna i kommunen. Det 

finns också en tanke om att ha en verksamhet kring pop-up-biblioteket, till exem-

pel en sagostund eller en undervisning i e-boksutlån eller liknande. Vid tillfället 

för intervjun med bibliotekets pop-up-biblioteksansvariga hade detta ännu inte 

skett. Till sommaren planerades att sommarjobbare på biblioteket skulle få göra 

bokholkar att sätta upp på vandringsleder, vilket ses som en form av pop-up-

bibliotek av informanten (intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, 

Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). 

Vibro bibliotek, liten kommun, folk- och skolbibliotek  

Vibro bibliotek ligger i en liten kommun och är ett integrerat folk- och skolbiblio-

tek. I SCB och SKL:s kommungruppsindelning klassas kommunen som pend-

lingskommun (Statistiska Centralbyrån 2016 [2016-05-01]). Intervju har gjorts 

med bibliotekschef Rebecka, 55 år, som i grunden är högstadielärare och har arbe-

tat som bibliotekschef i kommunen i tio år, och dessförinnan som lärare på samma 

skola som biblioteket är inrymt i. Biblioteket har bland annat arbetat med pop-up-

bibliotek inom ett projekt där man vill få idrottande barn att på sin fritid känna 

läsglädje och läsa mer. De har haft ett pop-up-bibliotek som idrottsföreningar har 

fått låna i samband med till exempel fotbollscuper där pop-up-biblioteket består 

av sittkuddar, baljor med böcker, en stor presenning och en flagga med biblio-

tekets namn på. Projektet har bedrivits som ett regionalt projekt. Tanken är att 

besökarna använder sig av medierna på plats och ingen registrering av lån sker. 

Pop-up-biblioteket lanserades för första gången i maj 2015 då bibliotekspersona-

len hade det utanför det fysiska biblioteket i samband med något som kallas för 

Det kreativa biblioteket. I centralorten finns det även en bokholk enligt konceptet 

”Little free library” på strandpromenaden som är byggd för att efterlikna ortens 

brandslangstorn som står en bit bort från bokholken. Tanken är att medierna får 

bytas ut av privatpersoner. Biblioteket har varit med och satt upp ett stallbibliotek 

i form av en inredd så kallad ”lässpilta” i den lokala ridklubbens lokaler. Biblio-

teket har också ett så kallat kapprumsbibliotek på en förskola som informanten ser 

som ett pop-up-bibliotek som fungerar genom att en boksticka läggs på barnets 

plats när en bok har lånats (intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, 

folk-och skolbibliotek, 2016-03-16). 
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Linstads bibliotek, liten kommun, många filialer   

I denna mindre kommun finns ett bibliotek med nio biblioteksenheter. I SCB och 

SKL:s kommungruppsindelning klassas kommunen som kommun i tätbefolkad 

region (Statistiska Centralbyrån 2016 [2016-05-01]). Intervju har gjorts med bib-

liotekschef Ann-Sofie, 49 år, som har utbildning från Bibliotekshögskolan i 

Borås, gått kulturvetarlinjen och har arbetat som enhetschef på biblioteket i elva 

år. Biblioteket arbetar med pop-up-bibliotek inom ett läsfrämjande projekt kopplat 

till idrottsrörelsen men även på andra sätt. På Linstads bibliotek köptes en vete-

ranhusvagn från 70-talet in som gjordes om och användes inom ett projekt riktat 

mot barn och ungdomar i idrottsföreningar. Personalen anordnade först pop-up-

bibliotek utan husvagnen med ett partytält, sittsäckar och en koja med böcker som 

de åkte runt med till olika cuper. Därefter har de kört med husvagnen till olika 

cuper eller läger och vid vissa tillfällen har idrottsföreningarna själva hämtat hus-

vagnen och skött det på egen hand efter att bibliotekspersonal har fyllt husvagnen. 

Husvagnen har också funnits med på orienteringstävlingen O-ringen och en lokal 

musikfestival. I det stora projektet kopplat till idrottsrörelsen registrerades inte 

lånen. På en familjecentral i kommunen används utlåningsmodulen Book IT-flex 

via en surfplatta och det ska även byggas upp ett minibibliotek där. Nyanlända är 

en målgrupp som det planerades framtida pop-up-bibliotekssatsningar till vid in-

tervjutillfället (intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många 

filialer, 2016-03-16). 

Holma bibliotek, mellanstor kommun, stor mobil verksamhet  

I denna mellanstora kommun finns sex stycken biblioteksenheter. I SCB och 

SKL:s kommungruppsindelning klassas kommunen som förortskommun till stor-

stad (Statistiska Centralbyrån 2016 [2016-05-01]). Intervjuer har gjorts med 

kommunens båda bibliotekschefer: Annika, 50 år, som har utbildning från kultur-

vetarlinjen och Bibliotekshögskolan i Borås och har arbetat på biblioteket sedan 

tidigt 90-tal och Sara, kvinna, 40 år, utbildning i nationalekonomi och från Biblio-

tekshögskolan i Borås, som har arbetat på biblioteket sedan hösten 2015. Två av 

kommunens bibliotek är ”meröppna”, det vill säga att biblioteket är tillgängligt för 

besökare vissa tider även när det inte finns personal på plats. Biblioteket har en 

bokbuss och en bokbil och har arbetat med pop-up-bibliotek på flera olika sätt. 

Holma bibliotek har en arbetsgrupp för pop-up-bibliotek som har gjort flera event 

per år. Biblioteket har arrangerat pop-up-bibliotek på kompetenscentrum, i ett 

stort shoppingcentrum, på en sommarfestival, utanför mataffären och på olika 

stadslopp. Lånen registreras med hjälp av dator eller surfplatta med hjälp av mo-

dulen Book-IT flex. Ofta sker registrering genom att bokbilen är med, men det 

sker inte någon omfattande separat statistik utefter hur många lån som har skett på 
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eventen utan istället uppskattas lån och antal besökare av de som arbetar med 

eventen. År 2016 har biblioteket haft pop-up-bibliotek på en festival för mänsk-

liga rättigheter. Under året ska de vara med på folkrace, Barnens sommar, en 

hälsodag vid ett slott, åka ut till boende för nyanlända, vara vid sjukhuset, med-

verka på en sommarfestival, medverka på en lokal marknadsdag samt medverka 

med ett pop-up-bibliotek på världsbokdagen (intervju med bibliotekschef Annika 

och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Nytt fenomen eller nytt begrepp  

Pop-up-bibliotek är en global trend som infiltrerar olika företag och sociala rörel-

ser (Davis m.fl. 2015, s. 103). Informanterna i min studie tror att ”pop-up-

konceptet” har spridit sig till biblioteken för att visa samhället att biblioteken 

hänger med i utvecklingen. Amanda på Glimra bibliotek tycker att biblioteken är 

ganska snabba på att följa med i trender. Hon resonerar om huruvida pop-up-

bibliotek är en ny företeelse eller något som biblioteket har hållit på med under en 

längre tid. 

Jag höll på att säga som poppar upp… Ibland är vi där först och sen blir det en trend. Det här 
med uppsökande, det har vi hållit på med i massvis av år. Det är ingen nyhet för oss. Men 
skulle vi säga att nu ska vi ha uppsökande verksamhet på strandbadet, då hade ingen tänkt… 
och nu ska vi ha uppsökande verksamhet på vårdcentralen... Ja, men det har vi ju alltid haft. 
Men nu när vi säger att det är pop-up då blir det wow men oj, har ni det? --- Men då blir nästa 
rädsla, kan vi säga så? Vad ska vi nu kalla våra besökare? Ska vi kalla våra besökare för 
kund? Det är ett skällsord för många inom biblioteksvärlden. (Intervju med bibliotekschef 
Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25) 

Att Amanda tänker i dessa banor tyder på ett tänkande i New Public Management-

tanda. Pop-up-bibliotek som ord kan förknippas mer med den privata sektorn än 

uppsökande verksamhet. Hon säger samtidigt att kund ses som ett skällsord och 

markerar att det enligt hennes uppfattning inte anses okej att använda ordet kund 

inom biblioteksvärlden. Karin resonerar vidare om det kommunikativa värdet av 

ordet pop-up-bibliotek. 

Pop-up är ju ganska lätt att komma ihåg. Det är ett ganska kul ord. (Intervju med utvecklings-
samordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25) 

Jonas på Mångköpings bibliotek resonerar också om huruvida pop-up-bibliotek är 

nytt som företeelse. Han menar att det mest är benämningen som är ny men att 

verksamheten kanske har utformats annorlunda.  

Det är väl en ny benämning på uppsökande verksamhet på något sätt. Men sen har det väl 
kanske gjorts lite hippare. (Intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångkö-
pings bibliotek, mångkulturellt, 2016-03-11) 
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Som nämnts bland begreppsdefinitionerna i inledningen av uppsatsen skriver Da-

vis m.fl. att det inte finns någon klar definition av vad ett pop-up-bibliotek inne-

fattar men att ett av syftena med artikeln är att skapa en definition.  

Ett pop-up-bibliotek är, som nämnts under begreppsdefinitionerna i inled-

ningen, enligt Davis m.fl. (2015) en samling av resurser som tas utanför det fy-

siska biblioteket till allmänheten. Resurserna kan vara fysiska eller digitala, de 

kan vara en del av bibliotekets samling eller komma från ett lager som inte är en 

del av den allmänna samlingen och det kan finnas en förväntan om att produkter-

na inte kommer att returneras. Pop-up-bibliotek är en informell tillgång till biblio-

teksresurser och en utvidgning av bibliotekets varumärke och baseras enligt Davis 

m.fl. i första hand på att främja läskunnighet och läsning. Ett pop-up-bibliotek ska 

vara oväntat på det utrymme det upptar vilket genererar en ”buzz” och uppmärk-

samhet som följer av pop-up-bibliotekets tillfälliga natur (Davis m.fl. 2015, s. 97).  

Jag kommer här att gå igenom aspekter av pop-up-bibliotek som återkommer i 

informanternas utsagor av hur de definierar begreppet. Samtliga informanter näm-

ner den tidsbegränsade aspekten av pop-up-bibliotek. 

Det är väl någonting som poppar upp tillfälligt tänker jag. Pop-up-stores… Det är någonting 
som inte är alltid men det skulle också kunna vara någonting som poppar upp där man inte 
riktigt förväntar sig. (Intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk- och skol-
bibliotek, 2016-03-16.) 

 

Informanterna i studien definierar till stor del pop-up-bibliotek utifrån hur de ar-

betar med det i den egna verksamheten på biblioteket. 

I syfte av det projekt vi gör i alla fall är ju pop-up-biblioteket en möbel med samhörande me-
dier och verksamhet. (Intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings 
bibliotek, mångkulturellt bibliotek, 2016-03-11) 

 

Jonas syftar på den möbel som används inom bibliotekets största pop-up-

bibliotekssatsning och som är utformad som ett träd med bokgrenar för böcker 

och framställd genom samarbete med en lokal konstnär i kommunen. Även Ann-

Sofie på Linstads bibliotek ger en målande beskrivning av pop-up-bibliotek. 

 
Vi tänker ju nästan som sittkuddar och bokhylla och så medier i korgar ungefär. Det är så vi 
har jobbat med våra pop-up-bibliotek. (Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads 
bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

 

Sara på Holma bibliotek ser till den breda verksamhet som biblioteket bedriver 

som pop-up-bibliotek när hon beskriver begreppet: 
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Det kan ju vara alltifrån att stå med bokbilar utanför sjukhuset till att vi har ett bord utanför 
Ica mataffär ute i Holmalund och marknadsför. Så det kan ju vara det här stora med scen och 
bil och buss till det lilla. (Intervju med bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verk-
samhet, 2016-03-30). 

 

Att pop-up-bibliotek ska vara oväntade är något som Davis m.fl. (2015) fokuserar 

på i sin definition av pop-up-bibliotek, som nämnts i den tidigare forskningen. 

Detta nämns främst av informanterna på Holma bibliotek, vars pop-up-

biblioteksevent skiljer sig från de övriga biblioteken genom att dessa nästan alltid 

har varit och är oväntade medan de andra har varit en längre tid på en plats.  

Som dyker upp där man kanske inte förväntar det eller där man inte förväntar sig att ett 
bibliotek skall, helt enkelt utanför våra vanliga hus. Det är ju mycket det, utanför … våra fy-
siska vanliga institutioner och att det blir som små minibibliotek. (Intervju med bibliotekschef 
Annika, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Flera av informanterna påtalar att pop-up-bibliotek ska vara målgrupps- och mil-

jöanpassade.  

Det blir ju lite dels att det ska vara anpassat till och avpassat till den miljön också när det gäl-
ler den tid man är där och också lite vad det är för olika sorters besökare. (Intervju med ut-
vecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

 

Katrin som är utvecklingssamordnare drar paralleller till andra kulturverksamheter 

och ser pop-up-bibliotek som en miniturnéform. 

Det här kan man ju kalla för en miniturnéform för biblioteksverksamhet. (Intervju med ut-
vecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25.) 

På Linstads bibliotek tar Ann-Sofie upp flera av ovanstående faktorer i sin definit-

ion av pop-up-bibliotek: tidsbegränsat, utifrån den egna verksamheten, anpassat 

till besökarna. Hon ser på pop-up-bibliotek som ett minibibliotek i det stora hela, 

vilket kan jämföras med Katrins syn på pop-up-bibliotek som en miniturnéform.   

Ett litet minibibliotek kan jag väl känna, anpassat efter vart det finns. Vad ska man säga, ett 
slags tillfälligt bibliotek. Det ska vara lätt att flytta till ett annat ställe och att man kan ställa 
upp det ganska fort (Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filia-
ler, 2016-03-16). 

 

Informanternas definitioner skiljer sig alltså något åt men går i linje med Davis 

m.fl. (2015) definition och också min definition av pop-up-bibliotek. Davis m.fl. 

fokuserar mycket på pop-up-bibliotekens utvidgning av bibliotekets varumärke 

och att det ska vara oväntat. Den oväntade faktorn nämns endast av informanter 

på två bibliotek medan den tillfälliga faktorn nämns av samtliga informanter. Ge-
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mensamma faktorer som framgår av mina informanters definition av begreppet är 

alltså att pop-up-bibliotek är: tidsbegränsade, oväntade och målgrupps- och mil-

jöanpassade. Flera av informanterna ser på pop-up-bibliotek som ett minibiblio-

tek. De utgår alltså i mångt och mycket från hur de arbetar med pop-up-bibliotek i 

den egna verksamheten när de definierar vad ett pop-up-bibliotek är.  

Begreppet uppsökande verksamhet däremot förknippar informanterna mycket 

med Boken kommer, vilket bland annat Jonas på Mångköpings bibliotek resonerar 

om men han har samtidigt tidigare sagt att pop-up kan ses som en modern version 

av uppsökande verksamhet (intervju med projektledare för pop-up-biblioteket 

Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). Amanda på Glimra 

bibliotek tänker på Boken kommer direkt när hon hör ordet uppsökande verksam-

het.  

Ja, uppsökande, egentligen det det är är Boken kommer som vänder sig till äldre som inte kan 
ta sig till biblioteket. Så har man ju i många år definierat uppsökande verksamhet men det är 
så mycket mer. (Intervju med bibliotekschef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-
25). 

Amanda säger att uppsökande verksamhet för henne på Glimra bibliotek även 

innefattar att de har åkt ut med bokbussen till stränder och campingplatser på 

sommaren, att de har använt bokbussen som uppsökande verksamhet mot skolor 

och förskolor samt av depositioner på barnavårdscentralen (intervju med biblio-

tekschef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). En definition som 

kommer från flera informanter är bibliotekets närvaro på andra platser än det 

fysiska biblioteksrummet.  

Det är väl bibliotekets närvaro på andra platser i form av personal eller medier på olika sätt. 
(Intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkultu-
rell, 2016-03-11) 

Det är väl egentligen det vi gör utanför våra lokaler. Och också att det är till för att tillgäng-
liggöra litteratur eller annan media och också för dem som inte kan ta sig hit. (Intervju med 
bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

Rebecka på Vibro bibliotek ser på uppsökande verksamhet som att ta en kontakt.  

Jag tar en kontakt med någon utanför, någon som inte hittar hit själv. (Intervju med biblio-
tekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16). 

På Holma bibliotek tycker informanterna att själva begreppet uppsökande verk-

samhet är ett intetsägande ord. 

Om jag säger uppsökande verksamhet till en icke-biblioteksmänniska eller till en yngre män-
niska eller vem som helst egentligen utanför det här huset. Vad är det för något? Det är vad 
jag tycker i alla fall, att det låter lite tråkigt men det är svårt att hitta något annat ord. Vi höll 
på och letade efter det helt enkelt och diskuterade fram och tillbaka, kan vi använda någon-
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ting annat istället för uppsökande verksamhet? (Intervju med bibliotekschef Annika, stor mo-
bil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Annika berättar att de istället valde att kalla det för Kulturen sticker ut, som ett 

paraplybegrepp. Kulturen sticker ut är den övergripande aktiviteten, det begrepp 

som de använder sig av och sedan finns det olika aktiviteter under den fliken där 

pop-up-biblioteket är en sådan och där de samarbetar med andra delar av förvalt-

ningen. Sedan har de den ”klassiska uppsökande verksamheten” i form av Boken 

kommer. De har bokbilen som besöker institutioner, olika boenden och förskolor 

och sedan har de en bokbuss som har sina turer i kommundelarna och även besö-

ker förskolor och skolor. De kallar detta för den mobila enheten men använder sig 

ibland av bokbilen till pop-up-biblioteken.  

Kulturen sticker ut är projekten så att säga. Det är det som är mer målinriktat. Inom basverk-
samheten har vi Boken kommer och bokbuss och den mobila verksamheten men det är väl-
digt sällan som vi använder oss av begreppet ”här kommer den uppsökande verksamheten”. 
Eller vi pratar ju liksom inte om det. (Intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef 
Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Gemensamt för informanterna är att de alla ger Boken kommer som exempel på 

uppsökande verksamhet. Att söka upp människor utanför det fysiska biblioteket 

uttrycks på olika sätt av informanterna och kan ses som en gemensam definition. 

