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Inledning 

Under mitt arbete som timvikarie på Gävle Stadsbibliotek sommaren 2018 fick 

jag en första inblick i hur en uppsökande mobil biblioteksverksamhet kan se ut med 

Stadsbibliotekets nyinköpta elektriska bibliotekscyklar.1 Verksamheten gick ut på 

att två kollegor, varav jag var den ena, cyklade till förvalda platser där vi placerade 

ut böcker, tidningar och diverse annan media. Med hjälp av läsplattor lånade vi ut 

böcker och andra medier till besökare som kanske inte vanligtvis besöker 

biblioteket. Vi utfärdade bibliotekskort till dem som så önskade. Detta arrangemang 

gav mig inblick i verksamheten och ett incitament att läsa mer om andra populära 

uppsökande mobila biblioteksverksamheter i Sverige. Exempel på sådana är 

bokbussar vars verksamhet ofta organiserats i samarbete med andra aktörer för att 

öka olika målgruppers läslust, t.ex. har förskolor och skolor varit populära 

samarbetspartners. På nätet visade det sig att det inom ett antal bibliotek i Sverige 

finns flera biblioteksplaner som innehåller såväl termen uppsökande mobil 

verksamhet som pop-up bibliotek. Bibliotekens officiella dokument och olika 

tidningsartiklar som jag läste om dessa verksamheter, som rör sig utanför 

bibliotekens fysiska barriärer, fick mig att fundera över verksamhetens egentliga 

syfte. En del av syftet med verksamheten är naturligtvis att nå ut med litteratur till 

potentiella låntagare men det finns även ett marknadsföringssyfte i själva 

kärnverksamheten. I dagens samhälle blir det allt viktigare att kunna hävda behovet 

av en organisation, och den tid och de resurser som läggs ner på biblioteks 

uppsökande verksamheter kan därför behöva undersökas. 

Förutom bokbussen är avsikten även att synliggöra den mindre 

uppmärksammade men väl så användbara bibliotekscykeln. Bokbussarnas 

verksamhet runtom i landet är välkänd, kanske främst som ett sätt att göra 

biblioteket tillgängligt, men bussarna används också som reklampelare för 

biblioteket. Marknadsföring verkar framstå som allt viktigare för att biblioteken ska 

nå ut till allmänheten med de tjänster och medier som ett modernt bibliotek kan 

tillhandahålla idag. Den marknadsföringspotential som bibliotekscykeln utgör för 

att stödja bibliotekens behov av att nå ut till allmänheten bör lyftas fram. Det finns 

flera studier om bokbussarnas verksamhet, men det finns i stort ingenting skrivet 

om bibliotekscyklar. Denna studie låter därför bibliotekscykeln ta sin plats. 

Bibliotekscykeln må vara mindre uppmärksammad, men som 

marknadsföringsverktyg ska den inte underskattas där den syns trampas fram i 

samhället. 

 
1 Gefle Dagblad 2018-05-19, (hämtad 2019-05-25). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka mobila biblioteksverksamheter och 

skapa förståelse för hur de används för att nå ut i samhället. Det finns olika typer 

av mobila bibliotek, exempelvis biblioteksbussar, biblioteksbåtar och 

bibliotekscyklar. Biblioteksbussar eller bokbussar är kanske den mest kända formen 

av mobil biblioteksverksamhet. Denna studie ämnar dock fokusera på 

cykelbibliotek som en form av mobila biblioteksverksamheter och undersöka hur 

dess användning tar sig uttryck i Sverige och hur syftena med verksamheten 

uttrycks. 

Uppsatsens frågeställningar är därför följande: 

 

• Hur ser användningen av bibliotekens mobila verksamhet ut i olika 

delar av landet? 

• Hur skiljer sig föreställningar och praktiker åt mellan bibliotek som 

använder sig av cykelverksamhet?  

• Vad är bokcykelns huvudsyfte enligt biblioteken som bedriver 

cykelverksamhet och hur tycker de att verksamheten fungerar?  

• Vilken eller vilka relevanta diskurser runt mobil biblioteksverksamhet 

kan identifieras? 

Avgränsningar 

Inför genomförandet av studien och under insamlingen av materialet övervägdes 

hur många bibliotek som skulle ingå i materialet. Av tidsskäl bedömdes att samtliga 

290 kommuners bibliotek inte var möjligt att använda i studien. Ett urval har gjorts 

och en kommun från varje län ingår i studien för att representera alla delar av landet. 

Urvalet framgår av metodavsnittet. Studien började med en preliminär 

undersökning av de olika slags mobila bibliotek som finns och hur de kan fungera 

och användas. Sedan fördjupas studien genom enkätmaterial av ett mindre antal 

bibliotek och intervjuer vid två bibliotek som jämförs. Studien utgår från fenomenet 

mobil biblioteksverksamhet, men fokus avser cykelbibliotek. 

Det hade varit intressant att vid ett annat tillfälle och med en bredare inriktning 

göra en mer djupgående analys av andra mobila verksamheter utöver bokbuss och 

bokcykel. Detta för att se hur och om de kontrasterar varandra och vilka skillnader 

som i så fall uppvisas. Denna studie avgränsas dock till att, utifrån bibliotekslagen 

och kommunala biblioteksplaner på nätet, fokusera på just bokcyklar och bokbussar 

och hur de används i Sverige.  

Disposition 

Denna uppsats börjar med att ge bakgrundsinformation till mobila bibliotek i 

allmänhet, till deras historia och till de bibliotek som ingår i studien. Efter detta 
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följer en presentation av tidigare forskning. Det tredje kapitlet presenterar och 

förklarar uppsatsens teorier och begrepp.  

I det fjärde kapitlet redogörs för uppsatsens metod och material. Detta följs av 

en mer djupgående redovisning av det mobila bibliotekets historia i kapitel fem. 

Där lyfts också dagens användning av mobila biblioteks fram, och befintlig statistik 

presenteras. I det sjätte kapitlet analyseras materialet utifrån uppsatsens teorier. Det 

avslutande kapitlet ägnas åt att diskutera och sammanfatta resultaten och till att 

lägga fram förslag för framtida studier.  

Bakgrund 

Bibliotekslagen från 2013 formulerar sålunda: 

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.2  

 

Nuvarande bibliotekslag trädde i kraft 2014 och ersatte den äldre lagen från 1996. 

I lagen finns de bestämmelser som reglerar biblioteksväsendet och innefattar alla 

offentligt finansierade biblioteksverksamheter såsom: 

 

Folkbibliotek 

Skolbibliotek 

Regional biblioteksverksamhet 

Högskolebibliotek 

Lånecentraler 

Övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.3 

 

Bibliotekslagen tar upp bibliotekens ändamål. Det primära ändamålet är att det 

allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

via bidrag i form av kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Detta ska 

åstadkommas genom att främja litteraturens ställning och genom att biblioteken ska 

vara tillgängliga för alla.  

En ändring (2014:1261) gjordes i den gällande bibliotekslagen (1996:1596) i 

form av ett tillägg, § 7a, som säger att ”kommuner och landsting skall anta planer 

för biblioteksverksamheterna”4, något som tidigare inte poängterats. Det hade 

endast skrivits om samarbete utan att använda det tvingande ”skall”. 

Det fokus bibliotekslagen har synliggör de demokratiska värderingar som 

bibliotek ska företräda. Bibliotek ska vara en plats för människor att låna och läsa 

litteratur i form såväl tryckta böcker som E-böcker och E-ljudböcker, att studera 

 
2 SFS 2013:801 Bibliotekslag. 
3 SFS 2013:801 Bibliotekslag. 
4 SFS 1996:1596 Bibliotekslag § 7a. 
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och komma med frågor för att själva söka/ få hjälp att söka sig fram till önskvärd 

media av varierande slag och språk. 

För att uppfylla detta uppdrag måste bibliotek kunna locka till sig nya 

användare. Utifrån bibliotekens perspektiv kan biblioteksanvändarna upplevas som 

enbart stamkunder. Då kan det uppfattas som ett problem, när många människor 

vare sig uppsöker ett bibliotek eller använder sig av bibliotekstjänster. Dessa icke-

användare uppfattar troligen inte biblioteket som en attraktiv institution. 

Det går att se två huvudorsaker för utveckling och intresset att använda sig av 

mobila bibliotek. Den första är att biblioteksverksamheten och dess utbud har ökat 

alltmer på grund av en tilltagande diversifiering av material både vad gäller 

medietyp och språk och ämnen. Ett bibliotek är därmed inte endast en plats för 

studier utan även en arena med ett brett utbud av kultur. Den andra huvudorsaken 

består i en strävan att nå ut till andra än traditionella biblioteksbesökare samt tydligt 

uppvisa vad man har att erbjuda genom att flytta ut delar av biblioteksverksamheten 

från de traditionella lokalerna och söka upp människor i vardagen.5  Denna strävan 

förekom redan 1983 men med dagens tekniska utveckling och mer mångkulturella 

samhälle har marknadsföringsaspekten blivit viktigare. Biblioteken  uppfattar att 

man behöver tala om att man finns och informera om det utbud man har. 

Att utöka den mobila biblioteksverksamheten har dock inte alltid varit 

självklart på grund av ekonomiska faktorer. Tidigare omfattade den främst 

bokbussar, och bokcykeln som blev populär först då elcykeln introducerades, något 

som Gävle är ett exempel på. Under senare delen av 1970-talet utfördes i Södertälje 

forskning om uppsökande biblioteksverksamhet, vilken i viss mån skulle komma 

att bli en pilotstudie för Gävleborgsprojektet.6 Inte bara Gävle kommun utan även 

personer i allmänna bibliotekskretsar fattade intresse för projektet och tog kontakt 

med projektansvarig för att fråga om metoden och upplägget som användes. Från 

det första planeringssammanträdet framstod förskolor som ett viktigt delprojekt, 

vilket än idag återspeglas i biblioteksbussarnas verksamhet som innebär att de vid 

tillfällen besöker skolor. 

Redan i början av projektet upptäcktes att attityder om böcker och läsning 

grundläggs tidigt, redan före skolåldern, och att folkbibliotek uppenbarligen hade 

haft särskilda problem med att nå ut till de barnfamiljer som saknade vanan att låna 

eller läsa böcker.7  

Biblioteks syfte gentemot förskolor har formulerats så här: 

Från bibliotekens sida måste man arbeta för ett utökat samarbete och förbättrat kontaktnät med 
institutioner där små barn vistas och – vilket är lika viktigt – med hemmen. […] samt påminna 
om bibliotekets existens och göra dess barnavdelning mer känd.8 

 

 
5 Johansson (red.) (1983), s. 9. 
6 Johansson (red.) (1983), s 10. 
7 Johansson (red.) (1983), s. 25. 
8 Johansson (red.) (1983), s. 25. 
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Det som min studie intresserar sig för är hur bibliotek använder mobila 

verksamheter i ett marknadsföringssyfte, hur biblioteken själva upplever 

marknadsföringsaspekterna och om man utifrån dessa frågor kan se en koppling till 

huruvida mobila bibliotek har ökat eller minskat i omfattning och vilka de 

eventuella anledningarna till detta kan vara.  

Min studie kommer att undersöka bibliotek i hela Sverige för att se deras 

användning av eventuella mobila verksamheter av olika slag och hur de beskrivs i 

offentliga dokument och bibliotekens egna beskrivningar av verksamheterna. 

Intressant är om verksamheterna lägger tyngdpunkten på marknadsföring eller 

tillgänglighet. Urval för denna beskrivning redovisas i metodavsnittet. 

Denna studie utforskar mobil verksamhet både i form av buss och cykel, men 

fokus ligger på biblioteks cykelverksamhet. Bokbussar kan frakta större mängder 

litteratur över större avstånd och har därför en uppenbar fördel, varför det är 

intressant hur bibliotek som har bussverksamhet även använder en 

cykelverksamhet. Det intressanta är då vilket som är huvudsyftet med 

cykelverksamheten och hur de anser att denna verksamhet fungerar för dem. 

De bibliotek som studien kommer att fokusera på är Stadsbibliotek Gävle och 

Stadsbiblioteket i Uppsala då de skiljer sig från varandra i sin mobila verksamhet. 

Hur dessa två biblioteks föreställningar och praktiker skiljer sig åt är föremål för en 

djupare undersökning i denna studie. Redan på ett övergripande plan kan en skillnad 

identifieras. Stadsbiblioteket i Uppsala använder både buss- och cykelverksamhet 

och har haft dessa under en längre period. Gävles Stadsbibliotek pensionerade sin 

bokbuss 2003 men även om man är i process att nystarta en bussverksamhet så sker 

det för sent för att vara relevant för denna studie. Gävles cykelverksamhet är 

nystartad sedan sommaren 2018. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning om mobila bibliotek, både avseende 

etablerade forskares publikationer som examensarbeten. 

Forskning om mobila bibliotek är något begränsad. Speciellt när det gäller 

bokcyklar är materialet näst intill icke-existerande. I mycket av det material som 

handlar om mitt ämne används termerna uppsökande bibliotek och pop-up-

bibliotek, benämningar som jag kommer att ersätta med mitt valda begrepp, mobila 

bibliotek.  

Tidigare forskning om mobila bibliotek - litteratur 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning som relaterar till min studie. Samtidigt 

som jag använder såväl nationella och internationella texter har jag i första hand 

koncentrerat mig på skandinavisk forskning. Framförallt svensk forskning har störst 

relevans för studien.  

Som framgår av artikeln Exploring Pop-Up Libraries in Practice av Davis et 

al. finns synonyma begrepp till uppsökande verksamheters mobila bibliotek, såsom 

exempelvis pop-up-bibliotek. Artikeln publicerades 2015 i The Australian Library 

Journal och beskriver en kvalitativ studie med informanter från sex olika 

folkbibliotek i Australien. Undersökningen gick ut på att beskriva hur och varför 

dessa pop-up bibliotek hade etablerats och rymmer reflektioner över framgångar 

och motgångar i denna process samt vad man kunde ta med och lära sig.9   

Artikeln föreslår en definition av pop-up-bibliotek, nämligen att de är tillfälliga 

och oväntade när de dyker upp. Vad som räknas som tillfälligt framstår dock som 

oklart, enligt författarna.10 

Författarna beskriver vidare pop-up som ett ökande globalt fenomen och något 

som dyker upp i olika branscher som ett medel att upptäcka nya sätt att interagera, 

utveckla och engagera respektive verksamhetsområdes konsumenter. Studien 

beskriver hur biblioteken kan attrahera allmänheten genom sitt utbud av litteratur. 

Samtidigt som litteraturen är ett huvudsakligt varumärke för bibliotek kan man 

använda den mer informella atmosfär som skapas via mobila bibliotek för att 

generera en informell atmosfär. Studien stödjer tanken att pop-up bibliotek/mobila 

bibliotek kan hjälpa det fasta, stationära biblioteket med att nå icke-användare 

genom att möta dem på oväntade platser och därmed göra dem intresserade genom 

denna oväntade faktor.11 

 
9 Davis et al. (2015), s. 94 – 104. 
10 Davis et al. (2015), s. 95. 
11 Davis et al. (2015), s. 95-104. 
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Den tidigaste svenska texten som denna studie funnit är Det uppsökande 

biblioteket - om bibliotekets möjligheter att stimulera läsintresset av Greta Renborg 

från 1963. 

I denna skrift definierar Renborg den uppsökande verksamheten (vilken är en 

mobil verksamhet för att nå ut till låntagare). Hon lägger fram kostnadsfrågor och 

tidsåtgång som även idag är aktuella ämnen för mobila bibliotek. Renborgs 

definition av vad den mobila verksamheten ska göra och inte göra är även den lika 

relevant idag som för 50 år sedan:  

Att se till att alla bosatta i den kommun som biblioteket betjänar bör känna till vad biblioteket 
har att erbjuda.12  

 

Denna definition passar in i min studies fokus på vad ett mobilt biblioteks syfte 

förefaller vara.  

Bland andra studier och skrifter om mobil verksamhet finns den rapport som 

gavs ut av Statens kulturråd år 1990, sammanställd av Dan Lundin och Birgitta 

Modigh; Ända hem till fru Nilsson - en metodutredning om uppsökande 

biblioteksverksamhet. Rapporten är en metodutredning om det uppsökande 

biblioteket och dess verksamhet, såsom användningen av bokbuss, vilken beskrivs 

som en metod med flera fördelar. I ett avsnitt om det internationella perspektivet 

resonerar Lundin & Modigh om svårigheten att jämföra biblioteksverksamheten 

länder emellan och hur olika traditioner och samhällssyn kan komma att påverka 

hur mobila bibliotek används och betraktas. Lundin & Modigh nämner även att det 

svenska begreppet uppsökande biblioteksverksamhet inte har en direkt 

motsvarighet i de flesta länder.13 Därför fokuserar jag min undersökning på Sverige. 