Även depositioner på olika institutioner märks frekvent i informanternas formule-

ringar. Uppsökande verksamhet definieras relativt brett av informanterna. De ger 

exempel på olika former av uppsökande verksamhet (intervju med bibliotekschef 

Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-

25. intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings biblio-

tek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro 

bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef Ann-

Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef 

Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-

03-30). Informanterna på Holma bibliotek har aktivt reflekterat över begreppet 

och valt att inte använda det i den dagliga verksamheten (intervju med biblioteks-

chef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 

2016-03-30). Alla informanters definitioner ligger nära den definition jag har valt 

för uppsatsen med utgångspunkt i litteraturen om uppsökande verksamhet som har 

nämnts under stycket om definitioner och begrepp: ”en metod att nå vissa männi-

skor genom att erbjuda biblioteksservice utanför bibliotekets lokaler” (Lundin 

1990, s. 13).  

Skillnaden mellan uppsökande verksamhet och pop-up-bibliotek kan ses som 

svår att dra men till viss del kan det sägas handla om den tidsbegränsade aspekten. 

Uppsökande verksamhet är ett ord som har använts länge inom biblioteks-



 

 46 

branschen och pop-up-bibliotek är ett mer nymodigt ord. I uppsökande verksam-

het lägger informanterna in många olika verksamheter i ordet medan pop-up-

bibliotek har större fokus på och är mer förknippat med marknadsföring. Greta 

Renborg skrev dock redan 1963 att uppsökande verksamhet var en form av PR-

verksamhet (Renborg 1963, s. 9), vilket nämns i kapitlet om den tidigare forsk-

ningen. Jag väljer att se övergripande på uppsökande verksamhet och pop-up-

bibliotek där det mobila är en gemensam nämnare och där verksamheten ses som 

en form av PR-verksamhet, inte nödvändigtvis enbart men som en del av det hela. 

Med PR avser jag: 

 ”tillämpningen och vetenskapen om att analysera trender, förutsäga deras konsekvenser, ge 
råd till cheferna i företaget och att genomföra planerade aktivitetsprogram som är till gagn 
både för företaget och i allmänhetens intresse. Syftet med PR är att skapa en positiv inställ-
ning till företaget eller företeelsen.” (Mårtenson 2009, s. 318).  

Publicitet däremot är kommunikation med marknaden som företaget inte betalar 

för men inte har kontroll över. Det kan anses ha högre trovärdighet än reklam men 

publicitet kan vara såväl positiv som negativ enligt Mårtensson (2009). I min upp-

sats kommer jag också att beröra men inte fördjupa mig i frågan om vad ett biblio-

tek egentligen är, vilket jag kommer att behandla i det sista stycket av undersök-

ningen och analysen.   

Uppsökande verksamhet eller marknadsföring 

Ser de verksamhetsansvariga på pop-up-bibliotek som uppsökande verksamhet 

eller som en kommunikationsstrategi, vilket innebär marknadsföring och vilken 

skillnad gör det om man väljer att se det på det ena eller andra sättet? Pop-up-

biblioteken riktar sig ofta mot avgränsade målgrupper och erbjudandet kan då 

specificeras. Företag arbetar med marknadssegmentering, det vill säga att mark-

nadsföringen anpassas efter de olika målgrupper som organisationen vänder sig 

till (Andreasen och Kotler 2008, s.153). Detta kan bibliotek också göra. Det som 

särskiljer biblioteken från många andra organisationer är just att verksamheten är 

väldigt bred och att det inte bara finns en produkt eller vara som visas upp. Ett 

företag har ofta inte en lika bred krets av människor som de riktar sig till. Biblio-

tek däremot har många olika medier (produkter), tjänster och aktiviteter och skulle 

kunna rikta dessa mer tydligt mot olika målgrupper. På Holma bibliotek ser in-

formanterna på pop-up-bibliotek som ”två filer”.  

Pop-up-biblioteket för oss är som två filer fast de hör ihop kan man säga. Det ena är att vi helt 
enkelt marknadsför oss där. Och det kan också vara just det här, ett riktigt bibliotek som dy-
ker upp någonstans, som är lite mindre men där vi har alla böcker med. Vi har datorerna med 
oss och du kan fixa lånekort. Du kan göra i princip allting som du kan göra här (syftar på hu-
vudbiblioteket) eller på något av närbiblioteken men det är ett väldigt mycket mindre format. 
(Intervju med bibliotekschef Annika, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 



 

 47 

Om man ser på pop-up-bibliotek som en form av uppsökande verksamhet i första 

hand blir det mer fokus på aktiviteten i sig. Genom att se det som ett uppsökande 

läsfrämjande projekt ges möjlighet till att få bidrag från instanser som bland annat 

Kulturrådet. Det blir en kvalitativ aktivitet som är svår att mäta effekterna av. Ser 

man det istället som att det handlar om att marknadsföra biblioteket och nå ut till 

fler i första hand kan det vara intressant att analysera hur många som nås av sats-

ningarna samt vilken effekt det ger genom att de till exempel besöker biblioteket. 

Det kan också handla om åsiktsförändringar. Som nämnts i den tidigare forsk-

ningen är biblioteket en komplex institution (Audunson 2008; Hansson 2005) och 

det finns det en diskrepans mellan folkbibliotekets identitet och vad omvärlden 

uppfattar att biblioteket är eftersom biblioteket också kan vara olika saker för 

olika människor då den består av flera identiteter och biblioteket riktar sig mot 

olika målgrupper med olika delar av sin verksamhet (Söderberg 2005). Ett sätt att 

tydliggöra bilden av biblioteket är enligt Söderberg att arbeta strategiskt med in-

tern och extern kommunikation och/eller marknadsföring (Söderberg 2005). I 

kommande stycken utgår jag från Andreasen och Kotlers fyra delar: analys, stra-

tegi, genomförande och kontroll & utvärdering när jag beskriver och diskuterar 

hur biblioteken har använt sig av pop-up-bibliotek för att också undersöka hur 

pop-up-biblioteken tar sig uttryck om de ses som marknadsföring och en form av 

kommunikationsstrategi. Jag kommer också att använda mig av Andreasen och 

Kotlers sex steg för att planera en kampanj i analysen, i det här fallet ett pop-up-

bibliotek: lyssna, planera, provköra, implementera, övervaka samt återvinna och 

revidera (Andreasen och Kotler 2008).  

Vilka biblioteken når, med eller utan pop-up-bibliotek 

Andreasen och Kotler ser tre huvudområden vad gäller den externa miljön: den 

publika miljön, den konkurrensmässiga miljön och makromiljön. Den publika 

miljön innebär ett antal grupper som kan ha behov av det som organisationen er-

bjuder men också allmänheten i en vid mening samt reglerande verksamhet, i 

bibliotekens fall till exempel vilka styrdokument som reglerar bibliotekens verk-

samhet (Andreasen och Kotler 2008, s. 75). Detta kan till exempel vara politiska 

beslut som påverkar biblioteken på lokal samt nationell nivå. Den konkur-

rensmässiga miljön innebär de organisationer som konkurrerar med den aktuella 

organisationen. I bibliotekens fall kan detta vara till exempel bokhandlare, nät-

bokhandlare, streamingtjänster för till exempel ljudböcker samt andra kulturin-

stitutioner. Makromiljön i sin tur handlar om de förutsättningar som organisation-

en påverkas av men inte själva kan påverka, såsom till exempel demografi, eko-

nomiska konjunkturer och det politiska läget (Andreasen och Kotler 2008, s. 75). 

Jag kommer i detta kapitel att analysera den publika miljön genom att diskutera 
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vilka biblioteken når ut till med eller utan pop-up-bibliotek för att i nästa kapitel 

diskutera hur olika styrdokument påverkar bibliotekens verksamhet. 

På Glimra bibliotek anser informanterna att de besökare de främst når ut till är 

yngre barn. Bibliotekschef Amanda upplever att biblioteket har svårare att nå ut 

till personer i medelåldern (i åldern tjugo till fyrtio år), vilket de ser i utlåningssta-

tistiken och att dessa siffror går upp igen när personerna blir äldre. Utvecklings-

samordnare Katrin säger att biblioteket har som ett uppdrag på politisk nivå att 

jobba mot unga vuxna. Vid intervjutillfället berättar hon att biblioteket ska kam-

panja mot den målgruppen genom att skicka ut ett vykort och locka dem att 

komma till biblioteket och få ett nytt lånekort som de kan välja att ha på nyckel-

knippan och samtidigt passa på att uppdatera deras kontaktuppgifter i biblioteks-

systemet. Biblioteket synliggörs idag via foldrar, affischer, kommunens kulturan-

nonser, bibliotekets webbsida, nyhetsbrev, Facebook, Twitter, Instagram, lokala 

evenemangskalendrar och i lokaltidningen. Biblioteket har valt att rikta sig mot 

barn och barnfamiljer med deras största satsning på pop-up-bibliotek som har 

gjorts på ett badhus. Eventet på badhuset kan alltså ha nått ut till de barnfamiljer 

som biblioteket har identifierat som svåra att nå ut till, föräldrar mellan tjugo till 

fyrtio år och deras barn. Många föräldrar tog enligt informanterna del av utbudet 

från pop-up-biblioteket då simskolor pågick (intervju med bibliotekschef Amanda 

och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25).  

På Mångköpings bibliotek anser Jonas att de besökare biblioteket når ut till i 

huvudsak är vuxna. Han tror att ungdomarna i hög utsträckning går till fritidsgår-

darna istället för till biblioteket. Han nämner också att SFI vuxenutbildningen är 

placerad där en av biblioteksenheterna som han jobbar på i kommunen ligger. 

Biblioteket synliggörs idag genom Instagram, Facebook, bibliotekets webbsida 

och kommunens webbsida. Det finns en samlad kommunikationsgrupp som heter 

Sociala-medier-gruppen som arbetar med kommunikation utåt för alla biblioteks-

enheter i kommunen. Informanten berättar att bibliotekspersonalen känner att de 

vill nå ut bättre till ungdomar. Satsningen på pop-up-biblioteket som flyttar runt 

mellan fritidsgårdar och sporthallar och främst riktar sig till ungdomar är ett led i 

detta enligt Jonas. Biblioteket vill få till ett bättre samarbete med fritidsgårdar och 

detta projekt bedrivs som ett uppsökande projekt inom kultur- och fritidsförvalt-

ningen (intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings 

bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). 

Rebecka på Vibro bibliotek anser att biblioteket når ut med sin verksamhet till 

”allt från bok och bebis till PRO”, som hon uttrycker det. Enligt Rebecka finns det 

en mellangrupp som de inte når ut till i lika hög utsträckning och det är unga mel-

lan 16 och 25 år eftersom de läser på gymnasiet i någon annan kommun, då det 

inte finns något gymnasium i kommunen. Efter åren då barnafödande vanligen 

sker ser informanten en ökning igen. Biblioteket synliggörs via Facebook och när 

lokaltidningen skriver om bibliotekets olika aktiviteter, vilket de gör väldigt ofta 
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enligt informanten, som tror att bibliotekets stora mediepublicitet beror på att or-

ten är liten. De pop-up-bibliotek som Vibro bibliotek har anordnat har främst vänt 

sig till barn och ungdomar och till stor del inom idrottsrörelsen (intervju med bib-

liotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16).  

På Linstads bibliotek har inte Ann-Sofie någon klar uppfattning om vilka de 

har svårt att nå ut till på biblioteket. Hon nämner att de har svårt att nå ut till de 

nyanlända, då dessa personer ofta hamnar ute i samhällen utanför staden med då-

liga kommunikationer. Linstads bibliotek synliggörs via hemsidan, Facebook, 

Instagram, mejllistor och när lokaltidningen skriver förhandsinfo om aktiviteter 

och reportage om program. Deras pop-up-bibliotek har främst riktats mot barn och 

ungdomar och idrottsledare. Linstads bibliotek och Vibro bibliotek har varit en del 

av en större nationell satsning av läsfrämjande projekt riktade mot idrottsrörelsen. 

Framöver planerar Linstads bibliotek att rikta sig mot nyanlända med pop-up-

bibliotek för att nå ut till dem bättre (intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Lin-

stads bibliotek, många filialer, 2016-03-16).  

Annika på Holma bibliotek anser att de inte når ut till personer mellan fyrtio 

och femtio år i särskilt hög utsträckning i förhållande till andra grupper. Hon tror 

att man inte går till bibliotek på samma sätt i den åldern då barnen blivit lite större 

och många enligt informanten lever ett intensivt liv, har det lite bättre ekonomiskt 

ställt och kan köpa böcker och har inte samma tid på kvällarna till att ta del av 

bibliotekets program. Biblioteket synliggörs via hemsidan, sociala medier (Fa-

cebook, Instagram, Vimeo och Pinterest) och fysiska trycksaker. Deras pop-up-

bibliotek har vänt sig till olika målgrupper men de har ofta figurerat på platser där 

en bred folkmassa samlas, till exempel köpcentrum och lokala marknadsdagar 

(intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, 

stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Enligt den nationella SOM-undersökningen vad gäller kulturvanor i Sverige 

var siffran högst gällande svar på påståendet ”gått på bibliotek minst en gång un-

der de senaste 12 månaderna” i åldersgruppen 16–29 år där 71 procent av de som 

besvarade frågan i denna grupp svarade ja när undersökningen genomfördes 2015. 

Näst kom 30–49 år, därefter 50–64 år och sist 65–85 år. Undersökningen visade 

också att ju större stad desto vanligare är det att personerna har besökt ett biblio-

tek minst en gång under de senaste tolv månaderna. Kvinnor svarade i högre ut-

sträckning än män att de har besökt ett bibliotek det senaste året (SOM-institutet 

2015). I denna undersökning finns dock inte barn och ungdomar under 16 år re-

presenterade. Många barn och ungdomar besöker folkbibliotek i samband med 

skolan. Detta kan variera mycket och bland annat bero på hur tillgången till eget 

skolbibliotek och skolbibliotekarie ser ut. Enligt Kungliga bibliotekets statistik är 

andelen aktiva användare som är barn eller unga i förhållande till alla invånare i 

åldersgruppen 33 procent i Sverige i stort (Kungliga biblioteket 2015). Totalt sett 

var 66 procent av alla aktivitetstillfällen på de offentligt finansierade biblioteken 
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främst riktade till barn och unga, där de aktiviteter som räknas in i statistiken är de 

som utförs av bibliotekets personal (Kungliga biblioteket 2015). I statistiken re-

dogörs också för obemannade serviceställen. I statistiken definieras detta som ett 

serviceställe där vidare låneregistrering inte sker och inga besök registreras. Dessa 

övriga utlåningsställen har ökat kraftigt de senaste åren då alltfler bemannade 

bibliotek läggs ned, enligt Kungliga bibliotekets statistikrapport (Kungliga biblio-

teket 2015). Pop-up-bibliotek skulle kunna definieras som ett sådant beroende på 

hur man tolkar detta men ett serviceställe ses som mer statiskt och skulle kunna 

innebära ett ställe där det finns depositioner till skillnad från pop-up-bibliotek som 

är mer mobila.  

I arbetsboken från Gävleborgsprojektet skriver författarna, som nämnts i ka-

pitlet om den tidigare forskningen, att läsfrämjande insatser kanske bör inriktas på 

att grundlägga ett förhållande till boken hos de yngsta, vilket kan bli betydelsefullt 

senare i livet och dels på dem som passerat tonåren och tiden för egen familje-

bildning, då författaren skriver att läsning vanligen kommer på undantag (Johans-

son 1983, s. 203–207). Det är ingenting som mina informanter tar upp när de re-

sonerar om de satsningar på pop-up-bibliotek som biblioteken gör. De målgrupper 

som de pop-up-bibliotek som mina informanter har arbetat med främst har riktat 

sig till är alltså barn och ungdomar. Idag når man inte dem på samma sätt på fri-

tidsgårdar som man gjorde när Gävleborgsprojektet bedrevs 1983. I den tidigare 

forskningen redogjorde jag för att Niehm m.fl. (2007) har visat att yngre konsu-

menter (18–25 år) har högst kännedom om och erfarenhet av pop-up-butiker. Pop-

up kan ses som ett roligt ord som låter coolt och skulle kunna tilltala ungdomar av 

den anledningen och därmed generera en buzz. Varför biblioteken har riktat sig till 

just dessa målgrupper går jag in på mer under följande stycken när jag analyserar 

hur verksamheten motiveras. Informanterna talar mycket utifrån sina egna upple-

velser om vilka de når ut till idag samt utifrån biblioteksstatistik. Det går att se 

vissa samband mellan vilka biblioteken säger sig ha svårt att nå ut till och vilka de 

riktar sina pop-up-bibliotek till. Här handlar det om steg 1 i modellen för en kam-

panjmarknadsplan som tidigare har nämnts, att lyssna av och försöka förstå mål-

grupperna. 

Styrdokuments giltighet för pop-up-bibliotek  

Jag kommer under denna rubrik att fortsätta analysera den publika miljön och 

vilka styrdokument som reglerar bibliotekens verksamhet (Andreasen och Kotler 

2008, s. 75). Katrin och Amanda på Glimra bibliotek nämner ett inriktningsmål på 

kommunal politisk nivå när det kommer till styrdokument, om att lokalsamhället 

ska kunna erbjuda platser där människor känner sig trygga och sedda och att nya 

sorters uppsökande verksamhet kan bidra till ökad tillgänglighet och flexibilitet 

samt att hitta nya sätt för att nå människor på platser där många människor finns.  
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Det ingår ju i bibliotekets uppdrag att arbeta uppsökande och sen har vi diskuterat hur vi 
kunde fortsätta att arbeta med uppsökande på ett lite roligare sätt. (Intervju med biblioteks-
chef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

Jonas på Mångköpings bibliotek säger att kultur- och fritidsenhetens ett-årsplan 

och flerårsplan har använts vid planerandet av pop-up-biblioteket som bedrivs 

som ett projekt inom denna enhet. En ansökan gjordes till Kulturrådet som bevil-

jades (intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings 

bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). Rebecka på Vibro bibliotek nämner ingen-

ting direkt om några konkreta styrdokument men i kommunens biblioteksplan står 

det mycket om samverkan som en grundpelare, vilket de har tagit fasta på i pro-

jektet med pop-up-bibliotek som har handlat mycket om samverkan med före-

ningsliv (intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skol-

bibliotek, 2016-03-16). Ann-Sofie på Linstads bibliotek anger inte direkt att några 

styrdokument har legat till grund för verksamheten (intervju med bibliotekschef 

Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). Annika och Sara på 

Holma bibliotek säger att de har använt sina utsatta mål när de har konstruerat 

pop-up-biblioteken. Annika säger att det ytterst är utifrån Bibliotekslagen men att 

målen enkelt kan kopplas till lagen genom att de arbetar med bemötande, infly-

tande, tillgänglighet, att nå fler och läsfrämjande. Sara lägger till ”att vara till för 

alla” som ett mål (intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, 

Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Annika säger att arbetet 

kan ses från lagen till genomförandeplanen som är kopplad till målen för aktivite-

terna. Det är främst ett kommunalt politiskt mål som de lyfter fram. 