Gävleborgsprojektet är ett av de större forskningsprojektet om den mobila 

verksamheten som har gjorts i Sverige och som jag berör, eftersom Gävle en av de 

två städer som jag har gjort intervjuer i. Projektets arbete är dokumenterat i 

Uppsökande biblioteksverksamhet - en arbetsbok från Gävleborgsprojektet, 

redigerad av Hans Olof Johansson 1983. Detta projekt om den uppsökande 

biblioteksverksamheten genomfördes i början av 1980-talet gällande den 

uppsökande biblioteksverksamheten i Gävle. Syftet med undersökningen var att få 

fram en plan för om och hur biblioteket skulle kunna utföra det uppsökande arbetet 

när det gällde olika användargrupper. Projektet var ett samarbete mellan 

avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala Universitet, Stads- och 

Länsbiblioteket i Gävle, studenter från Högskolan i Gävle och Sandviken samt 

Bibliotekshögskolan i Borås.  

Projektets fokus låg på förskolor, arbetsplatser, fritidsgårdar, frikyrkor och 

kommuninnevånare med jakt- och fiskeintresse. Gävleborgsprojektet hade som 

 
12 Renborg (1990), s. 14. 
13 Statens kulturråd (1990), s. 43.  
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syfte att ge fler människor tillgång till folkbibliotekens utbud vilket beskrivs som 

“att värva nya låntagare”.14 

Folkbibliotek och marknadsföring 

År 2011 gav Regionbiblioteket Halland ut en rapport Konsten att synliggöra 

bibliotek. Denna rapport handlar om en period när Halland arbetade med bilden på 

befintliga bibliotek och hur man skulle lyckas med att synliggöra bibliotekets utbud 

för olika grupper. Författarna skriver här att det marknadsföringssätt som visat sig 

vara bäst lämpat för biblioteken och deras olika verksamheter är 

relationsmarknadsföring. Detta innebär, som namnet antyder, att bygga relationer 

och skapa en långvarig kontakt med användare.15 

Rapporten fortsätter med att beskriva att en annan, liknande form av 

relationsmarknadsföring som även kan vara adekvat, den så kallade “buzz 

marketing” metoden, eller mun-till-mun marknadsföring. Kort sagt marknadsföring 

i form av att användare sprider vidare sina egna subjektivt upplevda känslor om den 

service de fått till sina bekanta och förhoppningsvis rekommenderar andra att 

uppsöka biblioteket. 

Tidigare forskning om mobila bibliotek - magisteruppsatser 

Eftersom litteratur om mobila bibliotek är så begränsad bidrar magisteruppsatser 

med olika synvinklar inom området. 

Tyvärr ligger magisteruppsatsernas fokus huvudsakligen på bokbussar och det 

finns mycket lite information om bokcyklar. Eftersom magister- och 

masteruppsatser ändå tar upp frågeställningar som berör även mina frågeställningar 

har de varit relevants för min studie. 

Examensarbetet Femtio år med den svenska bokbussen: en undersökning av 

dagens bokbussverksamhet och dess historia av Helena Rojšek tar upp hur 

bokbussverksamheten i Sverige har utvecklats. Här analyserar även nutidens (år 

1999) verksamhet. Författaren undersöker hur verksamheten har utvecklats sedan 

bokbussen infördes och diskuterar även en möjlig framtida bokbussverksamhet.16  

I magisteruppsatsen Bokbussen från dåtid till nutid: en studie om bokbussens 

utveckling i Sverige skriven av Anna Lysebäck och Lise-Lotte Norrström år 2000 

beskrivs bokbussens historia från år 1948 till 1998 med frågeställningar som 

behandlar hur bokbussverksamheten utvecklats och förändrats, samt hur såväl 

 
14 Johansson (red.) (1983), s. 203. 
15 Eliasson & Jansson (2011), s. 7. 
16 Rojšek (1999). 
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samhällets som bibliotekens utveckling har påverkat denna verksamhet.17 Resultatet 

visade sig till stora delar handla om befolkningsökning och ekonomi. Med ökade 

resurser och geografiskt större kommuner satsade flera kommuner på bokbussar 

just för att kunna nå sina invånare. Mellan åren 1975-80 kunde kommuner söka 

bidrag från Statens kulturråd. Beviljade bidrag ledde sedan till en rejäl ökning i 

antalet bokbussar i Sverige. Nedskärningar under 1990-talet ledde sedan till att flera 

bokbussverksamheter tvingades lägga ner. Studien visar hur bokbussverksamheter 

fluktuerar upp och ner beroende på förändringar i samhället. Trenden för 

bokbussverksamhet verkar befinna sig i en uppgång vid undersökningstillfället år 

2000.18 

I magisteruppsatsen Bokbussverksamhet – effektiv decentralisering av svensk 

biblioteksservice? tar Gunhild Bergqvist år 2003 upp hur bokbussverksamhet har 

utformats, vilka dess mål är och om det verkligen är en verksamhet som lämpar sig 

för framtiden.19 Hon redogör här för synpunkter på hur bokbussar används, samt 

argument som kan finnas för och emot mobila bussbibliotek. I sin studie visar 

nämligen Bergqvist att det finns både för- och nackdelar med verksamheten. 

Exempel på nackdelar är bokbussens lokaler som kan vara trånga medan exempel 

på fördelar kan vara ökad flexibilitet.  Andra argument för verksamheten som tas 

upp i studien är att bokbussar ger en smidigare täckning av kommunen i och med 

att det lätt att lägga till nya hållplatser som inte besökts tidigare. Ett argument mot 

verksamheten är att bokbussar inte är fasta och att det kan vara svårt att hålla reda 

på när de ska komma. En slutlig sammanfattning av undersökningen är att 

bokbussen är värd att behålla, men att det är viktigt för biblioteken att utvärdera sin 

bokbussverksamhet för att effektivisera och ändra den utefter låntagarnas 

önskemål.20 Bergqvist nämner också bokbussens betydelse ur PR-syfte eftersom 

bokbussen kan medverka i lokala evenemang, t.ex. hembygdsdagar i de trakter som 

den ger service till.21 

I masteruppsatsen Pop-up bibliotek: på gränsen mellan uppsökande 

verksamhet och PR av Camilla Käck från år 2016 finns en tydlig anknytning till 

mina frågeställningar. Syftet med Käcks uppsats är att undersöka varför flera 

svenska folkbibliotek bedriver verksamhet i form av pop-up-bibliotek utanför det 

fysiska biblioteksrummet.22 Den teoretiska utgångspunkten är strategisk 

marknadsföring för icke-vinstdrivande organisationer. 23 Käck pekar på att de 

främsta syftena med pop-up-bibliotek enligt hennes informanter är att 

”tillgängliggöra biblioteket, samverka med externa aktörer, bedriva läsfrämjande 

 
17 Lysebäck & Norrström (2000), s. 1. 
18 Lysebäck & Norrström (2000), s. 70 ff. 
19 Bergqvist (2003), s. 2. 
20 Bergqvist (2003), s. 61 ff. 
21 Bergqvist (2003), s. 62. 
22 Käck (2016), s. 6. 
23 Käck (2016), s. 24. 



 14 

verksamhet och att nå fler/marknadsföra biblioteket”24. Tyngdpunkten är att skapa 

och upprätthålla bra relationer och hon konstaterar att det fokuseras mer på detta. 

Käcks resultat visar att 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. Styrdokument som kan sägas påverka 

pop-up-satsningarna är Bibliotekslagen och kommunalt beslutade styrdokument. 25  

 

 
24 Käck (2016), s. 85. 
25 Käck (2016), s. 85. 
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Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsens analys. 

Ett perspektiv utgår från teoribildning inom marknadsföring, en del av den 

företagsekonomiska disciplinen. Det andra perspektivet är hämtat från teoribildning 

avseende diskurs, vad en diskurs är och hur en diskurs kan identifieras. Detta andra 

perspektiv kan användas inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga 

discipliner. 

Marknadsföring – marketing och branding 

I boken Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten (2009) 

påpekar Rita Mårtenson att ett företag aldrig får glömma bort att ställa sig frågan 

varför någon ”skulle vilja ägna tid och intresse åt mitt budskap när hela samhället 

flödar över av budskap”.26 Denna fråga är relevant för biblioteken som har en stor 

kundkrets bestående av besökare och låntagare, men denna kundkrets tycks vara 

fallande, vilket närmare beskrivs i resultatavsnittet på sidan 44. 