Och sen som sagt det här uppdraget att nå fler som egentligen ligger under ett övergripande 
mål som heter att som Holmabo ska du ha möjlighet till god livskvalitet. Så, hur får man en 
god livskvalitet? Jo det här är ett sätt, att kunna använda sig av bibliotekets tjänster och möj-
ligheter. Det här är ett ställe för alla då, för syftet är ju att vi vill ha folk till våra fysiska 
bibliotek, alltså att vi vill att folk ska komma hit. (Intervju med bibliotekschef Annika, Holma 
bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Genom att utgå från styrdokument kan också mål sättas upp utifrån dem. Biblio-

teken är beroende av denna reglerande verksamhet eftersom de är demokratiska 

verksamheter som får pengar för att kunna bedriva sin verksamhet från de en-

skilda kommunerna, till skillnad från vinstdrivande företag. Jag har vidare under-

sökt vilka syften biblioteken ser med pop-up-bibliotek för att samtidigt se om de 

har satt upp några mer mätbara mål grundade i dessa syften och också kopplat till 

frågeställningen om resultat med pop-up-biblioteken, då Andreasen och Kotler 

anser att organisationer bör sätta upp mätbara mål för sin verksamhet (Andreasen 

och Kotler 2008, s. 64).  
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Syften med pop-up-bibliotek  

Jag kommer här att diskutera bibliotekens syften och övergripande mål med pop-

up-bibliotek som framkom i studien. Det visade sig att inget av biblioteken hade 

satt upp några mätbara mål för pop-up-biblioteken. Holma bibliotek har däremot 

satt upp mål för antal pop-up-bibliotek de ska genomföra varje år, vilket är cirka 

tio event under år 2016. Samtliga informanter uppger att de inte ser det som att 

pop-up-bibliotek har ett renodlat syfte. De syften som framstod som tydligast var: 

tillgängliggörande, samverkan med externa aktörer, läsfrämjande, att nå fler och 

marknadsföring. Jag har därför ordnat mitt material utifrån dessa punkter. Här 

kommer steg 2 i modellen för en kampanjmarknadsplan som tidigare har nämnts 

in, planera, vilket innefattar att klargöra syften och sätta upp mål. 

Tillgängliggörande  
Samtliga informanter nämner på olika sätt att ett viktigt syfte med pop-up-

bibliotek är att tillgängliggöra biblioteket och medierna (intervju med biblioteks-

chef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 

2016-02-25, intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångkö-

pings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med bibliotekschef Rebecka, 

Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef 

Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16, intervju med biblio-

tekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 

2016-03-30). Vad som avses med att vara tillgängligt för alla är i mångt och 

mycket en tolkningsfråga. Bibliotekspionjären Greta Renborg menade, vilket har 

nämnts i den tidigare forskningen under rubriken om forskning om uppsökande 

verksamhet, att alla i den kommun som biblioteket betjänar bör känna till vad 

biblioteket har att erbjuda (Renborg 1963, s. 14). Om det innebär att nå ut till alla 

eller att alla ska ha ett bibliotek tillgängligt inom rimligt avstånd från hemmet för 

att kunna få del av bibliotekets erbjudande och den verksamhet som de själva är 

med och finansierar genom skattepengar går att diskutera, och här är det kommu-

nerna som styr graden av tillgänglighet. Adkins & Bala (2004) menar att uppsö-

kande biblioteksverksamhet syftar till att öka allmänhetens medvetande om bib-

liotekstjänster och göra tjänster tillgängliga utanför bibliotekets fyra väggar, vilket 

också framgår i intervjuerna med mina informanter. Det går att tänka sig att ordet 

tillgänglighet är intimt förknippat med Bibliotekslagen i en svensk kontext.  

I den australiensiska artikeln Exploring pop-up-libraries in practice (Davis 

m.fl. 2015) nämns ingenting explicit om att tillgängliggöra biblioteket mer än att 

det krävs att det finns tillgängliga fysiska eller digitala medier för att lånas ut eller 

ges bort. Amanda på Glimra bibliotek poängterar tillgänglighet som en viktig fak-

tor för pop-up-bibliotek och att det handlar om att sänka trösklarna till biblioteket. 
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Man kanske behöver göra sig mer tillgänglig tänker jag, att biblioteken uppfattas som mer 
tillgängliga. Vi är inte så krångliga som många kanske tror och vi är inte farliga heller. (Inter-
vju med bibliotekschef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

 

Ann-Sofie på Linstads bibliotek pratar också om vikten av att tillgängliggöra bib-

lioteksverksamhet som ett syfte med pop-up-bibliotek, liksom Jonas på Mångkö-

pings bibliotek gör (Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, 

många filialer, 2016-03-16, intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jo-

nas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). Detta är den paragraf i 

Bibliotekslagen som flest informanter refererar till. 

Att tillgängliggöra biblioteksverksamhet tycker jag är väldigt viktigt. Det är ju till för alla. 
(Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

Att vi ska göra det lättillgängligt, sänka trösklarna för att få tag i litteratur. (Intervju med pro-
jektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). 

 

Katrin på Glimra bibliotek hänvisar till ett mål på kommunfullmäktigenivå som 

hon säger handlar om att nya sorters uppsökande verksamhet kan bidra till ökad 

tillgänglighet och flexibilitet, och hitta nya sätt och också på platser där många 

människor hittas (intervju med utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, 

skärgård, 2016-02-25). 

Samverkan med externa aktörer 
Flera av informanterna poängterar vikten av att utveckla och stärka samverkan 

med föreningar och andra verksamheter inom kommunen som syfte, framförallt 

Vibro bibliotek och Linstads bibliotek som har anordnat pop-up-bibliotek i form 

av ett läsfrämjande projekt inom idrottsrörelsen (Intervju med bibliotekschef Re-

becka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med biblio-

tekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). Glimra 

bibliotek samverkar med andra aktörer inom kommunen (till exempel badhuset) 

och med aktörer inom kultur- och fritidsförvaltningen, till exempel fritidsgårdar 

och idrottsanläggningar (Intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklings-

samordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). Holma bibliotek har 

befunnit sig på olika platser inom kommunen och på så vis haft kontakt med ex-

terna aktörer men då deras pop-up-bibliotek har varit bemannade av dem själva 

har de inte samverkat i den grad att de har lämnat över ansvaret till någon annan 

(Intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, 

stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

I Barnbibliotek och lässtimulans (2011) skriver Sofie Amira Sandin att en klar 

majoritet av de läsfrämjande projekt hon har studerat har samarbete antingen som 

en del av syftet eller som en arbetsmetod för att uppnå syftet. Informanterna i min 

studie talar också om samverkan.  
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En del av den här satsningen på pop-up är ju för att nå ut bättre till ungdomar. Speciellt för 
vår del att få ett bättre samarbete med fritidsgårdar. (Intervju med projektledare för pop-up-
biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11). 

Det är samverkan hela tiden som man får tänka om man ska ha folk. Delaktighet, samverkan, 
engagemang. (Intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 
2016-03-16). 

Läsfrämjande 
Flera av pop-up-biblioteken har bedrivits som läsfrämjande projekt men detta är 

endast ett av flera syften som biblioteken lyfter fram. Varje år delar Statens Kul-

turråd ut bidrag till kommunala, regionala samt region- och länsöverskridande 

projekt för läs- och litteraturfrämjande insatser (Statens Kulturråd 2016 [2016-08-

29]). Flera av projekten som informanterna i studien har arbetat med har bedrivits 

med hjälp av olika former av bidrag. För Vibro bibliotek är syftet förutom sam-

verkan att marknadsföra bibliotek och läsning men om det är läsfrämjande i första 

hand är inte Rebecka övertygad om, då pop-up-biblioteket används i samband 

med fotbollscuper. 

Det är såklart att man ska säga att det är läsfrämjande i första hand. Sen är jag lite skeptisk till 
om det verkligen är det… som gammal svensklärare när jag ser… det är en kul grej mer på 
event tror jag… jag tror att det är mer läsfrämjande på ridskolan, mer ro och så. (Intervju med 
bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16).  

 

Hon ser det som att när biblioteket medverkar vid stora event läggs större fokus på 

marknadsföring av läslust och bibliotek som syfte, att det är coolt och roligt. Det 

går att tolka Rebeckas utsaga som att hon upplever att det förväntas att hon ser på 

pop-up-biblioteket riktat till idrottsföreningar som läsfrämjande i första hand, 

troligen kopplat till projektets mål, ett projekt som de blev tillfrågade att delta i. 

Men hon menar att det är mer en kul grej. Det går också att koppla till frågeställ-

ningen om pop-up-bibliotek är uppsökande verksamhet eller läsfrämjande verk-

samhet i första hand eller en kommunikationsstrategi och ett sätt att marknadsföra 

folkbiblioteket på. Enligt Davis m.fl. är det främsta syftet med pop-up-bibliotek 

att tilltala allmänheten genom litteratur (Davis m.fl. 2015). Det kan ses som läs-

främjande verksamhet som är det ord som ofta används på svenska folkbibliotek. 

Att nå fler 
På Holma bibliotek säger informanterna att målet om att nå fler genom pop-up-

bibliotek också kan relateras till att utföra det uppdrag från kommunen som hand-

lar om att nå fler som ligger under ett övergripande mål som handlar om att man 

som boende i kommunen ska ha möjlighet till god livskvalitet och som specifice-

ras i lokala styrdokument enligt informanterna. De nämner också ”att fortsätta 

vara attraktiva” som ett mål (intervju med bibliotekschef Annika och biblioteks-

chef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Som jag har 
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tagit upp i den tidigare forskningen skriver Davis m.fl. att pop-up-bibliotek kan 

öka antalet registrerade användare men att detta inte är dess syfte, utan att fokus 

för alla pop-up-biblioteksevent är att tilltala allmänheten genom litteratur (Davis 

m.fl. 2015). Informanterna på samtliga bibliotek lyfter fram att nå fler som ett 

syfte (intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, 

Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25. intervju med projektledare för pop-up-

biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11. intervju 

med biblioteks-chef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-

16, intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 

2016-03-16, intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Här skiljer sig alltså syftet med 

pop-up-bibliotek i min studie delvis från Davis m.fl. studie.  

Kan man se det här lilla biblioteket så kanske det också kan locka till att besöka det stora 
biblioteket och se vad vi har att erbjuda för ibland är det nog en liten spärr där, att man inte 
går hit för att man tror något särskilt men man kan ju få bort lite fördomar på det viset ser jag. 
(Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16).  

 

På Holma bibliotek har de arbetat med pop-up-bibliotek sedan år 2013 och målen 

för pop-up-bibliotek står nära de politiska målen.  

Vi hade tydliga mål från våra politiker att vi ska nå ut, vi ska tillgängliggöra biblioteket mer 
och vi ska nå fler. Och hur når vi fler? Vi måste ut, ut på stan. (Intervju med bibliotekschef 
Annika, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Merparten av biblioteken i denna studie riktar sig, som nämnts tidigare, till barn 

och ungdomar som främsta målgrupp. Flera av informanterna uppger, vilket dis-

kuterades under stycket om vilka biblioteken når ut till med eller utan pop-up-

bibliotek, att de tycker att ungdomar är en grupp som de inte alltid lyckas nå ut 

till. På Vibro bibliotek tror Rebecca att detta till stor del beror på att ungdomarna 

läser på gymnasiet i en annan kommun, då det inte finns något gymnasium i 

kommunen och att de därmed inte besöker biblioteket som endast har öppet på 

vardagar (intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skol-

bibliotek, 2016-03-16). Holma bibliotek riktar sig mot olika målgrupper beroende 

på vilken typ av event de har eller besöker (intervju med bibliotekschef Annika 

och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Nyanlända och ensamkommande flyktingbarn är grupper som det planeras sats-

ningar till framöver på biblioteken (intervju med bibliotekschef Amanda och ut-

vecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25, intervju 

med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkul-

turell, 2016-03-11, intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och 

skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads 

bibliotek, många filialer, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef Annika och 

bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30).  
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Marknadsföring 
Informanterna på Vibro bibliotek och Holma bibliotek är de som talar tydligast 

om marknadsföring och mest frekvent använder sig av begreppet (intervju med 

bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, (in-

tervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor 

mobil verksamhet, 2016-03-30). På Holma bibliotek är Annika tydlig med att syf-

tet med pop-up-bibliotek i slutändan är att informanterna ska komma till det fy-

siska biblioteket. Hon säger att pop-up-biblioteken inte får konkurrera ut det som 

görs på det fysiska biblioteket (intervju med bibliotekschef Annika, Holma biblio-

tek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Det går att relatera till vad författarna 

skriver i arbetsboken från Gävleborgsprojektet om att den starka inriktningen på 

uppsökande biblioteksverksamhet från mitten av 70-talet har inneburit att biblio-

teken i hög grad konkurrerar med sig själva och att utvärderingarna från Gävle-

borgsprojektet vad gäller just arbetsplatsbibliotek har visat att många tidigare vana 

biblioteksanvändare minskar eller upphör med sina besök i folkbibliotekets loka-

ler när boksnurrorna finns i deras vardagsmiljö (Johansson 1983, s. 204–205). 

Pop-up-biblioteken som Holma bibliotek anordnar är dock endast tillfälliga under 

en dag och oftast oväntade i den bemärkelsen att de inte är förannonserade och 

därför är sannolikheten i detta fall att pop-up-biblioteket främst ses som synliggö-

rande av biblioteket. Vid dessa event går det också att låna böcker och fixa låne-

kort digitalt precis som på de större fysiska biblioteken i kommunen (intervju med 

bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verk-

samhet, 2016-03-30). Även pop-up-biblioteken som de andra biblioteken i studien 

anordnar existerar under en begränsad tid, i Mångköpings kommun i fyra veckor 

på varje plats, på badhuset fanns pop-up-biblioteket i drygt fyra månader och i 

Vibro och Linstads bibliotek i samband med till exempel fotbollscuper och läger. 

Att locka folk till det fysiska biblioteket är ett syfte med pop-up-bibliotek för in-

formanterna på Holma bibliotek liksom på Linstads bibliotek (intervju med biblio-

tekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 

2016-02-25, intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångkö-

pings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med bibliotekschef Rebecka, 

Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med bibliotekschef 

Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16, intervju med biblio-

tekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 

2016-03-30). Biblioteken kan på sätt och vis anses konkurrera med sig själva, då 

de får svårare att visa upp hela sitt utbud av produkter och tjänster om människor 

endast besöker pop-up-biblioteken men pop-up-biblioteken kan också fungera 

som en inkastare till det fysiska stora folkbiblioteket.  

Syftet är ju att vi vill ha folk till våra fysiska bibliotek, alltså att vi vill att folk ska komma hit. 
(Intervju med bibliotekschef Annika, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 
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Lite marknadsföringstanke också, att vi finns liksom. Det har vi ju märkt med läsidrottspro-
jektet, att vi har fått jättemycket publicitet. (Intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads 
bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

  

Zuzana Helinsky (2011, s. 8) skriver i En nödvändig liten bok om marknadsföring 

av bibliotek del 2 ”att aktivt marknadsföra sitt bibliotek betyder inte att vi vill ha 

en kulturvärld som blir allt mer nyttomaximerad och vinstorienterad. Det betyder 

att vi vill göra många fler uppmärksamma på våra tjänster och produkter.” I en 

artikel skriver Söderberg (2004) att det har blivit legitimt med marknadsföring, att 

begreppet har funnit sin legitimitet och att såväl personal som studenter ser beho-

vet (Söderberg 2004, s. 23). Enligt Gupta, Koontz & Massisimo (2006) blir mark-

nadsföring som är tillämpad och praktiserad systematiskt ett centralt fokus och 

kraft i varje framgångsrik organisation. Organisationens framgång beror på dess 

effektivitet att möta vad identifierade kunder vill ha och behöver, uttryckligen 

såväl som underförstått (Gupta, Koontz & Massisimo 2006). Synen på marknads-

föring har alltså blivit alltmer positiv inom biblioteksvärlden. Enligt Davis m.fl. är 

pop-up-bibliotek ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att höja profilen, förstärka 

erbjudanden, förmedla en positiv bild och utmana biblioteksstereotyper i sam-

hället (Davis m.fl. 2015). Pop-up-bibliotek kan ses som ett sätt att synliggöra 

biblioteket, få människor att uppmärksamma bibliotekets tjänster och produkter 

och visa vad ett folkbibliotek idag kan erbjuda. De huvudsakliga syftena med pop-

up-bibliotek utifrån informanterna i min studies tankar och erfarenheter är alltså: 

tillgänglighet, samverkan med andra aktörer, läsfrämjande verksamhet, att nå fler 

och att marknadsföra biblioteket. Nedanstående modell som jag tagit upp i den 

tidigare forskningen om uppsökande verksamhet kan vara till hjälp för att förstå 

hur informanternas olika syften med verksamheten kan relateras till varandra. Det 

är ingen vetenskaplig modell utan den finns med i ett inledande avsnitt av Dan 

Lundin i Ända hem till fru Nilsson (Lundin 1990, s. 13). Utifrån informanternas 

syn på att det finns flera syften med pop-up-bibliotek vill jag argumentera för dess 

relevans och hur dessa delar hänger ihop. Att ta en kontakt med någon förbereder 

samverkan med externa aktörer, vilket möjliggör läsfrämjande verksamhet. Med 

den läsfrämjande verksamheten kan attityden till biblioteket och deras tjänster 

förbättras. Attityden till biblioteket påverkas också av reklam och marknadsfö-

ring. Modellen åskådliggör hur de syften som informanterna anger kan kopplas 

ihop med varandra istället för att enbart ses som fristående syften. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Lundin 1990, s.13 
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Pop-up-bibliotek anpassade mot målgrupperna 

För att titta på hur de olika biblioteken har anpassat sitt arbete med pop-up-

bibliotek gentemot målgrupperna går jag in på Andreasen och Kotlers delar stra-

tegi och genomförande. En framgångsrik strategi bör enligt Andreasen och Kotler 

vara kundorienterad, grunda sig på en vision, innebära att det går att särskilja or-

ganisationen från konkurrenterna, vara hållbar i det långa loppet, vara lätt för så-

väl målgrupper som organisationens personal att förstå meningen med och vara 

tillräckligt flexibel för att kunna möta och anpassa sig efter oförutsedda händelser. 

En av grunderna är marknadssegmentering, det vill säga att marknadsföringen 

anpassas efter de målgrupper som organisationen vänder sig till. Det finns olika 

sätt att anpassa marknadsföring gentemot målgrupper: genom odifferentierad 

massmarknadsföring (en marknadsföringskampanj som vänder sig till så många 

som möjligt), differentierad marknadsföring (kampanjer till olika målgrupper som 

hanteras på sätt som är anpassade för just denna målgrupp), koncentrerad mark-

nadsföring (organisationen väljer att vända sig till en specifik målgrupp och an-

passar helt marknadsföringen efter denna) och massanpassning (organisationen 

försöker anpassa marknadsföringen till individen (Andreasen och Kotler 2008, 

s.153). Holma bibliotek är det bibliotek som talar mest i termer av marknadsfö-

ring, målgrupper och analyser vid intervjutillfällena och som också är de som har 

arbetat längst och mest aktivt och kallat det för pop-up-bibliotek. Och om de har 

velat nå så många som möjligt har de som i Holma biblioteks fall förlagt pop-up-

biblioteken till köpcentrum och att medverka vid marknadsdagar (intervju med 

bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verk-

samhet, 2016-03-30). Jag ser det som att Holma bibliotek har använt sig mycket 

av massmarknadsföring och vänt sig till så många som möjligt och att de övriga 

biblioteken har använt sig mer av differentierad marknadsföring. 

Marknadsmixen är det sista steget i skapandet av kärnstrategin. Marknads-

mixen 4P är något som Philip Kotler har blivit känd för och jag kommer att an-

vända mig av denna när jag tittar på hur biblioteken har använt sig av de fyra 

P:na; produkt, pris, plats och påverkan när de har utformat sin strategi. Jag kom-

mer här att gå igenom strategi och genomförande under samma rubrik, då de i mitt 

fall är tätt förknippade. Med produkt avser jag här vad biblioteken har erbjudit vid 

tillfället, vilket i samtliga fall har varit medier från biblioteken. Med pris avser jag 

att det inte har kostat något för besökarna att använda pop-up-biblioteken. Pris 

kan också handla om investering av tid för användaren. När människor besöker 

biblioteket kan det ses som att de betalar ett pris i form av tid för att ta sig dit. 

Eftersom ett pop-up-bibliotek är oväntat och tillfälligt till sin natur kan det ses 

som att personen inte betalar något pris för att ta del av utbudet annat än i form av 

tid för att sitta där och ta del av det. De kan också ta med medierna hem och 

lämna tillbaka dem till pop-up-biblioteket eller det ordinarie biblioteket men det 

har mina informanter inte någon åsikt om. Platsen för pop-up-bibliotek spelar stor 
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roll, särskilt i en mobil värld där gränserna blir alltmer flytande. Där har biblio-

teken noga tänkt ut vilka platser de förlagt pop-up-biblioteken till utefter vilken 

målgrupp de har riktat sig till. Betydelsen av plats går också att koppla till de 

danska forskarnas teori Modell över biblioteket i byudviklingen, om platsens bety-

delse för bibliotek, i det här fallet pop-up-bibliotek (Hvenegaard Rasmussen, 

Jochumsen, Skot-Hansen 2011). Vad gäller påverkan varierar det vad personalen 

vill att personerna som innefattas i målgruppen ska göra i gengäld gentemot orga-

nisationen. Merparten av informanterna vill att pop-up-biblioteksbesökarna även 

ska komma till det fysiska biblioteket (intervju med bibliotekschef Amanda och 

utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25, intervju 

med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, 

intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-

03-16, intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma biblio-

tek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30) men en informant (intervju med projekt-

ledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-

03-11) tycker inte att det inte spelar så stor roll om besökarna endast tar del av 

pop-up-biblioteket. Med påverkan menar Andreasen och Kotler reklam, säljstöd, 

PR, försäljning och direktmarknadsföring (Andreasen och Kotler 2008). Detta 

upplever jag inte är något som biblioteken har funderat så mycket runt, påverkan 

har mer blivit en bieffekt och en form av PR som uppstått är till exempel att lokala 

media har uppmärksammat pop-up-eventen, vilket samtliga bibliotek har varit 

med om. Jag återkommer till detta när jag skriver om projektens resultat.   

Samarbete med externa aktörer och genomförande 

För att kunna utföra marknadsföringen behöver det finnas strukturer. Andreasen 

och Kotler menar att istället för att fokus ligger på en produkt, tjänst eller vara bör 

organisationen istället struktureras efter vilka målgrupper som finns. En biblio-

teksanställd som är ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen kan istället ses 

som en person med ansvar för att leda arbetet mot dessa grupper för att ta till sig 

litteratur. I pop-up-bibliotekens fall kan detta innebära att de anställda arbetar mer 

kundorienterat genom att söka upp presumtiva användare. Del två av genomfö-

randet går ut på att olika taktiker sätts upp för att kunna genomföra alla delar av 

kärnstrategin. Genomförandet blir själva tillämpningen av marknadsmixen: pro-

dukt, pris, plats och påverkan (Andreasen och Kotler 2008, s. 61–89).  I detta ka-

pitel analyserar och diskuterar jag hur samarbetet med externa aktörer har funge-

rat med tyngdpunkt på det största pop-up-biblioteksprojektet i varje kommun. Här 

kommer steg 3 och 4 i Andreasen och Kotlers kampanjmarknadsplanering, prov-

körning och implementering in i processen. Flera av satsningarna har varit en 

form av testprojekt i sin helhet enligt informanterna, då det varit projekt i dess 
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linda i formen som har kallats pop-up-bibliotek. Implementeringen har skiljt sig åt 

beroende på eventens plats, utformning och involvering av samarbetspartners.  

Flera av satsningarna har bedrivits som projekt med sökta projektmedel. Sam-

arbetspartnerna har varierat men i de flesta fall har det varit organisationer såsom 

idrottsföreningar eller andra kommunala inrättningar som badhus, fritidsgårdar 

och sporthallar som utgjort samarbetspartners. Glimra bibliotek har samarbetat 

med ett badhus i sitt största pop-up-biblioteksevent (plats). Personal från biblio-

teket hade först möte med badhuset för att komma överens om upplägget. Därefter 

tog de kontakt med kommunikationsavdelningen i kommunen som hjälpte till att 

skicka ut en form av inbjudan till invigningen av pop-up-biblioteket, vilket också 

dök upp i lokaltidningen. Bibliotekspersonalen har därefter fyllt på med böcker 

efter önskemål från badhuspersonalen. Utbudet bestod av noveller, dikter, bilder-

böcker och seriealbum som kunde läsas på plats i badhuscaféet utan att någon 

registrering skedde (produkt). Målgruppen var barn, ungdomar och föräldrar som 

t.ex. väntade i caféet när barnen gick på simskola. Arbetet skapade synergieffek-

ter. Katrin på Glimra bibliotek berättar att badhuspersonalen önskade att böckerna 

skulle bytas ut var sjunde vecka när det var nya simgrupper och föräldrar som 

kunde förströ sig med en bok medan de väntade. Det kom också andra önskemål 

från badet. De önskade mer dikter och poesi eftersom de ville hålla på med poesi-

yoga (påverkan) (intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare 

Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

Mångköpings bibliotek använder sig av pop-up-bibliotek genom att flytta runt 

en möbel, konstruerad av en lokal konstnär, till tio stycken platser under 2016: 

fritidsgårdar, badhus, sporthallar etcetera. Tanken är att medierna läses på plats 

och inte registreras men att de kan tas med hem och sedan lämnas tillbaka på pop-

up-möbeln eller på någon av biblioteksenheterna i kommunen. Möbeln är kon-

struerad som ett träd med grenar som böckerna placeras på. Samarbete med de 

olika aktörerna har skett och tanken är att det ska sköta sig självt men personalen 

på fritidsgårdarna etc. kan tänkas bli involverad genom att svara på frågor och 

hålla pop-up-biblioteket snyggt och fritt från stök. Eftersom projektet är ett sam-

verkansprojekt inom kultur- och fritidsförvaltningen syftar mycket av projektet till 

att förbättra samarbetet inom de olika avdelningarna inom förvaltningen (intervju 

med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkul-

turell, 2016-03-11). 

Vibro bibliotek har bland annat arbetat med pop-up-bibliotek inom ett projekt 

där man vill få idrottande barn att på sin fritid känna läsglädje och läsa mer. De 

har haft ett pop-up-bibliotek som idrottsföreningar har fått låna i samband med till 

exempel fotbollscuper där pop-up-biblioteket består av sittkuddar, baljor med 

böcker, en stor presenning och en flagga med bibliotekets namn på. Projektet har 

bedrivits som ett regionalt projekt inom en nationell satsning. Tanken är att besö-

karna använder sig av medierna på plats och ingen registrering av lån sker. Pop-
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up-biblioteket lanserades för första gången i maj 2015 då bibliotekspersonalen 

hade det utanför det fysiska biblioteket i samband med något som kallas för Det 

kreativa biblioteket. I centralorten finns det även en bokholk enligt konceptet 

”Little free library” på strandpromenaden som är byggd för att efterlikna ortens 

brandslangstorn som står en bit bort från bokholken. Tanken är att medierna får 

bytas ut av privatpersoner. Biblioteket har varit med och satt upp ett stallbibliotek 

i form av en inredd ”lässpilta” vid den lokala ridklubben. Eventen på cuperna har 

inneburit mer social läsning och medier i ett kort format medan de har kunnat ha 

mer kapitelböcker på ridskolan som man har kunnat sitta där och läsa eller ta med 

sig hem. Rebecka på Vibro bibliotek säger att samarbetspartners i deras fall i form 

av idrottsföreningar är väldigt viktigt för att nå ut till målgruppen. Hon pratar om 

att hitta frontpersoner eller nyckelpersoner samt att det är viktigt att ledarna är 

positiva.  

Är inte ledarna positiva så kan vi ju inte ställa dit saker som bara är bibliotekets utan de måste 
ju känna lite att det är något som de tycker är bra. Det tycker jag är nödvändigt, att vi är över-
ens. Att de gör det här frivilligt för att dom tycker att det berikar deras event. Inte att de ska 
vara snälla och ta med biblioteket utan vi ska vara så attraktiva att de bara vill ha oss. (Inter-
vju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16). 

 

Linstads bibliotek arbetar med pop-up-bibliotek inom ett läsfrämjande projekt 

kopplat till idrottsrörelsen (där samarbete har skett med SISU, en lokal fotbolls-

förening, en ridklubb och en orienteringsklubb) men även på andra sätt. På Lin-

stads bibliotek köptes en veteranhusvagn från 70-talet in som gjordes om och an-

vändes inom ett projekt riktat mot idrottsföreningar. Personalen anordnade först 

pop-up-bibliotek utan husvagnen med ett partytält, sittsäckar och en koja med 

böcker som de åkte runt med till olika cuper. Därefter har de kört med husvagnen 

till olika cuper eller läger och vid vissa tillfällen har idrottsföreningarna själva 

hämtat husvagnen och skött det på egen hand efter att bibliotekspersonal har fyllt 

husvagnen. Husvagnen har också funnits med på orienteringstävlingen O-ringen 

och en lokal musikfestival. Ann-Sofie på Linstads bibliotek säger att det är väldigt 

viktigt med samarbeten för att nå ut utanför biblioteket. 

Det är väldigt viktigt att ha samarbeten för att lyckas och nå ut utanför. Det bygger på att man 
får intresserade samarbetspartners för då sker mycket av arbetet väldigt lätt och då behöver vi 
inte driva så mycket. De har sina kontaktnät och de når i det här fallet barn och ungdomar 
som vi vill nå, så det är ju bra att ha dem och föräldrarna inte minst. Jag tycker nästan att det 
är a och o i de här fallen, att man har bra samarbetspartners. (Intervju med bibliotekschef 
Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

Holma bibliotek har en arbetsgrupp för pop-up-bibliotek som har anordnat flera 

event per år. Biblioteket har arrangerat pop-up-bibliotek på kompetenscentrum, i 

ett stort shoppingcentrum, på en sommarfestival, utanför mataffären, på olika 

stadslopp. Lånen registreras med hjälp av dator eller surfplatta (Book IT-flex). 

Ofta sker registrering genom att bokbilen är med men det sker inte någon omfat-
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tande separat statistik utefter hur många lån som har skett på eventen utan istället 

uppskattas lån och antal besökare av de som arbetar med eventen. År 2016 har 

biblioteket haft pop-up-bibliotek på flera olika typer av event, vilket nämndes 

under presentationen av informanterna på sidan 59.  

Det är dels de här stora eventen eller lite större platserna där det är rena pop-up-bibliotek där 
vi har minibibliotek, till mer riktade t.ex. Kompetenscentrum, till att vi gör samarbeten med 
andra delar av vår förvaltning. (Intervju med bibliotekschef Annika, Holma bibliotek, stor 
mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Pop-up-biblioteken har riktats till olika målgrupper, personalen har haft med sig 

informationsmaterial och besökarna har kunnat teckna bibliotekskort i samband 

med eventen. De har samarbetat mycket inom förvaltningen och gör många egna 

event men Annika och Sara på Holma bibliotek säger att de tror att de kommer att 

utveckla samarbeten mycket mer, till exempel med idrottsföreningar, boenden 

eller företag (intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30).  

En jämförelse av mina informanters utsagor med tabellen ”Requirements for 

establishing a pop up library” i artikeln Exploring pop up libraries in practice 

(Davis m.fl. 2015, s. 103) visar att det som de australiensiska författarna skriver 

krävs för att genomföra ett pop-up-bibliotek liknar det som de svenska folkbiblio-

teken i min studie säger sig kräva för att genomföra ett sådant event. I tabellen i 

den australiensiska studien skriver författarna att utbudet ska vara för en specifik 

målgrupp eller mer generell för att attrahera en bred målgrupp. Marknadsförings-

verktyg, ett system för att länka tillbaka användarna till biblioteket genom bland 

annat QR-koder på böcker, ett klart meddelande om att resurserna är gratis och ett 

system för att mäta och utvärdera listas också i den australiensiska artikeln (Davis 

m.fl. 2015, s. 103). Helinsky tar bland annat upp exempel på annorlunda biblio-

teksaktiviteter och nämner biblioteksnärvaro i shoppingcentrum och bokutlåning 

på stranden som två annorlunda biblioteksaktiviteter. Detta är aktiviteter som kan 

generera en buzz, vilket pop-up-biblioteken kan sägas göra. Detta skapar en form 

av relationsmarknadsföring. Flera av informanterna vittnar om att det har uppstått 

en ”wow-faktor” och att pop-up-biblioteken också har genererat publicitet i me-

dia. De har också kunnat kommunicera ut det i sociala medier, vilket kan generera 

positiv spridning genom att människor litar mycket på människor i sin bekant-

skapskrets.  

I den danska studien skriver Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-

Hansen om betydelsen av bibliotekens relationer med lokala partners. I Biblioteket 

i byudviklingen tar författarna fasta på den roll bibliotekets relationer med externa 

aktörer spelar för stadsutvecklingen. Som nämnts i tidigare avsnitt har biblioteket 

lättare att få medel från förtroendevalda politiker och privata sponsorer om de 

synliggörs i lokalsamhället, enligt Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-

Hansen (2011, s. 191). De hämtar mycket inspiration från USA med tanke på be-
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roendet av sponsring när de skriver detta men det går att tänka sig att det även kan 

gälla i en skandinavisk bibliotekskontext. De skriver att det handlar om att styrka 

deras relationer till det omgivande samhället och att det har att göra med både 

interna och externa förhållanden. Bland de interna en vilja och lust hos personalen 

att ingå i mer dynamiska relationer med bibliotekens omvärld samt bidra till 

stadsutveckling och lokalsamhälle, men också att trotsa medborgarnas och politi-

kernas ibland förlegade föreställningar om biblioteket. Och bland de externa skri-

ver de danska forskarna att det handlar om en press på biblioteket om att visa sin 

legitimitet. Att synliggöra biblioteket mer utanför det fysiska biblioteksrummet 

kan också göra att politikerna får upp ögonen för biblioteket och avsätter mer 

pengar för biblioteken i budgeten (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, Skot-

Hansen 2011, s. 189).   

Det kan ha betydelse. Men det beror på vad politiken bestämmer sig för. Nu ska vi mäta på ett 
annat sätt. Nu ska vi mäta mjuka värden och inte bara titta på våra utlån och besök. Det kan 
ha en väldigt stor betydelse, tycker jag. (Amanda, Glimra bibliotek) 

 

Joel på Mångköpings bibliotek tror också att det är viktigt att synliggöra biblio-

teket mer.  

Det är nog ganska viktigt egentligen att man synliggör sig med hjälp av olika projekt. Jag tror 
inte alltid att förtroendevalda eller liknande har så stor insyn i vad biblioteken gör annars om 
man inte…för det är väl kanske när de får in statistiken då, att så här många utlån och så här 
många besökare har vi haft. Då får de väl en inblick i vad vi gör till vardags eller när vi har 
program. (Intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, 
mångkulturell, 2016-03-11). 

 

Ann-Sofie på Linstads bibliotek säger att det är bättre att visa på de goda exemp-

len för politikerna än att klaga över bristande resurser.  
 