Mårtensson menar att marknadsföring är och ska vara en investering i 

varumärket. Denna investering kan delas in i två kategorier; varumärkesbudskap 

som syftar att påverka mottagarens inre bild av varumärket genom associationer 

och värderingar, respektive varumärkestimulans, d.v.s. affärsskapande stimulans, 

med diverse erbjudanden eller ”relationsbyggande aktiviteter”.27 Mårtenson 

poängterar att bygga upp ett varumärkesbudskap är något som får ta tid att bygga 

upp. Att rasera detsamma kan dock gå i en handvändning.  

Att inte använda sig av någon form av marknadsföring/marketing beskrivs av 

Zuzana Helinsky i A Short-Cut to marketing the Library (2008) som “Not 

marketing your activities is like standing in a dark corner and winking at a girl. You 

know what you are doing but nobody else does”.28  

Helinsky är konsult och utbildad bibliotekarie och har specialiserat sig på 

tjänster till biblioteks intressegrupper (commuinities) och publicering. Under de 

senaste 20 åren (2008) har Helinsky arbetat med marketing på olika bibliotek runt 

om världen.29 

Marketing är ett begrepp som syftar på slutsumman av allt en organisation gör 

för att skapa den identitet och kontext de vill att användare ska relatera till. I ett 

bibliotekssammanhang handlar det om den inre bild man får när man hör ordet 

 
26 Mårtenson (2009), s. 18. 
27 Mårtenson (2009), s. 25. 
28 Helinsky (2008), s. 1. 
29 Helinsky (2008), s. 7. 
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bibliotek, dvs en bild formad av tankar, synpunkter och erfarenheter som 

tillsammans skapar den föreställning och åsikt man har om bibliotek. 

I Marketing Library and Information Services: International Perspectives 

(2006) (red) Gupta, förklaras vikten av marknadsföring, hur det är en grundpelare 

för varje framgångsrik organisation. Oavsett om organisationen är vinstbaserad 

eller ideellt förankrad så beror dess framgång och effektivitet på hur väl den kan 

möta de användare som organisationen behöver för att locka in nya icke-användare. 

Detta passar väl in på biblioteken som vill kunna påverka och utveckla längre 

relationer för att omfatta framtida biblioteksanvändare.30 

I denna studie kommer begreppet marketing att användas för att utforska hur 

mobila bibliotek används och hur ett sådant användningssätt kan påverka biblioteks 

varumärke när de kompletterar bibliotekens arbetssätt med exempelvis mobila 

bibliotek. 

För att särskilja marketing från ren marknadsföring kan man säga att en 

marknadsförare visar på och söker sälja en redan färdigställd vara enligt devisen 

what you see is what you get medan Helinsky menar att marketing inbegriper 

utveckling. En biprodukt av marketing vara att utveckla arbetet som biblioteket 

utför när man planerar och inför nya tjänster.31 

Mobila bibliotek är, som tidigare nämnts, inget nytt fenomen men behovet av 

marketing kan vara en anledning till att återinföra dessa verksamheter. Om de 

mobila verksamheternas primära syfte är att marknadsföra innebär verksamheterna 

också en utveckling då de även erbjuder nya tjänstefunktioner. 

Mobila biblioteks marknadsföring kan även kopplas ihop med Ansoffs matris 

som fokuserar på fyra kategorier, eller synsätt, för att öka sin närvaro genom 

marknadsföring. 

1. Market penetration: Detta synsätt handlar om att öka 

användningen/försäljningen av en produkt, eller service för att djupare studera 

marknaden antingen via en starkare marknadsföring eller med sänkta priser.   

2. Product development: Ett synsätt avseende organisationens 

produktutveckling med syftet att utveckla nya produkter för att markera den 

nuvarande marknaden, i förväntan att den kommer att innebära fler försäljningar 

och bli mer relevant i marknadsmiljön.  

3. Market development: Detta tredje synsätt handlar om att finna nya 

marknader. Det bygger på att via marknadsanalys finna potentiellt nya användare 

samt att finna nya marknader och där nå ut med sina produkter och öka sin relevans. 

4. Diversification: Det fjärde synsättet innebär en fundamental förändring i en 

organisations innersta aktiviteter för att erbjuda någonting nytt och därmed öka 

relevansen för sina målgrupper.32  

 
30 Gupta (red) (2006). 
31 Helinsky (2008), s. 9. 
32 Helinsky (2008), s. 36. 
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För att återvända till Helinsky använder hon sig även av begreppet branding; 

en organisations varumärke, den sammanlagda totalen av allt företaget gör där det 

goda likväl som det mindre väl valda tillsammans skapar en större kontext eller 

identitet för användare att relatera till. I praktiken innebär det att ett varumärkes 

slutprodukt är den inre bild en allmänhet tar till sig efter en organisations 

marknadsföringshandlingar. Då en allmänhets inre bilder är föränderliga kan även 

bilden av varumärken förändras, något som gör det nödvändigt för en organisation 

att fortsätta vara synliga och fortsätta med de handlingar som ledde till varumärket. 

Här har bibliotek en fördel med tanke på att bibliotek som institution har en 

mycket lång historia. Det första biblioteket såg dagens ljus för mer än 3000 år sedan 

i Neneve. Bibliotek ses dessutom oftast med positiva ögon, även om man inte finner 

biblioteket intressant så hör man sällan folk fälla negativa kommentarer om 

bibliotek.33  

Mobila bibliotek är bra på att få folk att prata om såväl den mobila 

verksamheten som dess koppling till bibliotek i stort, och som Helinsky skriver är 

det viktigt att det talas om bibliotek i den allmänna domänen, mellan individer i 

vardagssamtal.34  

Diskursanalys 

För att sätta in dessa teorier om marknadsföring i en kontext kommer jag att 

använda diskursanalys. Som jag beskrev tidigare syftar begreppet Marketing på 

slutsumman av allt en organisation gör som skapar en identitet i en kontext som en 

användare relaterar till. Detta innebär alltså att den bild man genast får när man hör 

ordet bibliotek är en bild formad av tankar, synpunkter och erfarenheter. 

Diskursbegreppet har många uttolkare, men kan enligt Bergström & Boreus 

(2005) beskrivas som en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt 

socialt sammanhang.35 De menar att man istället för att uppfatta idéer som 

återspeglingar av den materiella verkligheten, kan se att idéer förutsätter ett språk 

som organiserar den sociala verkligheten. Diskursanalys är ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus, där diskursen väver samman språk och 

handlingar och där handlingar kan relateras till makt.36 

Genom sin flexibilitet är diskursanalys en teori som kan analysera olika sorters 

sociala fenomen, 37 något som passar denna studie med dess användning av 

begreppen varumärke och marknadsföring. Jag väljer i följande avsnitt att i viss 

mån använda egna exempel utifrån biblioteksverksamheten, i stället för exempel 

 
33 Helinsky (2008), s. 38. 
34 Helinsky (2008), s. 18. 
35 Bergström & Boreus (2005). s. 17.  
36 Bergström & Boreus (2005), s. 305 f. 
37 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 31. 
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som den åberopade litteraturen ger. Jag hoppas detta underlättar läsningen utifrån 

ett biblioteksperspektiv. 

Diskursteori beskrivs av bl.a. de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe. Mouffes och Laclaus texter är dock fokuserade på teoriutveckling 

och inte praktiska teoretiska verktyg, varför diskursanalysen som används även 

behöver förklaras utifrån andra författare och uttolkare av diskursbegreppet och 

diskursanalys. 

Språk och handlingar pekar på två olika saker. Det som brukar åsyftas i den 

ontologiska frågan om det existerar en verklighet oberoende av oss själva och vårt 

medvetande.38 I frågan om förhållande mellan en diskursiv och en icke-diskursiv 

värld, menar Laclau och Mouffe i sin grundläggande bok från 1985: 

The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing to do with  whether 
there is a world external to thought, or with the realism/idealism opposition. An earthquake or 
the falling of a brick is an event that certainly exists, in the sense that it occurs here and now, 
independently of my will. But whether their specificity as objects is constructed in terms of 
’natural phenomena’ or ’expressions of the wrath o God’, depends upon the structuring of a 
discursive field. What is denied is not that such objects exist externally to thought, but rather 
different assertion that they could constitute themselves as object outside any discursive 
condition of emergence.39 

 

För Laclau och Mouffe innefattar diskurser alla sociala fenomen. De ser diskurser 

som rent konkreta och materiellt existerande. Hur olika varandra individer än må 

vara tillhör alla en grupp som i sin tillhör olika ”rum”. Exempelvis tillhör 

arbetstagare rummet ”arbetsplats” och familjer rummet ”hem”. 

Barn formas som en grupp i det fysiska rummet vilket kan uppmärksammas 

genom att byggnader såsom daghem, skolor, lekplatser, specifika avdelningar på 

biblioteken och riktat material i mobila bibliotek för barn existerar. Barn uppfattas 

alltså som en grupp som fysiskt sett kopplas ihop med vissa institutioner.40 Dessa 

rum är en del av samhällets diskurs för barn.  

Från ett biblioteksperspektiv innebär detta synsätt att olika grupper blir 

potentiella biblioteksbesökare, vilket kan förklara de sätt som man använder mobila 

bibliotek på för att genom varumärke och marknadsföring locka olika 

grupper/besökare. Barn förstås exempelvis av biblioteken att bestå av flera olika 

grupper med olika behov. Alltså långt ifrån att ses som en homogen grupp att rikta 

sig till eller förhålla sig till, vilket bibliotek får betänka inför besök.41 Precis som 

Laclau och Mouffe definierar hur en diskurs uppfattas “som en fixering av 

betydelse inom en bestämd domän”.42  

 
38 Bergström & Boreus (2005), s. 20. 
39 Laclau & Mouffe (2001), s. 108. 
40 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 42. 

41 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 41. 

42 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 33. 
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Betydelsen av rörlighet och sociala faktorer som andra teorier inom denna 

studie tar upp har för bibliotek sin motsvarighet i deras mobila bibliotekstjänster. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips tolkning av Laclau & Mouffe gäller det 

nämligen att kartlägga de processer där tecknens betydelse ska kartläggas.43  Alla 

tecken i en diskurs är moment som kan ses som knutar i ett fisknät. De kan se olika 

ut och fungera olika men är alla en del av samma slutmål. I en medicinsk diskurs 

kan det vara olika beståndsdelar som kropp, sjukdom etc.44 På detta sätt kan man 

utifrån andra teorier om marknadsföring ta upp dessa moments koppling till 

bibliotek och mobila bibliotek, och hur de kan peka på olika sätt att nå bibliotekens 

slutmål genom användandet av mobila bibliotek och de möjligheter dessa kan ge 

avseende marknadsföring. 

Genom en diskursanalys identifieras en nodalpunkt, det vill säga en mittpunkt 

som kopplar samman andra relaterade moment. 45 Utifrån ett biblioteksperspektiv 

skulle nodalpunkten vara det fysiska biblioteket. Det är detta som är källan från 

vilken allting utgår och som då kopplar vidare till de, för denna studie relevanta 

”knutarna i fisknätet”, benämnt moment46, i form av marknadsföring, mobila 

bibliotek och varumärke. En ytterligare anledning till att här använda diskursanalys 

är att den utesluter andra möjliga betydelser som olika moment eller tecken kan ha. 

Det som Laclau och Mouffe kallar för det diskursiva fältet innebär att andra 

betydelser som begrepp kan ha uteslutits för att skapa entydighet inom det avsedda 

ämnet.47 

Utöver diskursbegreppet, som alltså innefattar alla sorters sociala fenomen, 

menar Laclau och Mouffe att ingenting är för evigt statiskt, det vill säga inte heller 

samhället. Laclau och Mouffes diskursbegrepp avser även att diskursrollen inte är 

att klarlägga samhället, som vilka grupper samhället består av, utan att undersöka 

hur vi skapar verkligheten. 48 För denna studie kan detta exemplifieras med det 

samhälle som bibliotekspersonal möter i sin interaktion med biblioteksbesökare. 

Diskursanalys enligt Laclau och Mouffe är lämpligt för att bestämma huruvida 

bibliotek skapar och påverkar verkligheten, via metoder som mobila bibliotek, 

branding/varumärke och marknadsföring. Alla dessa är menade att påverka delar 

av samhället på ett sätt överensstämmande med respektive biblioteks 

handlingsprogram eller policyer. 

En viktig aspekt för diskurstänkandet är att alla sociala handlingar får sin 

betydelse i relation till andra handlingar.49 I ett bibliotekssammanhang så möter 

man exempelvis främst besökarna inom bibliotekets byggnad. Mobila bibliotek ges 

sin betydelse i relation till den fysiska biblioteksbyggnadens utbud och bemötande. 

 
43 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 32. 
44 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 33. 
45 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 33. 

46 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 33 
47 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 34. 

48 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 40. 

49 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 42. 
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De ses som annorlunda och kan då skapa intresse och marknadsföringspotential 

genom att existera som en egen bibliotekshandling, på samma sätt som en grön duva 

skulle jämföras och därav uppmärksammas först när man jämför den med en 

normalfärgad duva.  

Objektivitet är en beteckning för det som framstår som givet, det som till synes 

inte får sin betydelse genom att skilja sig från något annat, enligt Laclau 1990.50 Det 

kan alltså finnas olika och motstridiga diskurser som opererar inom samma 

terräng.51 Detta till synes objektiva sätt att se på verkligheten är egentligen bara mer 

eller mindre ideologiska synsätt som döljer alternativa möjligheter för olika objekt, 

i detta fall bibliotek. Det skulle till exempel kunna vara föreställningen om att 

bibliotek har tryckta böcker. En uppfattning som i mångt och mycket stämmer men 

som inte på långt när är i närheten av att innefatta allt vad bibliotek har att erbjuda. 

Genom att bedriva mobil biblioteksverksamhet, kan bibliotek sprida information 

om vad man har att erbjuda till nya grupper. Bibliotek är en gammal institution och 

i likhet med många äldre institutioner finns det en risk att de uppfattas vara 

obenägna till förändring och att det som erbjuds är böcker i form av endast tryckta 

alster. 

Detta, och andra, inkorrekta synsätt på fenomen beskrevs av Foucault som den 

“diskursiva formationen”, ett begrepp som är menat att innehålla alla olika och 

motstridiga diskurser som verkar inom samma område.52 

Diskursanalysens syfte vore då i detta fall att 

avslöja de myter om samhället som objektiv realitet som impliceras i tal och andra handlingar. 
Man kan analysera hur myter såsom flytande signifikanser tillskrivs olika innehåll av olika 
aktörer i en strid om att göra just den egna bilden av samhället gällande.53 

 

Med citatet ovan vill denna studie peka på de myter som förekommer om bibliotek 

som framstår som sanna samt visa att det är en ständig strid att få fram en specifik 

bild när det finns olika bilder av bibliotek i samhället. Då de som är verksamma 

inom bibliotek kanske uppfattar att deras självbild inte delas av allmänheten, 

framstår marknadsföring som viktig för att visa upp sig och framhäva den 

biblioteksbild man vill ska vara den främsta.  

Laclaus och Mouffes diskursteori beskriver hur människan positionerar sig i 

sociala sammanhang och denna gruppbildningsprocess ses som ett viktigt element 

i deras teori. Grupper, eller institutioner, är inte givna på förhand utan existerar först 

när de uttrycks i ord vilket då innebär att några måste representera eller tala om 

gruppen eller på gruppens vägnar.54 En aktivering från bibliotekens sida i form av 

 
50 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 64. 
51 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 64. 
52 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 64. 

53 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 47. 

54 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 52f. 
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marknadsföring skulle kunna ses som en grupp av bibliotekarier som vill främja 

kännedom om bibliotekets verksamhet. 

Konkurrerande föreställningar kan även beskrivas utifrån den kognitiva 

psykologin med vilket förstås att individen hanterar information genom en 

intellektuell process där omvärlden kategoriseras på bestämda sätt. Utifrån ett 

perspektiv byggt utifrån perceptualism (varseblivning) innehåller det samhälle som 

omger oss så mycket information att individer behöver kategorier för att skapa 

ordning i kaoset, t.ex. en kategori för bibliotek. Dessa kategorier bygger på 

individens empiriska/erfarenhetsgrundade erfarenhet från vilka världen iakttas och 

de mentala strukturer som individen behöver för att förstå eller konstruera 

världen.55   

Om man därför till exempel har ett inre synsätt av bibliotek som stationära och 

föråldrade, och helt plötsligt lägger märke till att mobila bibliotek börjar dyka upp 

så kan det skapa en effektiv motpol. En inre kategorisering av dessa mobila 

bibliotek görs då enligt den kognitiva processen, och de kopplas till institutionen 

bibliotek. 