Det är faktiskt ganska viktigt för syns man inte så finns man inte. Man behöver visa på de här 
goda exemplen tycker jag. Vi har märkt här i kommunen att det är inte är så bra att komma 
fram med någon negativ bild för man får inte mer medel eller mer av politiken även om man 
kan tycka att man får för lite eller för liten del av kakan men det är nästan bättre att verkligen 
jobba på och visa på vad vi kan göra för då får man deras positiva bild och det har vi ju verk-
ligen gjort i det här fallet tycker jag. Vi har ju fått, jag har fått utökad budget två år i rad nu 
och det har vi nästan aldrig fått höll jag på att säga så det är liksom ändå att de tycker att vi är 
viktiga. Det verkar så. Nej, det är faktiskt betydelsefullt. Och det är väldigt bra om Linstad 
nämns och om de kommer till en annan kommun och de vet att Linstad finns på grund av att 
de har hört talas om det här till exempel, det gillar ju politiker. (Intervju med bibliotekschef 
Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

Även i den australienska studien tar författarna upp att partnerskap är viktigt för 

biblioteken, för att kombinera resurser och dela expertis. De skriver att pop-up-

bibliotek erbjuder en bra möjlighet att forma eller stärka ett partnerskap (Davis 

m.fl. 2015). Själva genomförandefasen handlar också mycket om relationer, att 

skapa relationer och att utveckla och vårda relationer, såväl med samarbetspart-

ners som med presumtiva användare. Som jag har tagit upp tidigare har relations-

marknadsföring visat sig viktigt och effektivt för biblioteken (Regionbibliotek 



 

 64 

Halland 2011, s. 7). Informanterna i min studie pratar mycket om relationerna 

med de externa samarbetspartnerna och hur samarbetet har fungerat och ibland 

skapat synergieffekter, vilket jag kommer att gå in på mer under nästa rubrik. Fö-

retag som till exempel McDonalds arbetar också läsfrämjande genom att till ex-

empel ge bort böcker i sina Happy Meal som var ett samarbete mellan Föreningen 

Läsrörelsen, svenska McDonald’s och Munkedals pappersbruk som startade 2004 

(Läsrörelsen 2016). I uppsatsens slutdiskussion kommer jag kortfattat diskutera 

samarbeten mellan offentlig och privat sektor.  

Utvärdering av pop-up-bibliotek 

Vid tillfället för mina intervjuer skiljde det sig hur långt gångna projekten var. Jag 

utgår från mina informanters utsagor när det handlar om vilka effekter pop-up-

biblioteken har gett och vilka processer de har lett vidare till. Jag återknyter här 

till de syften och övergripande mål med pop-up-biblioteken som diskuterades i ett 

föregående stycke. De syften som framstod tydligast med pop-up-bibliotek var att 

tillgängliggöra biblioteket, samverka med externa aktörer, bedriva läsfrämjande 

verksamhet och att nå fler/marknadsföra biblioteket. I flera av projekten har steg 5 

i Andreasen och Kotlers kampanjmarknadsplan inte fått något stort fokus, det vill 

säga övervakning. Flera av projekten har i mångt och mycket skött sig själva i 

samarbetspartnernas lokaler och regi ute på fotbollscuper etcetera men biblioteka-

rierna har fått återberättat för sig hur det har fungerat, varit ute och bytt ut medier 

på några ställen samt hört besökare på de fysiska biblioteken som har kommente-

rat pop-up-biblioteken. Flera av informanterna säger att detta är något de skulle 

vilja utveckla, att närvara mer på plats om resurserna tillåter det.  

För att analysera var biblioteken befinner sig nu har jag använt mig av en 

SWOT-analys, som kan ses som en nulägesanalys. En sådan analys kan användas 

i analysfasen för en organisation som helhet men också vid utvärderingen av ett 

projekt. En SWOT-analys består av delarna Strenghts (styrkor), Weaknesses 

(svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot) (Helinsky 2011, s. 15). 

Denna modell brukar vanligtvis illustreras genom en fyrfältare där styrkor, svag-

heterna och så vidare listas. Jag har använt SWOT-analysen som ett verktyg som 

genererat insikter som jag förmedlar i en löpande text. Eftersom jag har intervjuat 

mina informanter om redan påbörjade eller avslutade projekt har jag valt att an-

vända denna modell i utvärderingsfasen för att se vilka styrkor, svagheter, möjlig-

heter och hot som de ser med pop-up-bibliotek, vilket kommer att leda fram till 

diskussionen i min sista frågeställning: Är pop-up-bibliotek framtidens bibliotek?  

På Glimra bibliotek har informanterna framförallt märkt av att pop-up-

bibliotek har genererat publicitet, vilket kan ses som en form av PR. Besökarna på 

biblioteket har kommenterat det lite men annars är det mest observationer från 

personalen som de har tagit del av från badhuset som de har samarbetat med. De 
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har fått positiv respons från badet, frånsett att personalen tyckte att det blev lite 

rörigt med böckerna i caféet men på det stora hela var de positiva. Informanterna 

har upplevt att bibliotekspersonalen som har arbetat med pop-up-bibliotek har 

blivit engagerad. En nackdel som bibliotekschefen anger är om det inte är förank-

rat i hela personalgruppen att biblioteket ska arbeta med det (intervju med biblio-

tekschef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). Enligt Andreassen 

och Kotler är den interna marknadsföringen och organisationskulturen viktig, att 

det är integrerat i hela personalgruppen att arbeta mot samma mål (Andreasen och 

Kotler 2008, s. 70; s. 200). Enligt tidigare nämnda studie av Gupta m.fl. (2006) är 

den personal som arbetar i biblioteket den största marknadsföringskraften (Gupta 

m.fl. 2006, s. 15). Det är därför viktigt att få med sig de egna i organisationen för 

att de ska kunna vara ambassadörer för verksamheten. Informanterna på Glimra 

bibliotek säger att den största delen av resurserna är personalresurser men att per-

sonalen ändå skulle ha arbetat. De menar alltså att det snarare handlar om fördel-

ning av resurser. Det går att tänka sig att i och med att bibliotekets bokbuss har 

avvecklats kan en del personalresurser i det stora hela också ha frigjorts därifrån. 

Informanterna säger att avvecklingen av bokbussen och satsningen på nya former 

av uppsökande verksamhet, som t.ex. pop-up-bibliotek senare ska utvärderas (in-

tervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra 

bibliotek, skärgård, 2016-02-25).  

På Mångköpings bibliotek uppger informanten att pop-up-biblioteks-

satsningen har gett ett förbättrat samarbete med de instanser inom kommunen som 

de arbetar med och förhoppningsvis en ökad kännedom om biblioteket och att de 

når ut till människor som de inte når ut till annars. Vissa besökare har kommente-

rat pop-up-biblioteket på de fysiska biblioteken. Bland nackdelar säger Jonas att 

det finns en risk att medierna försvinner eller att själva möbeln blir förstörd. Han 

säger också att arbetsbelastningen för personalen kan ses som en nackdel och att 

det delvis är därför som det inte har blivit så mycket extraarbete på plats hittills 

(vid tillfället för intervjun). Han berättar att ungdomsbibliotekarierna på de olika 

biblioteksenheterna i kommunen redan tycker att de har mycket att göra, vilket 

även kan tolkas som att biblioteket redan fyller en viktig roll gentemot ungdomar-

na. Jonas uttrycker, i likhet med Amanda på Glimra bibliotek att för att ett projekt 

ska bli lyckat är det viktigt att personalen står bakom det (intervju med projektle-

dare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-

03-11, intervju med bibliotekschef Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-

25). 

På Vibro bibliotek säger Rebecca att en fördel med pop-up-bibliotek är att le-

vandegöra biblioteket och visa på att det är lustfylld läsning på ett enkelt sätt och 

samtidigt marknadsföring av biblioteket. Nackdelarna är enligt Rebecca att för-

vara pop-up-biblioteksutrustningen samt att köra runt på de skrymmande sittkud-
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darna (intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbiblio-

tek, 2016-03-16). 

Ann-Sofie på Linstads bibliotek anser att fördelar med pop-up-bibliotek är de 

värdefulla samarbeten som har byggts upp som biblioteket inte hade innan. Hon 

uttrycker också fler fördelar:  

En positiv syn på biblioteket och mer synliggjort biblioteket för det tycker jag verkligen vi 
har. Och personalen har ju också ett annat sätt att jobba och det är också ett arbetssätt som är 
lite annorlunda som vi nog kommer jobba vidare med. (Intervju med bibliotekschef Ann-
Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

 

Bland nackdelar framkom en farhåga att biblioteket framstår som spretigt samt 

resursbehovet:  

Någon har sagt att de kanske inte kommer hit utan de kanske tror att det här är biblioteket, det 
som vi kan erbjuda på dom här små, att man inte ser kopplingen mellan vårt fysiska stadsbib-
liotek där man har mycket mer och att det blir lite, vad ska jag säga… det kan bli spretigt 
också om man är lite än här än där. Och så känner jag att det måste finnas personal, att det 
måste finnas resurser till det att jobba med det och att det följs upp. Det känner jag nu att vi 
måste ta tag i och jobba med, att vi följer upp och fortsätter med det, så att det inte bara blir 
något dammigt hörn någonstans utan att vi är där hela tiden. (Intervju med bibliotekschef 
Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). 

 

På Holma bibliotek säger Annika att fördelar med pop-up-biblioteket är att kunna 

nå ut till dem som de inte når ut till dagligen och berätta för dem vad ett folk-

bibliotek är och kan erbjuda idag (intervju med bibliotekschef Annika, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Vinsten är också att vi har möjlighet att kunna berätta om vad bibliotek är idag, att vi kan 
marknadsföra och tala om vad som händer på de fysiska biblioteken och vad du kan göra, att 
du kan låna det här och det här och det här. (Intervju med bibliotekschef Annika, Holma 
bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Informanterna på Holma bibliotek säger också att pop-up-bibliotek är ett bra sätt 

att få medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet och som blir invol-

verade i utvecklingsarbete. De kan inte komma på några direkta nackdelar. Sara 

nämner att det är ganska resurskrävande som en nackdel. Annika tycker att det 

finns mer fortsatta utmaningar, att fortsätta utveckla pop-up-bibliotek, att hitta sätt 

för att mäta det eftersom hon säger att de måste göra det för sina politiker och 

kunna säga och visa varför det är bra (intervju med bibliotekschef Annika och 

bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Merparten av informanterna pratar om att samarbetet med externa aktörer har 

utvecklats och förbättrats och i vissa fall har biblioteket fått nya samarbetspartners 

(intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra 

bibliotek, skärgård, 2016-02-25, intervju med projektledare för pop-up-biblioteket 

Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med biblio-

tekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju 
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med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). De 

informanter som arbetar med projekt inom idrottsrörelsen talar om värdet av att 

hitta läsambassadörer i form av idrottsledare (intervju med bibliotekschef Re-

becka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, intervju med biblio-

tekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16). Detta går att 

jämföra med det man inom PR-världen kallar för opinionsledare. I rapporten 

Konsten att synliggöra bibliotek framgår att teorier om opinionsledare också be-

kräftats inom biblioteksvärlden i forskning för biblioteks- och informationsveten-

skap (Regionbibliotek Halland 2011, s. 40). 

Helinsky skriver att det kostar fem gånger så mycket att nå en ny kund som 

det gör att behålla en gammal (Helinsky 2011, s. 88). Att det generellt kostar mel-

lan fem till sex gånger mer att skaffa nya kunder än att behålla befintliga nöjda 

kunder bekräftas av Christian Grönroos, professor i service och relationsmark-

nadsföring (Grönroos 2008, s. 148 f). Också resultaten från Gävleborgsprojektet 

visar att det är svårt att nå ut till nya användare. Varför ska man då försöka nå nya 

presumtiva låntagare? En anledning till det är att alla har rätt att känna till biblio-

tekets utbud och service. I det halländska Synliggörande-projektet framkommer 

att icke-användare är svåra att nå. I en undersökning gjord med icke-användare 

framgår att endast var femte person skulle besöka biblioteket även om det föränd-

rades. I samma undersökning konstaterades att kunskapen om bibliotekets utbud 

och tjänster är låg, att de tillfrågade hade en svag relation till biblioteket och be-

höver bjudas in och beröras av biblioteket i högre grad via marknadsföring och 

information (Jema rådgivning 2010). I tabellen med risker och riskminimeringar i 

den australiensiska artikeln Exploring pop up libraries in practice (Davis m.fl. 

2015) tar författarna upp vilka risker som finns med pop-up-bibliotek och hur 

dessa kan minimeras. Några av riskerna som nämns är att pop-up-biblioteket inte 

används, att det vandaliseras eller att medierna försvinner, att det endast attraherar 

befintliga biblioteksanvändare, att partnerskapen förstörs etc. men också tips på 

hur dessa risker kan minimeras. Några av dessa risker tar mina informanter upp, 

till exempel om pop-up-biblioteket förstörs eller medierna försvinner men de an-

ser att fördelarna överväger nackdelarna. 

I den tidigare forskningen nämner jag svårigheterna med att mäta effekten av 

uppsökande verksamhet. Jag kommer här också att återknyta till de syften med 

pop-up-bibliotek som jag behandlade under stycket om strategi och hur och om 

biblioteken lyckas uppfylla de mål de har satt upp. När jag gick in i detta forsk-

ningsprojekt var en av de saker jag ville undersöka hur mycket strategi och mät-

ningar folkbibliotekschefer ägnar sig åt. Folkbiblioteken bedriver en bred verk-

samhet för en bred målgrupp. Ingemar Olsson skriver i boken Sprid idén! Strate-

gisk kommunikation för idéburna organisationer (2011) att det kan uppstå pro-

blem när idéburna organisationer vill nå ut till stora, breda grupper och försöker 

kommunicera med alla grupper samtidigt. Han menar att resultatet av att ha otyd-
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liga målgrupper är splittrad kommunikation, mindre träffsäkra kanaler och bud-

skap samt att slumpen avgör vilka människor som kommer att nås (Olsson 2011, 

s. 42). Detta är ett problem som skulle kunna sägas omfatta folkbibliotek som ska 

rikta sig till alla invånare i en kommun.  

Flera av informanterna diskuterar frågan om att mäta kulturupplevelser. De tar 

upp statistiken som varje år ska lämnas in till Kungliga biblioteket om antal utlån, 

antal besök etc. men säger att aktiviteter som till exempel pop-up-bibliotek är svå-

rare att mäta effekterna av och diskuterar samtidigt relevansen av om dessa aktivi-

teter behöver mätas. Holma bibliotek är det bibliotek som har ägnat mest energi åt 

att försöka mäta effekterna av pop-up-bibliotek (intervju med bibliotekschef An-

nika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-

30). Min studie visar att biblioteken tycker att det är en verksamhet som är svår att 

mäta effekterna av. Andreasen och Kotler tycker att man ska sätta upp mätbara 

mål. Dessa mål skulle kunna vara till exempel antal lånade medier eller antal utde-

lade eller tagna flyers. Holma bibliotek gjorde en kampanj för några år sedan (vil-

ket de ser som sitt första pop-up-bibliotek) och delade ut tygpåsar med biblio-

tekets logotyp på som innehöll ett äpple, en novellbok, ett bibliotekskort och lite 

information om biblioteket på pendeltågsstationen i Holma. Tanken var att besö-

karna skulle ta med sig kortet och registrera det och att de sedan skulle se på sta-

tistiken hur många som registrerat nya lånekort. De hade lite svårt att mäta exakt 

vad de hade tänkt från början och Annika säger att det största värdet blev att de 

syntes på en oväntad attraktion (intervju med bibliotekschef Annika, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

Som nämnts i den tidigare forskningen ger har Malin Ögland, Lena Lundgren 

& Kerstin Wockatz (2010) förslag på tillvägagångssätt för mätning på bibliotek i 

boken Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek utgiven av 

Regionbibliotek Stockholm. Att använda sig av till exempel taxonomier är ett sätt 

att redovisa måluppfyllelse och kvalitet. Taxonomier kan också användas för att 

mäta sådant som är svårt att mäta på annat sätt, till exempel verksamhet för vissa 

målgrupper och samarbete (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 115). Förslaget 

till taxonomi för samarbete mellan föreningsliv och bibliotek skulle kunna använ-

das vid pop-up-biblioteksverksamhet som handlar om samarbete mellan före-

ningsliv och bibliotek. Den lägsta nivån är där följande:  

”Nivå 1: Föreningar använder biblioteket för att sprida information om sin verksamhet. Ex-
empel: broschyrer om föreningen finns tillgängliga på biblioteket, utställningar på biblioteket 
om föreningens verksamhet.” (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 98) 

Den högsta nivån beskrivs enligt nedan:  

”Nivå 7: Förening bidrar med sin specialkunskap så att bibliotekets verksamhet eller biblio-
tekspersonalens kompetens vidgas. Biblioteket bidrar med sina medier eller personalens 
kompetens så att föreningens verksamhet eller kompetens vidgas. Exempel: kurser i släkt-



 

 69 

forskning för bibliotekspersonal. Litteraturgenomgångar eller internetsökningar för förening-
ar.” (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 97) 

Även taxonomin för öppethållande av biblioteket är intressant för undersökning-

en, där flera former av uppsökande verksamhet tydligast går in under nivå 2:  

”utlåning av medier i annan lokal utan bemanning, vilket innebär tillgång till (viss del av) 
medierna, kan ha haft tillgång till kompetensen. Exempel: affär lämnar ut medier som är be-
ställda, boksnurror/boklådor/bokhyllor vid väntrum, arbetsplats, sjukhem. Ett urval för viss 
målgrupp är gjord.” (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 101).   

Dessa taxonomier går att relatera till uppsökande biblioteksverksamhet. Det går 

också att utgå från de övergripande politiska målen kopplat till biblioteken i varje 

kommun och ställa upp mer konkreta mål utifrån dessa. Min studie visar också att 

pop-up-bibliotek främst bedrivs som projekt. Det innebär att projekten har genom-

förts med hjälp av projektmedel. En av informanterna (intervju med biblioteks-

chef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16) menar att det kan 

bli svårt att upprätthålla det arbetet de har gjort och de samarbeten de har byggt 

upp med ordinarie resurser. De främsta resurser som krävs är personalåtgång för 

att arbeta med projekten. På Holma bibliotek som har bemannade pop-up-

bibliotek som ofta anordnas på helger krävs det att vikarier sätts in för ordinarie 

personal (intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Flera av informanterna önskar att 

bibliotekspersonalen kunde vara med mer ute på fältet med pop-up-biblioteken 

men informanternas resonemang tyder på att det är svårt att få till. Det blir skill-

nad med ett företag som har en marknadsavdelning som kan arbeta enbart med 

kommunikationsfrågor. Folkbiblioteken behöver dagligen bemannas och verk-

samheten behöver fortlöpa. I min studie har jag intervjuat representanter för olika 

typer av bibliotek och i kommuner av olika storlek. Resursmässigt har jag inte sett 

så stora skillnader. Det kan hända att de mindre biblioteken är mer beroende av 

projektmedel och personal, vilket kan jämföras med Adkins & Balas teori om att 

ju större biblioteket är desto mer sannolikt är det att uppsökande verksamhet bed-

rivs (Adkins & Bala 2004, s. 339) men i Sverige handlar det framförallt om hur 

politiken ser ut i just den enskilda kommunen. Demografiska faktorer kan också 

påverka.  

Buzz marketing har setts som ett effektfullt sätt att göra reklam på med små 

medel och flera av pop-up-biblioteken använder sig av läsande förebilder som 

opinionsledare och vill att pop-up-biblioteken ska bli ”en snackis”. Pop-up-

biblioteken har i samtliga fall lett till publicitet i lokalmedia och i vissa fall även i 

facktidningar kopplat till dels biblioteksbranschen och dels till exempel organ för 

ridklubbar som biblioteken har samarbetat med, vilket också kan vara en effekt av 

pop-up-bibliotekens ”buzz”. Jag upplever att biblioteken i merparten av fallen inte 

själva har arbetat så aktivt i form av PR-arbete med att få lokala media att upp-
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märksamma detta utan att det snarare är lokaltidningar i kommunerna som har 

snappat upp detta. 

De möjligheter som biblioteken ser med pop-up-bibliotek är att fortsätta att nå 

ut till nya målgrupper. Flera av biblioteken har upphandlat eller är på väg att upp-

handla Book IT-flex, en tilläggsmodul till bibliotekssystemet Book-IT, som gör 

det möjligt att på ett enkelt sätt hjälpa låntagare med att fixa lånekort och låna ut 

böcker även utanför bibliotekets väggar (med hjälp av en surfplatta) med effekten 

att detta då också syns i statistiken samtidigt som det skapas personliga möten 

mellan bibliotekarie och användare. Det som hotar pop-up-biblioteken är kanske 

mest en fråga om resurser och om biblioteket upplevs som otydligt och spretigt. 

För att motverka detta är det viktigt att arbeta med en tydlig enhetlig kommunikat-

ion. Steg 6 av Andreasen och Kotlers kampanjmarknadsplan är återvinning och 

revidering, att kunna gå tillbaka till de föregående stegen och revidera om det var 

något som inte blev bra. I pop-up-bibliotekens fall kan det handla om att ändra 

under tiden men också att kunna dra lärdomar inför nästkommande projekt. Detta 

leder in på frågeställningen om pop-up-bibliotek är framtidens bibliotek som jag 

kommer att diskutera under nästa rubrik. 

Biblioteket utanför boxen och pop-up-bibliotek i framtiden 

I uppsatsens inledning behandlade jag olika definitioner av vad ett bibliotek är. 

Om man utgår från vad Joacim Hansson skrev kan ses som den allmänna uppfatt-

ningen av bibliotek: ”en definierad samling dokument, fysiska och/eller digitala 

som är organiserad på ett rationellt sätt med hjälp av sådana verktyg som katalogi-

seringsregler och klassifikationssystem” (Hansson 2010, s. 4) stämmer den inte så 

väl överens med vad ett pop-up-bibliotek visar upp av biblioteket. I de pop-up-

bibliotek som mina informanter har pratat om har inte medierna varit ordnade på 

något särskilt vis. På Glimra bibliotek hade de märkt ut vilken typ av me-

dier/genrer de olika hyllplanen på bokvagnen innehöll men badhuspersonalen 

vittnade samtidigt om att det hade blivit stökigt i caféet, vilket kan indikera att 

böckerna inte ställdes tillbaka på rätt hylla (intervju med bibliotekschef Amanda 

och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). 

Bibliotekens arbete med pop-up-bibliotek innebär att bibliotek snarare kan defi-

nieras enligt Audunsons definition av vad ett bibliotek är som nämndes under de-

finitioner och begrepp i inledningsstycket: ”en institution som stimulerar till soci-

ala processer, knutet till kunskapsdelning, lärande och kulturella upplevelser med 

utgångspunkt i organiserade samlingar av litteratur; digitala eller fysiska” 

(Audunson, Ragnar, Facebook/Nationell biblioteksstrategi, [2016-01-29]).  

När informanterna själva definierade begreppet pop-up-bibliotek blev det tyd-

ligt att flera av dem såg på pop-up-bibliotek som ett minibibliotek (intervju med 

projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 
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2016-03-11, intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många 

filialer, 2016-03-16). De informanter som arbetar med projekt inom idrottsrörel-

sen talar om värdet av att hitta läsambassadörer i form av idrottsledare (intervju 

med bibliotekschef Rebecka, Vibro bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16, 

intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-

03-16, intervju med bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma biblio-

tek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). Ska detta minibibliotek då spegla det 

stora bibliotekets alla delar eller endast en del av verksamheten? Ann-Sofie på 

Linstads bibliotek sa i ett tidigare citat som nämns på sidan 66 att det finns en 

rädsla för att människor tror att det endast är pop-up-biblioteket som är själva 

biblioteket men det går att tänka sig att det är här den strategiska kommunikation-

en kommer in, att biblioteken samtidigt på olika sätt genom till exempel flyers 

eller ansikte mot ansikte förmedlar att det finns mer än pop-up-biblioteket på det 

fysiska biblioteket (intervju med bibliotekschef Ann-Sofie, Linstads bibliotek, 

många filialer, 2016-03-16)  

I boken Biblioteket i byudviklingen diskuterar Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen (2011) bibliotekets roller, platsens betydelse och 

relationerna som biblioteket har till lokalsamhället. De danska forskarna fokuserar 

mycket på bibliotekets fysiska plats under paraplybegreppet place och vad det 

utstrålar som ikon (biblioteket kan som en arkitektonisk ikon medverka till att 

stärka städer och stadsdelars varumärke genom att ändra dess image och identitet). 

De menar också att biblioteket i form av att vara en så kallad placemaker kan ingå 

i kulturbaserade strategier i utsatta stadsområden och fungera som en identitets-

markör och medverka till att förändra en stadsdels tidigare negativa rykte. Under 

begreppet space skriver de om biblioteket som public domain och hur gränsen 

mellan bibliotek och stadsrum kan luckras upp. Biblioteket kan fungera som upp-

levelserum. Författarna skriver vidare att biblioteket kan flytta ut på stadens scen 

genom att mobila enheter flyttar ut till de platser i staden där det är mycket folk i 

rörelse eller genom att flytta aktiviteter ut i stadsrummet omkring biblioteket. På 

så vis ökar potentialen för besökarna och möjlighet att möta grupper som inte an-

nars kommer till biblioteket samtidigt som biblioteket bidrar till ett levande stads-

rum med meningsfulla upplevelser (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen, Skot-

Hansen 2011, s. 211–216). Detta går att applicera på pop-up-bibliotek som syftar 

till att nå ut till fler människor som inte vanligtvis besöker biblioteket. Under be-

greppet relations beskriver författarna tendenser som styrker relationen mellan 

biblioteket och det omgivande samhället och bidrar till att bryta ner den tradition-

ella gränsen mellan bibliotek och stad i form av till exempel partnerskap och kre-

ativa allianser, vilket innebär relationer där alla parter bidrar med resurser in i 

samarbetet och där alla får ut något av att ingå i partnerskapet (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen, Skot-Hansen 2011, s. 214) Detta görs i de fall biblioteken 

som figurerar i studien samarbetar med externa aktörer och på till exempel fritids-
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gårdar och simhallar kan det bidra till en meningsfull sysselsättning i form av 

häng eller väntan på simskolor eller liknande. Pop-up-bibliotek kan ses som ett 

upplevelserum i stadsrummet utanför det fysiska biblioteket och bidrar till att 

luckra upp gränsen mellan bibliotek och stadsrum genom mobilitet och tillfällig-

het. Under begreppet kreativ tillväxt skriver de danska forskarna om begreppen 

prosumer (att gränserna mellan producent och konsument eller mellan konstnär 

och publik är under upplösning) och DIY-kultur (förkortning för Do It Yourself 

och som kan översättas till Gör-det-själv-kultur) (Hvenegaard Rasmussen, 

Jochumsen, Skot-Hansen 2011, s. 201)  

I arbetsboken från Gävleborgsprojektet skriver författarna att den starka in-

riktningen på uppsökande biblioteksverksamhet från mitten av 70-talet har inne-

burit att biblioteken i hög grad konkurrerar med sig själva. I Gävleborgsprojektet 

visar det sig att försöken med arbetsplatsbibliotek innebar att många som tidigare 

använde folkbiblioteket minskade eller upphörde med besöken i de ordinarie loka-

lerna när boksnurrorna finns i deras vardagsmiljö men de lyckades däremot att nå 

fler nya läsare, som nämnts på sidan 50 i uppsatsen. Från undersökningarna i fri-

tidsgårdar och frikyrkor fanns många flitiga biblioteksbesökare men det var inte 

så många av dem som hade utnyttjat möjligheten att låna hem böcker från 

boksnurrorna (Johansson 1983, s. 205–206). Flera av informanterna i min studie 

diskuterar just det, att det inte får bli så att biblioteken konkurrerar ut sig själva. 

De vill att pop-up-biblioteket ska locka till besök i det stora biblioteket. Det är 

också i det stora biblioteket som besökarna syns i statistiken, genom besökstal och 

antal utlån som går att mäta genom demografiska faktorer. Jonas på Mångköpings 

bibliotek säger dock att det inte är något måste att ungdomarna kommer till biblio-

teket så länge de kan ta del av bibliotekets erbjudande eller vet att det finns. 

”Det är ju inget måste att de kommer till oss egentligen, så länge de kan ta del av det vi erbju-
der eller vet att det finns.” (Intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångkö-
pings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11).  

 

Folkbiblioteken är, som tagits upp tidigare, på väg ut i staden, ”ut ur boxen” och 

detta har också betydelse för bibliotekens roll i förhållande till stadsutvecklingen, 

enligt Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011, s. 189). Re-

becka på Vibro bibliotek nämner just detta uttryck när hon resonerar om varför 

pop-up-bibliotek har blivit en trend. Hon är inte förvånad över att Sverige har tagit 

efter pop-up-konceptet som spridit sig inom flera branscher och också internation-

ellt. 

Det är nog det här utanför boxen lite också, att det ligger i tiden att ingenting är statiskt. Det 
är så snabba förändringar i hela samhället. (Intervju med bibliotekschef Rebecka, Vibro 
bibliotek, folk-och skolbibliotek, 2016-03-16). 

 



 

 73 

Informanterna tänker inte bara att pop-up-bibliotek är ”en fluga” utan tror att det 

är en trend som kommer att hålla i sig. Det märks på de investeringar biblioteken 

har gjort, genom till exempel Book-IT-flex som nämndes under föregående ru-

brik. De menar att detta system kommer att öppna upp för nya sätt att använda sig 

av pop-up-bibliotek och mer i form av bemanning, att gå ut på fältet och direkt 

kunna skapa lånekort och låna ut böcker som också syns i biblioteksstatistiken 

samtidigt som bibliotekarien interagerar med användaren. Mångköpings bibliotek 

och Holma bibliotek berättar att de har eller håller på att sätta ihop särskilda pop-

up-kit som ska vara enkla att ta med ut på fältet, vilket tyder på ett organiserat sätt 

att arbeta med pop-up-bibliotek (intervju med projektledare för pop-up-biblioteket 

Jonas, Mångköpings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med biblio-

tekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 

2016-03-30). Varför tror då biblioteken att pop-up-bibliotek har blivit en trend? 

Informanterna resonerar om att biblioteken befinner sig i en konkurrenssituation 

och behöver visa att de hänger med i samhällsutvecklingen.  

Jag tror att det handlar om att vi är i samhället, vi är inte en egen liten bubbla skild från det 
andra som händer i samhällsutvecklingen med trender, människors behov och förväntningar. 
(Intervju med bibliotekschef Annika, Holma bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). 

 

Annika på Holma bibliotek säger att pop-up-bibliotek inte får konkurrera ut den 

ordinarie verksamheten på biblioteket. Hon tycker att det snarare ska ses som ett 

komplement till det fysiska biblioteksrummet och ser pop-up-biblioteket som en 

inkastare till det stora biblioteket (intervju med bibliotekschef Annika, Holma 

bibliotek, stor mobil verksamhet, 2016-03-30). För att locka nya användare till 

biblioteken kan biblioteken locka genom att kommunicera ut information om sina 

”Stjärnor” i Bostonmatrisen, det vill säga produkter och tjänster där såväl mark-

nadsandelen som tillväxtpotentialen är hög. Exempel på sådana stjärnor är enligt 

Helinsky riktade bokprat, utställningar och biblioteket som mötesplats (Helinsky 

2011). För att locka målgruppen som pop-up-biblioteken vänder sig till att även 

komma till det fysiska biblioteket kan de produkter och tjänster som kan ses som 

”stjärnor” för denna målgrupp marknadsföras och exponeras på olika sätt. Detta 

kan ske genom till exempel flyers, affischer eller från person till person på de 

pop-up-bibliotek där det är möjligt.  

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011) ser det som att 

framtidens bibliotek bland annat handlar om utmaningen att tänka mindre i 

”bibliotek” som i material, funktioner och erbjudande och mer i processer, inter-

aktion och synergi. De danska forskarna skriver att biblioteket inte ska vara allt 

och det ska inte heller tappa sina kompetenser i organisering och förmedling av 

information, värden och kultur men på nya sätt och i nya sammanhang ska biblio-

teket bevara sin uppbackning från en ny generation digitalt infödda (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011). En utveckling av detta resone-

mang och vad det innebär sker i nästkommande avsnitt, uppsatsens slutdiskussion.   
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Slutdiskussion 

I detta kapitel diskuterar jag de resultat som har kommit fram i uppsatsens under-

sökning- och analysdel utifrån mina frågeställningar:  

För att besvara min första frågeställning om pop-up-bibliotek är ett nytt feno-

men eller ett nytt begrepp för ett gammalt fenomen bad jag mina informanter att 

själva definiera begreppen. Utifrån mina informanters utsagor har jag kommit 

fram till att pop-up-bibliotek i en svensk kontext kan definieras som ”ett mobilt 

bibliotek som är tidsbegränsat, oväntat och målgrupps- och miljöanpassat”. Skill-

naden mellan uppsökande verksamhet och pop-up-bibliotek är inte enkel att dra 

men kan till stor del ses handla om den tidsbegränsade samt den oväntade 

aspekten. Utifrån dessa särskiljande faktorer har pop-up-biblioteken fått beteckna 

ett nytt sätt att arbeta med uppsökande verksamhet. En annan faktor är den nya 

tekniken som möjliggör för bibliotekspersonal att låna ut böcker och skapa nya 

lånekort utanför det fysiska biblioteksrummet genom surfplattor som är smidiga 

att ta med. Pop-up-bibliotek är ett mer nymodigt ord än uppsökande verksamhet 

som framförallt är intimt förknippat med Boken kommer, som riktar sig till äldre. 

För att rikta sig till yngre målgrupper och nå ut med en bild av folkbiblioteket som 

motsvarar vad ett folkbibliotek är och erbjuder idag kan ordet pop-up-bibliotek 

användas. Då begreppet används inom andra områden i samhället, som till exem-

pel pop-up-butiker och pop-up-restauranger kan framförallt yngre målgrupper och 

de som tillhör generation Y och är födda 1982 och framåt (Helinsky 2011, s. 38–

39) relatera till ordet, vilket gör det mer lättillgängligt. Det går också att tänka sig 

att det är ordets nyanvändning inom biblioteksvärlden som har tilltalat media att 

skriva om det, då den temporära faktorn gör att aktiviteten enklare uppnår nyhets-

status än den permanenta verksamheten på bibliotek eller den mobila verksamhet-

en i form av bokbuss som sker kontinuerligt. Inom sociala medier kan ordet an-

vändas i form av till exempel så kallade ”hashtags”. Att begreppen uppsökande 

verksamhet och pop-up-bibliotek definieras brett gör dock att det kan ske en 

språkförbistring som kan försvåra kommunikation om pop-up-bibliotek och upp-

sökande verksamhet och forskningen inom detta fält. 

Vidare undersökte jag vilka mål de verksamhetsansvariga har med pop-up-

bibliotek. I studien kom jag fram till att informanternas syften och mål med pop-

up-bibliotek var att: tillgängliggöra biblioteket, samverka med externa aktörer, 

arbeta läsfrämjande, nå fler och marknadsföring. Det läsfrämjande syftet ges inte 
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lika mycket plats och utrymme vid intervjuerna men några av projekten har ge-

nomförts just som läsfrämjande projekt. Informanterna anser kanske att det är 

självklart att det är läsfrämjande och nämner därför inte detta begrepp i särskilt 

hög utsträckning eller så är tanken med pop-up-bibliotek just att de snarare ska 

locka människor till det stora biblioteket, vilket i förlängningen kan ses som läs-

främjande beroende på vad människorna avser att göra på biblioteket. Med pop-

up-biblioteken hittar biblioteken ut till folket och gör biblioteket mer tillgängligt. 

Om man tänker sig att pop-up-bibliotek är en del av modellen som illustreras av 

Lundin (1990), vilken jag återger på sidan 57 i uppsatsen blir det tydligt att se hur 

dessa syften samverkar och hänger ihop och hur det kommer sig att samtliga in-

formanter nämner samma begrepp som syfte och varför projekten har flera olika 

syften och mål. Kontaktskapande verksamhet förbereder samverkan med externa 

aktörer, vilket möjliggör läsfrämjande verksamhet. Den läsfrämjande verksamhet-

en gör i sin tur att attityden till biblioteket och deras tjänster kan förbättras och 

attityden till biblioteket påverkas också av reklam och marknadsföring (Lundin 

1990, s. 13). Frågan är om det är viktigt att enbart försöka bestämma sig för ett 

mål med detta som bakgrund men det torde hur som helst vara bra att bestämma 

sig för vilket/vilka av målen som är viktigast att uppnå om man också relaterar 

detta till hur Andreasen och Kotler ser på mål och måluppfyllelse (Andreasen och 

Kotler 2008, s. 69). Om de primära målen är att nå fler och att marknadsföra 

biblioteket kan det kräva en annan sorts arbete än om det är att arbeta läsfräm-

jande och samverka med externa aktörer och utveckla befintliga samarbeten som 

är målet, då fokus kanske främst är att tilltala de som redan besöker biblioteket 

men på en annan plats än biblioteket i högre utsträckning. Ju tydligare mål som 

finns, desto enklare är det att göra upp en plan för hur arbetet ska ske och också 

att se till att målen uppnås och hitta sätt för att kontrollera och utvärdera detta. Jag 

återkommer till vilka konsekvenser det får att endast använda sig av strategiska 

mål jämfört med mätbara mål under frågeställningen om resultat. Läsfrämjande 

projekt kan få bidrag från Statens Kulturråd och detta kan också påverka de syften 

och mål med projekten som formuleras (Kulturrådet 2016 [2016-08-29]).  