 
55 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 99. 
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Metod och material 

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som används i studien och det 

material och analyssätt som har valts. Kapitlet behandlar även studiens källmaterial 

som inte utgör litteratur, såsom en loggbok från ett mobilt bibliotek som jag varit 

verksam vid, biblioteks hemsidor på nätet, kontakt med bibliotek i Sverige och en 

undersökning av deras handlingsprogram/policyer. Därtill kommer intervjuer med 

några anställda vid Stadsbiblioteket i Uppsala och Gävle Stadsbibliotek, vilka varit 

involverade i mobil biblioteksverksamhet.  

Val av metod 

Enligt Handbok i Kvalitativa Metoder (2001) skriven av Göran Ahrne och & Peter 

Svenssons förekommer det huvudsakligen tre olika sätt att få kunskap om 

samhället, vilka jag här använde mig av: 

 

Man kan ställa frågor och inleda diskussioner. 

Man kan vara med och observera det som sägs och görs. 

Man kan studera texter eller bilder.56 

 

Genom intervjuer kunde jag ställa frågor och via svaren få bättre insikt i hur 

bibliotekarier förstår och uppfattar mobila bibliotek.  

Observationen, den andra aspekten som nämns av Ahrne och Svensson, ägde 

rum, under Gävle Stadsbiblioteks första cykelverksamhet sommaren 2018. Det 

finns både för- och nackdelar att vara med under starten av ett projekt. Genom 

deltagande observationer kan man se vad som inte fungerar samtidigt som man har 

mandat att föreslå förändringar till det bättre och därmed påverka skeendet. För mig 

innebar det att vara delaktig i och observera hur ett mobilt bibliotek togs emot av 

allmänheten under en längre period. Jag och min kollega förde loggbok, av 

biblioteket benämnd dagbok, över våra observationer, vilken jag även fått tillåtelse 

av Gävle Stadsbibliotek att använda mig av för denna studie. 

Jag valde vidare kvalitativa metoder i form av intervjuer med ansvariga 

bibliotekarier på två utvalda bibliotek, Stadsbiblioteket Gävle och Stadsbiblioteket 

i Uppsala.  

Via mail kontaktaktades svenska bibliotek som bedriver mobil 

biblioteksverksamhet, i syfte att få ytterligare förståelse för hur bibliotekarier 

upplever sina mobila bibliotek och vilken behållning de får av dem. 

 
56 Ahrne Ahrne. & Svensson (2011), s.17. 
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Ett större material i form av ett urval av kommuners biblioteksplaner samlades 

in från en databas vid Kungliga biblioteket. Utöver detta samlades material in i form 

av tidningsartiklar för att se hur mobila bibliotek har uppfattats av media. Även 

material i form av ett frågeformulär till bibliotek med mobil biblioteksverksamhet 

samlades aktivt in. 

Jag har valt att göra en text-/diskursanalys av nuvarande biblioteksplaner och 

policyer applicerbara på respektive biblioteks mobila biblioteksverksamheter och 

marknadsföring. Biblioteksplaner kan dessutom ses som officiella ståndpunkter 

från kommunerna. Biblioteksplanerna behövdes för att få en inblick i vad som kan 

ha inspirerat till de beslut som enheterna fattade om sin mobila 

biblioteksverksamhet, vilket förväntades ge större förståelse för arbetsprocessen. 

Urval av bibliotek och informanter  

Jag bestämde tidigt att jag behövde ett bredare omfång av åsikter än vad intervjuer 

från två bibliotek skulle kunna erbjuda. Men med tidsaspekten i åtanke ansåg jag 

inte att intervjuer över hela Sverige var en möjlighet. Trots det behövdes belysning 

av fakta och skillnader i tankegångar om olika mobila bibliotek i Sverige varför 

ytterligare kontakter ansågs nödvändiga.  

Jag ville ha informanter som varit direkta deltagare i en mobil verksamhet. Efter 

att ha studerat respektive biblioteks policydokument, kontaktade jag ett bibliotek i 

varje län i Sverige med mobil biblioteksverksamhet och preferens för bokcykel före 

bokbuss på grund av denna studies fokus. 

Tillvägagångssättet gick ut på att först kontakta respektive bibliotekschefer för 

att be om tillåtelse att skicka ett antal frågor som handlade om deras mobila 

biblioteksverksamhet. Det blev därmed denna chef som gjorde urvalen angående 

vem i personalstyrkan som ansågs som lämpligast att fylla i det av mig färdigställda 

frågeformuläret. 

För intervjuer valdes Gävle Stadsbibliotek samt Stadsbiblioteket i Uppsala, 

eftersom dessa bibliotek har varierande erfarenhet av mobila bibliotek. Utöver 

denna aspekt är Uppsala Sveriges fjärde största stad (cirka 168 000 invånare) och 

kan därför karaktäriseras som en större stad medan Gävle med sina cirka 100 000 

invånare är en något mindre stad. Genom mina studier i staden var Uppsala 

dessutom ett naturligt val samtidigt som min personliga erfarenhet som cyklande 

bibliotekarie i Gävle under sommaren 2018 gjorde biblioteket till ett lika naturligt 

val. Genom denna koppling till Gävle Stadsbibliotek blev det lättare att skapa 

kontakt och ställa frågor utifrån personliga erfarenheter, vilka annars skulle vara 

svåra att använda inom studien. 

Som förberedelse formulerades frågor för såväl intervjuer som frågeformulär. 

Jag gjorde sedan en provintervju med en bekant i syfte att se om mina frågor följer 

en logisk linje och för att känna på hur det känns vid ett frågetillfälle. Jag 
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kontrollerade hur min inspelningsutrustning fungerade, för att utröna om det fanns 

behov av alternativ. Något sådant ytterligare behov kunde inte konstateras. 

Samma metod användes därefter för mina frågeformulär. Jag lät en vän läsa 

frågorna och se om något verkade ologisk eller dåligt formulerat. Detta vore i så 

fall ett värre problem än om de personliga intervjuerna vore dåligt utformade. Vid 

intervjuer kan informanten ställa frågor angående betydelsen av en fråga eller be 

om förtydligande, vilket inte frågeformulären ger möjlighet till.  

Frågeformuläret bestod av 21 frågor på två sidor och cirka 300 ord. Min 

”provinformant” hade vissa kommentarer gällande flödet på mina frågor, vilket 

ledde till justeringar.   

Då jag hade valt att ha en bred frågegrund för att få så mycket information som 

möjligt visade sig vissa av frågorna vara irrelevanta för vissa bibliotek som inte 

svarade på dem.  

Intervjuernas längd var cirka 40 minuter vardera och spelades in, vilket 

informanterna på förhand godkänt. Intervjuerna transkriberades därefter. De 

informanter jag har intervjuat och skickat frågeformulär till är anonymiserade.  

Bibliotekarierna jag intervjuade hade sina arbetsplatser vid Stadsbiblioteket i 

Gävle och Stadsbiblioteket i Uppsala. Frågeformulären skickades till biblioteken i: 

Stockholm, Nyköping, Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Göteborg, Linköping, 

Falun, Härnösand, Östersund, Umeå och Örebro. Dessa biblioteks policyer och 

frågeformulärens resultat kommer att diskuteras längre fram i studien.  

Dokumentinsamling 

Jag har gjort en insamling av offentliga dokument såsom lagar, förarbeten, 

kommunala biblioteksplaner, biblioteks hemsidor och statistik (Kungliga 

Biblioteket).  