I uppsatsen har jag också berört frågan om vad ett folkbibliotek egentligen är 

idag. De danska forskarna Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen 

har kommit fram till fyra mål som biblioteket ska understödja: 1) insikt, förstå-

else, erfarenhet, 2) engagemang, 3) empowerment, 4) innovation. Modellen anger 

de möjligheter som det nya biblioteket kan ge användarna för att själva uppleva, 

upptäcka, delta och skapa. Denna modell utgör alltså en vision för framtidens 

bibliotek och är inte enbart ett analysverktyg för prioritering. Modellen består som 

tidigare nämnts, av fyra olika men överlappande ”rum” (1) inspiration space; (2) 

learning space; (3) meeting space; och (4) performative space. Med rum menas 

här möjligheter som kan uppfyllas både i det fysiska och i det virtuella biblioteket. 

Idealt sett understödjer de olika aspekterna varandra och därmed bibliotekets 
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samhälleliga mål. Utmaningen är att få alla fyra att samspela i bibliotekets arki-

tektur, inredning, erbjudanden, program och val av samarbetspartners (Hvene-

gaard Rasmussen, Jochumsen, Skot-Hansen 2012). Denna modell skulle också 

kunna användas vid planerandet av pop-up-bibliotek för att fundera över vilka av 

dessa mål som pop-up-biblioteket kan understödja.  

Min tredje frågeställning fokuserade på hur folkbiblioteken samarbetar med 

externa aktörer för att nå ut till målgrupperna för pop-up-biblioteken. För biblio-

tekens del är relationsmarknadsföring viktigt. Samarbetspartners kan leda till fler 

samarbeten och hjälpa till att skapa ett levande bibliotek. I de fall biblioteken 

samarbetar med idrottsföreningar blir ledarna som redan har en kontakt med bar-

nen i t.ex. fotbollsföreningen viktiga ambassadörer för biblioteket och kan ses 

som opinionsledare. Genom att biblioteken använder sig av buzz marketing blir 

pop-up-biblioteket en ”snackis”. Det kan också fungera bra att sprida i sociala 

medier, vilket genererar marknadsföring och här kommer ordets medievänlighet 

som togs upp i inledningen av slutdiskussionen in igen. Biblioteken är dock bero-

ende av att hitta bra samarbetspartners som i sin tur talar gott om biblioteket och 

förmedlar ”rätt” bild av biblioteket, det vill säga en bild där identitet, profil och 

image stämmer överens i så hög utsträckning som möjligt. För att nå ut med verk-

samheten på bästa sätt skulle fler analyser kunna göras om målgrupperna och de-

ras bild av biblioteket.  

Fördelen med event där bibliotekspersonal själva medverkar är att det ger en 

större kontroll över vilken bild av biblioteket som förmedlas. Detta är i mångt och 

mycket en resursfråga eller en fråga om fördelning av resurser om biblioteksper-

sonal har möjlighet att medverka på plats. Genom att avsätta ordentligt med tid 

och resurser för förarbete och efterarbete för samarbete med andra institutioner 

skulle dessa samarbeten kunna utvecklas på bästa sätt. Det är dock en liten risk-

tagning då det kräver att samarbetena fungerar bra för att utfallet av projekten ska 

bli bra men så är det ju å andra sidan alltid när samarbeten sker, inom såväl privat 

som offentlig sektor. Mina informanters erfarenhet av samarbeten inom pop-up-

bibliotek handlar främst om samarbeten med andra aktörer inom den offentliga 

sektorn, som till exempel andra enheter i en förvaltning och ideella föreningar 

som till exempel fotbollsklubbar. Det går att ställa sig frågan om vad som skulle 

hända om biblioteken i högre utsträckning samarbetade med vinstdrivande företag 

och kommersiella aktörer och om och hur den typen av samarbeten kan legitime-

ras. Företag som till exempel McDonalds arbetar läsfrämjande genom att ge bort 

böcker i sina Happy Meal (Läsrörelsen 2016), som nämnts i uppsatsens undersök-

ningsdel. Skulle skattebetalarna tycka att det vore okej om till exempel bibliotek 

började samarbeta med en hamburgerkedja i form av ett sponsorsamarbete? 

Biblioteken behöver dock värna om sina demokratiska värden och sitt varumärke 

och inte låta sig påverkas alltför mycket av kommersiella aktörers intressen. Som 
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nämnts under rubriken om styrdokument uttrycks följande i Unesco:s folkbiblio-

teksmanifest:  

”Folkbibliotekets samlingar och utbud av tja�nster skall inte vara fo�rema�l fo�r na�gon 

form av ideologisk, politisk eller religio�s censur och inte heller fo�r kommersiella 
pa�tryckningar” (Svenska Unescorådet 2006, s. 10).  

Denna formulering rör främst bibliotekets utbud och tjänster men att folkbiblio-

teket ska vara en oberoende aktör och inte vara föremål för kommersiella påtryck-

ningar kan kännas som en självklarhet men frågan är vart gränsen går för vilka 

samarbetspartners biblioteken kan ha och om det är upp till varje bibliotek att 

sätta den gränsen. Samarbeten mellan bibliotek, andra kommunala förvaltningar, 

studieförbund och ideella föreningar ter sig mer oproblematiska att förhålla sig till 

men samarbeten har skett med kommersiella aktörer vid till exempel de större 

pop-up-biblioteksevent som nämndes i uppsatsens inledning, med till exempel 

designbyråer och företag som levererar bibliotekssystemstjänster och har bibliotek 

som kunder, där de också har tagit hjälp av varandras kompetenser.  

Jag undersökte därefter huruvida pop-up-biblioteken har lett fram till infor-

manternas önskade resultat, kopplat till mål och visioner. Att merparten av infor-

manterna inte hade satt upp några mätbara mål för pop-up-biblioteken tyder på en 

hållning som inte pekar mot New Public Management. Däremot diskuterar infor-

manterna betydelsen av att marknadsföra biblioteket genom pop-up-bibliotek 

mycket. För att uppnå resultat behöver också mål finnas och de kan vara både 

strategiska och mätbara. Uppsatsens resultat har visat att informanterna i min stu-

die främst har använt sig av strategiska mål, framför mätbara mål. De ifrågasätter 

också om denna typ av verksamheten behöver mätas så länge politiken inte ställer 

krav på det och efterlyser i så fall bra sätt att mäta kvalitativt, vilket har gjorts 

med hjälp av intervjuer i de projekt som varit riktade mot idrottsrörelsen. Att mäta 

den typ av verksamhet som pop-up-bibliotek utgör kräver mer arbete än att mäta 

antal utlån och besökare, vilket görs genom besöksräknare och bibliotekssystem. 

Informanterna är i stort nöjda med de effekter och resultat som pop-up-bibliotek 

har gett men de önskar att de hade större insyn i hur arbetet har fungerat och 

själva kunde medverka mer på plats. Eftersom målen främst har varit strategiska 

kanske de inte är så svåra att leva upp till som om det sattes upp siffror för målen. 

Siffror syns mer i målen för antal pop-up-bibliotek som ska genomföras för ett år.  

Pop-up-bibliotek kan ses som ett sätt för biblioteket att bli mer tillgängligt och 

nå ut till fler. Samtidigt visar studier som jag har refererat till i den tidigare forsk-

ningen (Regionbibliotek Halland 2011; Johansson 1983) att det är svårt att nå ut 

till nya kunder eller i bibliotekens fall att nå ut till nya användare, men man kan 

här satsa på ströanvändare. Det går också att fundera över vad biblioteket ska 

kalla sina användare och om ett mer marknadsmässigt tänkande i en New Public 

Management-anda skulle få biblioteken att kalla sina användare för kunder, som 
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Amanda resonerar om på sidan 41 i uppsatsen (intervju med bibliotekschef 

Amanda, Glimra bibliotek, skärgård, 2016-02-25). Att koncentrera sig på att nå 

människor i olika livsfaser skulle kunna fungera bra på biblioteken utifrån de re-

sonemang informanterna för om vilka man når och inte når ut till och målgrupps-

indelningen kan därför med fördel göras efter ålder och livsfas. Det som talar 

emot pop-up-bibliotekssatsningar är om biblioteket anses som spretigt, om det 

inte finns resurser till att bedriva dem utan sökta projektmedel, om pop-up-

biblioteket inte har förankrats internt och alla i personalen därför inte står bakom 

det eller förstår varför de ska jobba på det sättet. Det kan finnas en risk med att 

användarna endast besöker pop-up-biblioteket och inte det fysiska stora biblio-

teket som ger en bredare bild av bibliotekets verksamhet men här kan pop-up-

bibliotekets tillfälliga natur vara en viktig faktor som gör att människor också be-

söker det fysiska biblioteket. Här kommer också vikten av att biblioteket försöker 

se till att identitet, profil och image överensstämmer så bra som möjligt. I framti-

den vill biblioteken vända sig mot nya målgrupper med sina pop-up-bibliotek, 

bland annat nyanlända, vilket nämns på sidan 55 i uppsatsen (intervju med biblio-

tekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra bibliotek, skärgård, 

2016-02-25, intervju med projektledare för pop-up-biblioteket Jonas, Mångkö-

pings bibliotek, mångkulturell, 2016-03-11, intervju med bibliotekschef Ann-

Sofie, Linstads bibliotek, många filialer, 2016-03-16, 2016-03-16, intervju med 

bibliotekschef Annika och bibliotekschef Sara, Holma bibliotek, stor mobil verk-

samhet, 2016-03-30). Detta kan kräva en annan typ av kommunikation och det är 

desto viktigare att biblioteket lyckas nå ut med sitt budskap och bilden av vad 

biblioteket är och kan erbjuda till de som kanske aldrig har besökt ett bibliotek 

förut. 

Min nästa frågeställning handlade om vad som talar för och emot pop-up-

bibliotek och om det i förlängningen är framtidens bibliotek. Pop-up-bibliotek är 

ett sätt att synliggöra biblioteket på. Det är viktigt att biblioteken synliggörs för att 

dels visa alla invånare i en kommun vilka tjänster och vilka produkter biblioteket 

har att erbjuda och dels för att legitimera folkbibliotekens roll för politikerna. Det 

kan också spela roll hur mycket pengar som politikerna avsätter för bibliotekens 

verksamhet. Detta går att jämföra med Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och 

Skot-Hansens studie där de visar hur stor betydelse detta har (2011). Några av 

exemplen är från USA där biblioteken är beroende av sponsring på ett annat sätt 

än i Sverige där biblioteken är en form av demokratisk public service-inrättning.  

Pop-up-bibliotek i framtiden kan innebära att bibliotekarierna i högre ut-

sträckning går ut och lånar ut böcker och andra medier på plats med hjälp av till 

exempel en surfplatta och ett bibliotekssystem anpassat för det, som det görs på 

till exempel Holma bibliotek. Konsekvensen av denna form av pop-up-bibliotek 

är att bibliotekarierna får bättre koll på vad såväl icke-användare som användare 

efterfrågar och vad som läses på pop-up-biblioteken. Detta till skillnad från sy-
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stem där böckerna läses på plats med övervakning av personal på andra institut-

ioner, till exempel badhus och fritidsgårdar och också depositioner där det bygger 

på att personalen också är bra ambassadörer för biblioteket. Att ha ett system med 

depositioner bygger på att utbudet underhålls för att behållas fräscht, aktuellt och 

uppdaterat. Det är också en fråga om vad man visar upp. För att nå icke-användare 

går det att tänka sig att man skulle behöva ha mer best-sellers och populära böcker 

för att locka såväl icke-användare som strö-användare med något de känner igen. 

Detta gör dock att biblioteken skulle konkurrera med bokhandlarna i högre ut-

sträckning och det skapar också en bild av att biblioteken tillhandahåller det som 

säljs bra och av biblioteket som mer marknadsanpassat som institution. 

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen använde sig av uttryck-

et ”From collection to connection” när de beskrev biblioteksutvecklingen. Att 

frångå samlingarna och visa att biblioteket är så mycket mer än en samling doku-

ment som är organiserade på ett rationellt sätt med hjälp av katalogiseringsregler 

och klassifikationssystem (2011). Kanske är det ovanstående biblioteksforskares 

fyra mål som biblioteken ska eftersträva att visa upp: experience, involvement, 

empowerment och innovation (Jochumsen, Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen, 

2012). Det går då att tänka sig att det främst är de två första målen som kan upp-

fyllas genom pop-up-bibliotek. För att locka nya användare till biblioteken kan 

biblioteken locka genom att kommunicera ut information om sina ”stjärnor” an-

passade för målgruppen och definierade utifrån Bostonmatrisen där faktorer som 

marknadsandel och tillväxtpotential avgör vad som är stjärnor (Helinsky 2011). 

Ny teknik möjliggör också satsningar på det mobila biblioteket, till exempel mo-

dulen Book-IT flex som gör det möjligt att låna ut böcker och administrera låne-

kort via en surfplatta som enkelt kan tas med utanför det fysiska biblioteket. Pop-

up-bibliotek i framtiden skulle kunna använda sig mer av en kreativ tillväxt ge-

nom DIY-kultur, som skulle kunna innebära att samarbetspartnerna använde 

bibliotekets medier på pop-up-biblioteken i sin egen verksamhet, som i exemplet 

med poesiyoga på badhuset i Glimra kommun som nämns på sidan 60 i uppsatsen 

(intervju med bibliotekschef Amanda och utvecklingssamordnare Katrin, Glimra 

bibliotek, skärgård, 2016-02-25). Det skulle också kunna handla om att fritidsgår-

dar använder sig av pyssel-, musikböcker och annat från biblioteket i sin verk-

samhet och har aktiviteter i eller i anslutning till pop-up-biblioteket.  

I uppsatsen har jag också analyserat och reflekterat över om pop-up-bibliotek 

kan ses som uppsökande verksamhet eller som marknadsföring och vilken roll det 

spelar på vilket sätt man ser på verksamheten. Jag har utläst det som att mina in-

formanter ser det som en verksamhetsform eller aktivitet som i sin tur genererar 

att biblioteket synliggörs eller marknadsförs, till stor del på grund av att det gene-

rerar ”buzz”. Det är mer än enbart marknadsföring, då användarna blir medprodu-

center, så kallade prosumers (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-

Hansen 2011) i marknadsföringen. Biblioteken bedriver en bred verksamhet mot 
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en bred målgrupp och det står i Bibliotekslagen att biblioteken ska rikta sig till 

alla. Ett klädföretag som bestämmer sig för att ha en pop-up-butik någonstans kan 

rikta sitt erbjudande på ett annat sätt. Här har klädföretaget ofta redan differentie-

rat sig genom hela sin profil. När biblioteken vill rikta sig mot specifika målgrup-

per med pop-up-bibliotek blir differentieringsarbetet mycket större. Kanske finns 

inte heller tiden att sätta sig ner och ordentligt definiera de olika målgrupperna 

och var man når ut till dem. Många av pop-up-biblioteken bedrivs, som tidigare 

nämnts, i projekt och detta är ett sätt att försöka nå ut till nya målgrupper. Joacim 

Hanssons studie (2005, s. 31) visade som nämnts i undersökningsdelen att alltmer 

av bibliotekens arbete genomförs i projektform, att det som tidigare har tillhört 

den permanenta verksamheten har lyfts ut och görs som tidsbegränsade projekt, 

vilket också bidrar till att en komplex bild av biblioteket skapas som ändras med 

policybeslut och gällande projekt. Detta gör att pop-up-bibliotek skulle kunna 

vara en trend som har genererat bidrag de senaste åren men kanske kräver att det 

finns resurser att avsätta när bidragspengarna tar slut och det är nya trender som 

råder och ger bidrag. Vad händer med alla projekt som startas och avslutas? Visst 

kan det vara bra att biblioteken ges möjlighet att satsa lite extra på någonting un-

der en tidsbegränsad period men vilka konsekvenser får det för verksamheten i 

stort och kan samarbeten som har byggts upp hållas i liv och utvecklas oberoende 

av framtida projektpengar eller dör de ut efter projekten? Behöver formuleringar i 

olika policydokument också ändras i takt med att olika projekt får pengar och bed-

rivs eller kan formuleringarna stå kvar så länge det handlar om att nå ut till de 

prioriterade grupperna som anges i Bibliotekslagen på olika sätt. Lokala kommu-

nala dokument kan skapa skillnader gentemot olika kommuners arbetssätt samti-

digt som alla har övergripande dokument att följa som till exempel Biblioteksla-

gen och Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Fördelen med verk-

samhet som bedrivs i projekt kan vara att projektgivaren ofta kräver en välgenom-

tänkt ansökan samt en utvärdering av projektet, vilket kan hjälpa till att föra verk-

samheten framåt. 

En möjlig konsekvens av att kalla pop-up-bibliotek för ett minibibliotek som 

vissa av informanterna gör är att det kan förväntas spegla hela bibliotekets verk-

samhet i ett miniformat och för att inte snärja in studien väljer jag att endast utgå 

från det. Pop-up-bibliotek skulle kunna ses som en uppsökande verksamhet i 

första hand och i andra hand som en kommunikationsstrategi. Om man ser på pop-

up-bibliotek som uppsökande verksamhet går det att se det som att pop-up-

bibliotek endast är en del av alla aktiviteter som förekommer på biblioteken. Om 

man däremot ser på pop-up-bibliotek som en kommunikationsstrategi krävs det 

betydligt mer jobb från bibliotekens sida, att definiera mål kopplat till visionen 

och se till att bibliotekets budskap verkligen når fram. Det är mål som i dagsläget 

inte har specificerats på det sättet av mina informanter. Pop-up-bibliotek kan fylla 

en viktig funktion genom att visa icke-användare vad dagens bibliotek är. Alla vet 
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inte vilka tjänster och produkter biblioteket kan erbjuda. Kanske hjälper det inte 

att marknadsföra biblioteket på sedvanligt vis genom flyers, annonser etc. Genom 

att inte låsa fast sig vid det fysiska biblioteksrummet utan möta människor där de 

är öppnar biblioteken upp för att människor som inte annars besöker biblioteket 

skapar sig en bild av nutidens bibliotek och inbjuder till besök. 