Urval av biblioteksplaner 

För att få täckning över hela landet har samtliga residensstäder valts ut. Syftet med 

detta urval är att få spridning över hela landet och dessutom få representation av lite 

större kommuner, då användning av mobila lösningar kan tänkas vara vanligare i 

större kommuner. Urvalet är baserat på den tidigare länsindelningen, innan Västra 

Götalands län och Skåne län bildades. Detta motiveras med att få lite större 

spridning i dessa nya län.  
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Observation 

Utifrån observationer från mitt eget direkta arbete avser jag att visa på hur en mobil 

cykelverksamhet kan fungera i praktiken. Observationer betecknas enligt Esaiasson 

m.fl. definitionsmässigt som uppmärksamt iakttagande. Det handlar om 

undersökningar syftande till kunskap om människor och deras beteende i ett 

sammanhang.57  

Det finns olika typer av deltagande, exempelvis passivt och aktivt. I mitt fall 

blev det aktivt då jag direkt deltog i verksamheten och inte var en utomstående 

observant. Förutom att aktivt delta i verksamheten, med möjlighet att påverka, var 

mitt uppdrag även att kunskapsutveckla genom aktivt föra loggboksanteckningar 

där framsteg och bakslag redovisades. Ett sådant förhållningsstöd finns det stöd för 

i metodlitteraturen.58 

Mina observationer av direkt cykelbiblioteksverksamhet ägde rum under 

sommaren 2018 genom arbete vid Gävle Stadsbibliotek. Då det inte kan förväntas 

att ett år gamla minnesbilder är en pålitlig källa har jag använt mig av den loggbok 

som efter varje pass fördes av mig och den kollega jag cyklade tillsammans med. 

Analysmetod  

Analysen av mitt beskrivna material utgår från mina teoretiska utgångspunkter 

avseende marknadsföring och diskursanalys. Diskursanalysen utgår från Laclaus 

och Mouffes uppfattning om att diskurs är en beskrivning av ett fenomen som 

preciseras till ett bestämt område, en domän. Svaren från mina informanter kan se 

olika ut, men då alla bibliotek lyder under samma bibliotekslag, har biblioteken 

samma slutmål och ingår därmed i samma diskurs. 

Diskursanalysen, kombinerat med marknadsföring, tolkas utifrån hur medvetet 

eller omedvetet de olika materialens utsagor kan beläggas, för att finna en 

sammanhängande diskurs och en marknadsstrategisk bibliotekssyn. Texter från 

dokument, intervjuer och frågeformulär får sin mening i studien först när de sätts 

ihop med själva huvudfrågan. Hur de används och hur denna användning ser ut i ett 

marknadsföringsperspektiv och diskursens utseende. 

 

 
57 Esaiasson m.fl. (2007), s. 344. 
58 Esaiasson m.fl. (2007), s. 345-346. 
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Mobila bibliotek 

Jag ska i följande kapitel gå igenom de mobila biblioteksverksamheternas historia 

och beskriva hur de idag används samt redogöra för den statistik som finns om dem.  

Mobila biblioteks historia 

År 1949 defininerades mobila bibliotek av County Libraries Group of the Library 

Association som  

… a vehicle devised, equipped and operated to provide as far as reasonably practicable a service 
comparable to a part-time branch library.59  

 

Ett av de tidigare kända mobila biblioteken var en hästdragen kärra 1859 i den 

engelska staden Warrington.60 I USA såg man i början av 1900-talet också behovet 

att utveckla sina utlåningstjänster till att försöka nå de som inte hade svårt att ta sig 

till biblioteken. Primärt handlade detta om de som bodde på landet, i områden dit 

bibliotekens tjänster inte nådde.61 1942 uttryckte Lionel R. McColvins rapport att 

det bästa sättet att nå bok- och kunskapstörstande isolerade samhällen och individer 

var att använda ett fordon på vilket böcker kan tas med och visas för befolkningen.62 

Rapporten framhävde också att det i framtiden borde läggas större vikt vid 

individens behov och önskemål. Ett citat från en B. Oliph Smith tar upp betydelsen 

av mobila bibliotek i det rurala samhället: 

… the countryman is entitled to just as good a service as the urban dweller and the only hope 
of giving it to him lies in the considerable development of the use of mobile libraries.63 

 

I Sverige startade bokbussverksamheten 1948 i Borås.64 Borås Tidning skrev om 

den under titeln Urpremiär för bokbuss i Sverige och enligt Lysebäck & Norrström 

kunde man läsa om en god och trivsam stämning i bokbussen. I artikeln uttryckte 

centralbibliotekarien Gösta Östlings att “Bokbussen har inte kommit till enbart för 

att förkorta vägen för de från stadsbiblioteket långt boende. I främsta rummet vill 

man nå dem, som aldrig eller sällan gör ett biblioteksbesök”.65  

 
59 Library Association Record, Vol. 90 No. 8, 1988, s. 45. 
60 Warrington History Society  
61 Want (1990), s. 5. 
62 Want (1990), s. 5. 
63 Want (1990), s. 5. 
64 Lysebäck & Norrström (2000), s. 6. 
65 Östling (1948) i Lysebäck & Norrström (2000), s. 23. 
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Inom några år hade flera andra bibliotek införskaffat bokbussar; Stockholm år 

1953, Göteborg år 1950, Karlstad år 1951 och Norrköping år 1954.66  

Med bokbussen följde en utbildad bibliotekarie som hade en mer ingående 

kännedom om böckerna än vad de deltidsarbetande landsbygdens bibliotek vid 

denna tid förväntades ha. Vad detta betydde var att folk som tidigare endast hade 

fått erfara det magra utbudet som kom via vandringsbibliotek (speciellt utvalda 

boksamlingar till bl.a. olika arbetsplatser såsom exempelvis Statens Järnvägars 

respektive Telegrafverkets Vandringsbibliotek samt Försvarsstabens Fältbibliotek 

och Swedish Seamans Library) nu kunde få en bättre inblick i vad ett bibliotek 

kunde erbjuda då det fanns litteratur som var användbar för antingen studerande 

syften eller för låntagarnas arbeten.67 

Idag har mobila biblioteks syfte förändrats i takt med att teknologin och 

utspridningen av bibliotek och litteratur utvecklats. Det handlar inte längre enbart 

om att nå samhällen och individer för att låna ut böcker, även om det fortfarande är 

huvudsyftet. Bibliotek fokuserar nu även på att söka sig till specifika grupper såsom 

skolor och funktionshindrade. Ett återkommande problem är hur man bör prioritera 

med tanke på den budget och tid man har att utgå från. Vad bör man köpa in till sin 

mobila verksamhet? Ska personal avsättas till att köra bibliotekets fordon eller ska 

det alterneras mellan några i personalgruppen? En ansträngd ekonomi tvingade 

exempelvis Gävle Stadsbibliotek år 2003 att efter tolv års verksamhet fatta beslut 

om att antingen avsluta sin mobila bussverksamhet eller stänga ett lokalbibliotek. 

Lokala protester mot att stänga ett lokalt bibliotek ledde till att ett redan fattat beslut 

om stängning ändrades och istället avslutades den mobila bussverksamheten och 

bussen såldes.68  

Man kan hitta flera exempel på användning av mobila bibliotek i Sverige idag. 

År 2014 använde sig Ekeby under sommarsäsongen av en cykelkärra och besökte 

kommunens offentliga platser vilket har beskrivits som uppskattat och något som 

gav både yngre och äldre låntagare möjlighet att låna.69  Stadsbiblioteket i Uppsalas 

mobila bibliotek i form av cykelbibliotek var också populära. Besöksplatserna var 

oftast spontana, men det fanns även i förväg inplanerade besök 

hossamarbetspartners såsom öppna förskolor, Nyby Vision och Biotopia 

(biologiskt museum).70 Både utifrån egna erfarenheter och de exempel jag nämnt 

framstår mobila bibliotek som en positiv verksamhet för biblioteken då de gör sig 

mer nåbara och därmed attraktiva för besökare.  

 
66 Lysebäck & Norrström (2000), s. 25. 
67 Lysebäck & Norrström (2000), s.23. 
68 Gefle Dagblad 2003-12-15.  
69 Mälarö Direkt 2014-08-08.  
70 SVT Nyheter Uppsala 2018-07-20. 



 28 

Företeelsen mobila bibliotek 

Denna studie lutar sig mot Dan Lundins formulering gällande uppsökande 

biblioteksverksamhet som en metod är att nå ut till vissa människor genom att 

erbjuda biblioteksservice utanför bibliotekets lokaler.71  

Det mobila bibliotekets primära syfte är inte alltid att erbjuda den stereotypiska 

biblioteksservicen att låna ut tryckt litteratur. Istället kan dess främsta mål vara att 

marknadsföra ett bibliotek och informera om vad det har att erbjuda. När man hör 

någon nämna bibliotekarier förmedlas en bild av en grupp individer förknippade 

med det fysiska rummet bibliotek, på samma sätt som begreppet barn är 

förknippade med skolor och daghem.72 Genom att tillfälligt röra sig utanför 

biblioteksbyggnaderna kan man överraska dem som ser en och därmed skapa en 

bredare föreställning av vad bibliotek innebär.   