Vad är det då som motiverar folkbiblioteks användande av pop-up-bibliotek i 

verksamheten? Pop-up-bibliotek kan dels ses som en modern form av ett uppsö-

kande projekt och dels som marknadsföring eller snarare ett sätt att nå ut till nya 

målgrupper genom en kommunikationsstrategi. Pop-up-biblioteken riktar sig ofta 

mot avgränsade målgrupper och erbjudandet kan då specificeras. Företag arbetar 

med marknadssegmentering (Andreasen och Kotler 2008, s.153). Detta kan 

bibliotek också göra. Det som särskiljer biblioteken från många andra organisat-

ioner är just att verksamheten är väldigt bred och att det inte enbart finns en pro-

dukt eller vara som visas upp. Det finns dock saker att ta hänsyn till när man riktar 

marknadsföring mot barn och unga som att den till exempel inte får motverka 

positiva sociala beteenden, livsstilar och attityder (Konsumentverket 2014). 

Biblioteken behöver också tänka på hur de kommunicerar mot denna målgrupp 

men inte på samma sätt som företag vars avsikt är att sälja produkter som kostar 

pengar. Marknadsföringens mål är framförallt att förändra ett beteende hos kun-

den eller i bibliotekens fall hos användare eller presumtiva användare. Då behöver 

ofta andra mätmetoder användas för att se resultat, till exempel användarunder-

sökningar för att se hur ett beteende ser ut och hur det har förändrats. Detta har 

inte gjorts i de projekt jag har undersökt. Greta Renborg skrev, som jag har tagit 

upp tidigare, att det är omöjligt att dra en gräns mellan uppsökande verksamhet 

och PR (Renborg 1963, s. 9). Kanske gäller detsamma för pop-up-bibliotek och 

PR.  

Pop-up-bibliotek i sig självt är inte framtidens bibliotek men tillsammans med 

det fysiska biblioteket kan det bidra till att bibliotekens roll i samhället ytterligare 

legitimeras och att fler får upp ögonen för bibliotek och förstår deras värden, såväl 

medborgare som politiker. Jag tror att det skulle gynna biblioteken att fokusera på 

relationsmarknadsföring, att inte stirra sig blinda på siffror utan att också fokusera 

på de mjuka värdena, som biblioteken i min studie redan gör i hög utsträckning. 

Ibland kräver Kulturrådet och andra instanser som har delat ut projektmedel det 

och ibland finns inte tiden till att utvärdera ordentligt. Biblioteken skulle tjäna på 

att göra fler användarundersökningar för att se hur användarna upplever till exem-

pel pop-up-bibliotek och om deras bild av biblioteket förändras i och med upple-

velsen av att ha tagit del av pop-up-biblioteket. En välgjord utvärdering kan också 

göra att biblioteken lättare kan kunna legitimera sin verksamhet mot politikerna, 

vilket i sin tur kan generera större anslag eller undvika att anslagen minskas. The 

organizational marketing planning process (OMPP) (Andreasen och Kotler 2008) 

kräver mycket tid och resurser för att användas fullt ut men stegen för att skapa en 
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lyckad kampanj, vilket pop-up-bibliotek skulle kunna ses som är mer lättillgänglig 

att applicera på enskilda projekt. Utifrån resultaten i min studie vill jag mena att 

det kanske inte alltid behöver gå att relatera en utvärdering av en satsning som 

pop-up-bibliotek till ökade besök eller utlåningssiffror på det fysiska biblioteket. 

Det viktigaste är kanske snarare att fokusera på relationen mellan presumtiva an-

vändare, befintliga användare och bibliotek och relationer och utvecklade samar-

beten med externa organisationer där folkbiblioteken ger en tydlig bild av sig 

själva, vad de står för och vad de erbjuder genom att kommunicera strategiskt. 

Användaren kan ses som en medproducent som hjälper till att levandegöra biblio-

teket utanför det fysiska biblioteksrummet. Det går också att använda sig av taxo-

nomier som utvärderingsverktyg som kan användas för att mäta sådant som är 

svårt att mäta på annat sätt, t.ex. verksamhet för vissa målgrupper och samarbete, 

vilket jag har tagit upp i analysdelen (Ögland, Lundgren & Wockatz 2010, s. 115).  

Det skulle vara tidsödande för biblioteken att använda sig av Organizational 

marketing planning process (OMPP) fullt ut för varje del av bibliotekets verk-

samhet. Men att arbeta mer strategiskt i den anda som Andreasen och Kotler hål-

ler skulle kunna vara till fördel för biblioteken. De skulle kunna använda sig av 

Andreasen och Kotlers sex steg för att planera en kampanj. Det förutsätter dock 

att det stora övergripande strategijobbet med OMPP görs med jämna mellanrum 

för att också kampanjerna eller aktiviteterna ska bli så bra som möjligt. Det märk-

tes vid intervjuerna att informanterna funderat mycket över frågorna som de fick 

skickade till sig inför intervjutillfällena, att det inte fanns några direkt givna svar 

på en del frågor och att en del av resonemangen utvecklades för de enskilda in-

formanterna vid intervjutillfället.  

Kan och bör de mobila biblioteken delas upp efter en särskild indelning eller 

spelar det inte någon roll? Fördelen med tydliga definitioner är att sannolikheten 

för att människor förstår varandra ökar. Det går att se på pop-up-bibliotek enligt 

den uppdelning som Regionbiblioteket i Stockholms län gjort som jag nämnde i 

bakgrundskapitlet där det delas upp i: 1) Uppsökande verksamhet med bokbuss, 

bokbil, bokhoj och dramatenvagn, 2) Boken kommer-låntagare som får medier 

hemskickade, 3) Fasta bibliotek utanför biblioteket t.ex. arbetsplatsbibliotek, 

tvättstugebibliotek, vägkrogsbibliotek, fängelsebibliotek, bokhyllor på verksam-

heter inom vård och omsorg eller i en telefonkiosk, 4) Pop-up-bibliotek, tillfälliga 

mobila bibliotek på olika ställen, till exempel i köpcentrum, caféer, läger, på 

stranden och litteraturfestivaler, 5) Den mobila bibliotekarien som är med och 

träffar politiker, förmedlare och andra viktiga kontakter (Regionbibliotek Stock-

holm Länsnytt 1/2016). Fördelen är att det blir enkelt att skilja de olika verksam-

heterna åt och att kommunikation och forskning om verksamheterna förenklas.  

Gör det någon skillnad om biblioteken väljer att se på pop-up-bibliotek som 

uppsökande verksamhet eller som ett sätt att marknadsföra biblioteken på? Davis 

m.fl. skriver att ett pop-up-bibliotek skiljer sig från den vanliga uppsökande verk-
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samheten som ett bibliotek använder för att marknadsföra sin service. Under tiden 

som ett pop-up-bibliotek kan fungera som marknadsföring för biblioteksservicen 

utgör marknadsföring i sig själv inte ett pop-up-bibliotek. Pop-up-bibliotek är inte 

en statisk uppvisning eller personal som delar ut broschyrer när biblioteksnärvaro 

ensamt är syftet (Davis m.fl. 2015).  

Tid kan vara en faktor som till skillnad från företag med egna marknadsav-

delningar hindrar folkbibliotek från att fokusera så mycket på marknadsföring. 

Personalen är dessutom vanligtvis inte utbildad i marknadsföring och det kräver 

därför tid, engagemang och intresse hos enskilda medarbetare. De pop-up-

bibliotek i studien som är mer statiska kanske mer kan ses som marknadsföring än 

en verksamhet i sig. Samtidigt är de pop-up-bibliotek i studien som informanterna 

på Holma bibliotek berättar om som är bemannade ett ypperligt exempel på en 

form av relationsmarknadsföring. Denna form av marknadsföring sker egentligen 

på biblioteken varje dag. Den gör det också möjligt att direkt svara på besökarnas 

frågor och berätta om bibliotekets övriga verksamhet. Det går också att göra med 

flyers och liknande men får kanske bäst effekt om det görs från person till person. 

På det här sättet kan också eventuella missuppfattningar om att det endast är pop-

up-biblioteket som är biblioteket undvikas. En verksamhet som är obemannad 

eller sköts av personal i en annan verksamhet kan vara bra men det utgör också en 

risk att eventuella missuppfattningar om biblioteken sprids. Genom att utveckla 

samarbeten med andra aktörer i samhället stärker folkbiblioteket relationerna i 

lokalsamhället och utvecklar biblioteket och dess erbjudande (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011, s. 16–17). Det gör att biblioteket 

visar såväl presumtiva användare som befintliga användare att de hänger med i 

samhällsutvecklingen, inbjuder människor till att ta del av deras tjänster och er-

bjudanden och bidrar till att folkbibliotekets identitet, image och profil balanseras.  

Förslag till vidare forskning 

Jag anser att det behövs mer forskning ur ett användarperspektiv för att veta vad 

användarna anser om satsningar som biblioteket gör genom att tillfälligt flytta ut 

från sina ordinarie lokaler (genom till exempel pop-up-bibliotek) eftersom det kan 

motiveras genom att det är medborgarna i en kommun som är med och finansierar 

de svenska folkbiblioteken och har rätt att få insikt i hur verksamheten är utfor-

mad. Det är också medborgarna i en kommun som använder biblioteken och verk-

samheten bör därför utformas efter deras behov och önskemål i viss utsträckning.  
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Förslag till implementering 

För att planera inför kommande pop-up-bibliotekssatsningar skulle folkbiblioteks-

anställda kunna använda sig av Kotlers och Andreasens The organizational mar-

keting planning process, (OMPP) (Andreasen och Kotler 2008). De kan använda 

sig av olika marknadsföringsteorier inom de olika stegen: analys, strategi, genom-

förande och kontroll & utvärdering. Denna modell har jag använt i min analys 

men den skulle kunna användas mer grundligt inom varje steg och anpassas mer 

till varje biblioteks arbetssätt. För arbete och analys av varje enskild kampanj eller 

aktivitet skulle biblioteken kunna använda sig av Andreasen och Kotlers sex steg: 

lyssna, planera, provköra, implementera, övervaka samt återvinning och revide-

ring (Andreasen och Kotler 2008). 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka varför svenska folkbibliotek arbetar 

med pop-up-bibliotek. Den kvalitativa undersökningen har innefattat intervjuer 

med verksamhetsansvariga för pop-up-bibliotek på folkbibliotek i fem kommuner 

med totalt sju personer. I studien testar jag att se hur Andreassens och Kotlers 

Organizational marketing planning process (OMPP) kan användas genom att se 

på de olika delarna av pop-up-bibliotek som analys, strategi, genomförande och 

kontroll & utvärdering. Jag undersöker också hur buzz marketing, även kallat 

word-of-mouth fungerar med pop-up-bibliotek med utgångspunkt från biblioteken 

i min studie. Pop-up-bibliotek kan ses både som en modern form av uppsökande 

verksamhet och som en kommunikationsstrategi för att nå ut till nya målgrupper, 

vilket innebär marknadsföring. Informanterna ser pop-up-bibliotek som en trend i 

samhällsutvecklingen som biblioteken har anslutit sig till, i sällskap av bland an-

nat pop-up-butiker och pop-up-restauranger. Samarbetet med externa aktörer vari-

erar men i flera av fallen har dessa skett med organisationer som riktat sig mot 

barn och unga, där samarbeten har startats, utvecklats och skapat synergieffekter. 

Många av satsningarna har bedrivits med hjälp av bidrag och projektmedel men 

mycket av resurserna har flutit in i varandra. Trots att informanterna säger att det 

inte är någon resurskrävande verksamhet vittnar de om att det är svårare att fort-

sätta att bedriva pop-up-bibliotek inom ordinarie verksamhet när projektpengarna 

är slut. Styrdokument som kan sägas påverka pop-up-satsningarna är Biblioteks-

lagen och kommunala politiska styrdokument. De främsta syftena med att arbeta 

med pop-up-bibliotek enligt informanterna är att tillgängliggöra biblioteket, sam-

verka med externa aktörer, bedriva läsfrämjande verksamhet och att nå 

fler/marknadsföra biblioteket. Tyngdpunkten är att skapa och upprätthålla bra 

relationer och det fokuseras mer på detta än att till exempel försöka ha koll på hur 

många som har använt sig av pop-up-biblioteket och göra olika typer av mätning-

ar av effekter och resultat av satsningarna. Pop-up-bibliotek bidrar till att synlig-

göra och utveckla folkbiblioteken i den lokala stadsutvecklingen och till att upp-

fylla bibliotekens mål genom att bli mer tillgängliga och synliggöras i lokalsam-

hället. Informanterna hänvisar till att biblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

arbeta läsfrämjande. Tydligt i studien är att Bibliotekslagen har en stor inverkan 

på utformandet av verksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

• Yrkesroll 

• Utbildning/yrkeserfarenhet 

• Ålder/kön 

 

Kommunikationskanaler och synliggörande 

• På vilka sätt synliggörs/marknadsförs biblioteket idag? 

 

Målgrupper 

• Vilka målgrupper når ni ut till med bibliotekets verksamhet idag? 

• Vilka målgrupper vill ni nå ut till bättre med bibliotekets verksamhet? 

 

Uppsökande verksamhet 

• Hur definierar du begreppet uppsökande verksamhet? 

• Vilka former av uppsökande verksamhet bedriver biblioteket idag? 

 

Pop‐up‐bibliotek 

• Hur definierar du begreppet pop‐up‐bibliotek? 

• När började biblioteket arbeta med pop‐up‐bibliotek? 

• Vad fick er att börja arbeta med pop‐up‐bibliotek? Inspirationskällor? 

• Vilka är de främsta syftena med att ni arbetar med pop‐up‐bibliotek? 

• Vilka är era visioner med att anordna pop‐up‐bibliotek? 

• Hur många pop‐up‐bibliotek har biblioteket anordnat? 

• Kan du beskriva hur de olika pop‐up‐biblioteken har sett ut? 

• Vilka målgrupper har pop‐up‐biblioteken riktats till? 

• Vilken betydelse anser du att samarbetet med olika institutioner och organisat-

ioner utanför biblioteket har för att nå ut till olika målgrupper? 

• Hur har medierna till pop‐up‐biblioteken valts ut? Övrigt medtaget material? 

• Har lånen registrerats och isf hur? 

• Vilka reaktioner har ni fått från besökare av pop‐up‐biblioteken/omgivningen? 

• Hur upplever du att det är att arbeta med pop‐up‐bibliotek? 
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• Finns det några mål med satsningarna och isf vilka? 

• Vilka effekter och resultat har pop‐up‐bibliotek gett? 

• Har projekten utvärderats och isf hur? 

• Känner ni att ni har nått ut till de tilltänkta målgrupperna för satsningarna? 

• Hur har pop‐up‐biblioteken synliggjorts/marknadsförts? 

• På vilka sätt har pop‐up‐biblioteken synts i samhället? T.ex. publicitet i media. 

• Har styrdokument använts vid planerandet av verksamheten? Isf vilka? 

• Vilka fördelar och vinster anser du finns med pop‐up‐bibliotek? 

• Vilka nackdelar och risker anser du finns med pop‐up‐bibliotek? 

• Pop‐up är en global trend inom flera branscher, pop‐up‐butiker, pop‐up‐
restauranger etc. Hur tror du att det kommer sig att denna trend har spridit sig till 

pop‐up‐bibliotek och svenska folkbibliotek? 

• Finns det några planer på att utveckla bibliotekets pop‐up‐bibliotek? Isf hur? 

• Hur stor andel resurser uppskattar du att biblioteket lägger på pop‐up‐bibliotek 

jämfört med bibliotekets övriga verksamhet? 

• Vilken betydelse anser du att det har att biblioteken synliggörs i form av t.ex. 

pop-up-bibliotek i lokalsamhället för att få medel från förtroendevalda politiker 

och sponsorer? 

• Vad anser du att man behöver tänka på när man utformar ett pop‐up‐bibliotek? 

• Vad anser du talar för och emot framtida satsningar på pop‐up‐bibliotek? 
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Bilaga 2. Informantbrev 

 

Hej, 

 

Jag heter Camilla Käck och studerar på Masterprogrammet i ABM med inriktning 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala uni-

versitet. Jag ber vänligen om att få intervjua dig för min masteruppsats om pop-

up-bibliotek. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka syften och mål som finns med att an-

ordna pop-up-bibliotek samt upplevelser av hur detta arbete fungerar på olika 

folkbibliotek i Sverige. Uppsatsen kommer att bidra till ökad kunskap om feno-

menet pop-up-bibliotek som en form av uppsökande verksamhet och min för-

hoppning är att den även ska kunna användas som underlag av folkbiblioteksan-

ställda när uppstart av pop-up-biblioteksverksamhet diskuteras. 

 

Du och ditt bibliotek är utvalt eftersom jag har kännedom om att ni bedriver verk-

samhet med pop-up-bibliotek. Jag tror att ni kan hjälpa mig att ge värdefulla per-

spektiv på uppsatsens ämne. 

 

Genomförande av intervjun tar cirka en timme. Ditt namn samt det bibliotek du 

företräder kommer att skrivas ut i uppsatsen. Din medverkan är frivillig och du 

kan när som helst avbryta intervjun eller din medverkan. Frågor om mitt uppsats-

projekt besvaras gärna. Uppgifter om mitt projekt kan även fås av min handledare 

Arwid Lund (Dr. i Biblioteks- och informationsvetenskap), tel. 070-416 44 01 

och e-post arwid.lund@abm.uu.se. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning och jag hoppas på ett positivt svar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Käck 

Masterstudent Biblioteks- och informationsvetenskap 

Institutionen för ABM 

Uppsala universitet 

E-post: Camilla.Kack.9629@student.uu.se 

Mobil: 070-60 30 398 

 

 

 

 

 

 