I en intervju med en bibliotekarie vid ett biblioteks cykelservice uttrycks 

huvudsyftet, och deras uppfattning om det iögonfallande karaktärsdraget med 

cykelbibliotek så här:  

… fördelen med cyklarna är ju det här tillfälliga. Här och nu finns vi på plats, framförallt 
reklampelare som de är, de fyller ju naturligtvis en funktion men det är just det att de är 
iögonfallande som fyller positiv uppmärksamhet.73  

 

Vid dessa tillfällen blir då biblioteksservice i form av utlån mer ett prov på vad 

huvudbiblioteket kan tänkas erbjuda. Det blir en slags demoversion som ska locka 

låntagare till den fulla versionen, dvs. huvudbiblioteket där mer specifika behov 

kan tillgodoses. I samklang med Laclau och Moffes tankar om att alla diskurser är 

materiella och att alla grupper tillhör ett visst rum, kan mobila bibliotek ses som 

biblioteks försök att bryta sig ur sitt vanliga rum.  

Den plats en grupp är kopplad till (bibliotek, sjukhus, skolor etc.) formar även 

hur samhället ser på och pratar om denna specifika grupp. Att ha en byggnad med 

stora mängder tryckta böcker kan hos en uppväxande generation ge en bild av att 

bibliotek är något gammalt och förlegat. Bibliotek är något som visserligen är bra 

att ha till hands, men generellt blir det rätt ointressant för denna generation. Genom 

att bibliotekarier i sin yrkesroll placerar sig ute i samhället kan människor förmås 

att förändra sin syn på bibliotek och den upplevda ”verkligheten” av biblioteket 

som något förlegat. Handlingen att tydligt positionera sig utanför biblioteket blir till 

ren marknadsföring som dessutom ger biblioteket ett tillfälle att förändra och 

nyansera sitt varumärke. Detta kan kopplas till gruppbildningsprocess som Laclaus 

och Mouffes beskriver såsom hur människan positionerar sig i sociala 

 
71 Statens kulturråd (1990), s. 11. 
72 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s.42. 

73 Intervju 1 
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sammanhang. Institutioner existerar först när de uttrycks med ord.74 Den bild som 

biblioteket som institution vill förmedla av sig själv existerar alltså först när den 

uttrycks i ord, av såväl besökare som icke-besökare och bibliotekarier. Ett sådant 

samlat synsätt, kan sägas utgöra en diskurs. 

För att fortsätta med begreppet mobila bibliotek, används det som tidigare 

nämnts, ofta synonymt med uppsökande verksamhet och begreppet pop-up-

bibliotek. Det senare eftersom de “poppar” upp på olika platser. I denna studie har 

jag valt att begagna mig av begreppet mobila bibliotek, eftersom den termen 

tydligare visar att det rör sig om ett rörligt bibliotek vilket ger en klarare bild av 

begreppets innebörd. Jag väljer därmed bort såväl ”uppsökande verksamhet”, på 

grund av uttryckets lätt myndighetsbetonade klang samt ”pop-up-bibliotek” 

eftersom uttrycket antyder överraskande uppdykande på oklart markerade platser 

och tider. Flera mobila bibliotek har tvärtemot vad pop-up bibliotek verkar antyda 

relativt avgränsade schemalagda tider och platser Därmed behöver det inte te sig 

speciellt överraskande utan som något som presumtiva lånare kan planera utifrån. 

Bokbussar 

I magisteruppsatsen Bokbussen från dåtid till nutid (2000) tar författarna Anna 

Lysebäck och Lise-Lotte Norrström upp hur det inte finns någon egentlig 

specificerad term för begreppet bokbuss, vilket lett till olika definitioner beroende 

på vem och var man frågar.  

Den definition för mobila biblioteket som tidigare tagits upp gäller för hela den 

mobila biblioteksverksamheten och är därför inte representativ för enbart 

bokbussen. Sigur Möhlenbrock, chef vid Stadsbiblioteket i Göteborg, menar att den 

mobila biblioteksverksamheten är: 

ett rörligt bibliotek, som för böcker och biblioteksservice till läsare, som annars är utom 
räckhåll för det fasta biblioteket. Ett fordon, konstruerat, utrustat, och administrerat för att så 
långt som det överhuvudtaget är möjligt, lämna en service jämförbar med den som lämnas av 
ett mindre filialbibliotek eller utlåningsstation.75  

 

Denna definition hamnar för nära andra typer av mobil verksamhet utöver buss och 

en mer passande definition för just bokbussar vore den som kan läsas i 

Nationalencyklopedin: 

… en bokbuss är ett rörligt bibliotek som bringar media och biblioteksservice till låntagare 
vilka är utom räckhåll för en fast biblioteksenhet. Bokbussen skall lämna en service som är 
jämförbar med den ett fast bibliotek lämnar.76 

 
74 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 52. 
75 Lysebäck & Norrström (2000), s. 6.  
76 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bokbuss. 



 30 

 

Av definitionen framgår att begreppet inte ska förstås som avskilt från den fysiska 

biblioteksbyggnaden.  

Bokbuss är i Sverige ett relativt nytt fenomen. Den första startade år 1948 i 

Borås och Eskilstuna samtidigt som fenomenet då redan förekommit i flera länder 

under en längre period.77 Den första svenska bokbussen hyrdes först för en period 

på två år och blev en sådan succé att man behövde bege sig till en närliggande filial 

för att låna flera böcker.78 Dessa stora mängder utlån var positivt men det noterades 

också tidigt av Stockholms län att bokbussen utöver detta var utmärkt 

biblioteksreklam då kontakten man fick med allmänheten ansågs vara värdefull.79 

Bokbussen hade därmed visat sig vara ett lyckat försök. Under 1970-talet 

permanentades bokbussförsöken eftersom man särskilt satsade på utbyggnad av 

bibliotekens uppsökande verksamhet. Detta var en följd av ett förslag från 1968 års 

litteraturutredning och 1975 års statsbidrag till bland annat arbetsplatsbibliotek och 

bokbussar.80 Gävle Stadsbibliotek genomförde under denna tid 

uppsökningsverksamhet vid förskolor på försök. I förberedelsearbetet lades särskild 

vikt vid att litteraturen skulle vara så lämplig som möjligt. Såsom viktigt noterades 

att: 

 

1 Att ingen bok fick vara svårtillgänglig 

2 Att någon bok skulle representera ”vår sagoskatt” 

3 Att några böcker skulle ha ett idéinnehåll att diskutera med barnen 

4 Att någon bok skulle vara ny och obekant för många barn 

5 Att fler böcker skulle finnas att tillgå av representerade författare för 

de föräldrar och barn som ville läsa vidare 

6 Att böckerna skulle kunna levereras från Bibliotekstjänst i god tid före 

försöket. 

 

För att stimulera till fortsatta besök till Stadsbiblioteket i Gävle och till att återlämna 

lånade böcker medföljde ett meddelande i form av en lapp om att barnen kunde få 

en liten present om boken återlämnas till biblioteket.81 

Dessa två förhållningssätt: att väcka intresse samt vifta med en liten morot, har 

visat sig vara relativt statiska och återfinns även i mobil verksamhet idag, något 

som avspeglades i intervjuerna från såväl Gävle som Uppsala där svaren till viss 

del avspeglar varandra.  

 
77 Adelsköld, Stahre & Andersson (1991), s. 23. 
78 Adelsköld, Stahre & Andersson (1991), s. 24. 
79 Adelsköld, Stahre & Andersson (1991), s. 24. 
80 Johansson1983), s. 9. 
81 Johansson (1983), s. 31. 
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Om man ser en cykel kan man prata om att vi har bokbuss, att vi har möjlighet att erbjuda 
service för de som inte kan ta sig ut.82 

… kom ju in besökare som hade sett cykeln, nu såg vi er igår, delade ut sommarlovs blanketter 
till barn och ju var många barn som kom tillbaks med dem och ville ha sina vinster.83 

 

Enligt den senaste statistiken från Kungliga Biblioteket (KB) Bibliotek 2017 

Offentligt finansierade bibliotek, har Folkbibliotek i Sverige för tillfället (år 2017) 

82 bokbussar som stannar vid 6470 fasta hållplatser, vilket motsvarar cirka 79 

hållplatser per bokbuss.84 I rapporten noteras att samtidigt som vissa bokbussar har 

försvunnit under åren så har samtidigt nya tillkommit, vilket gör att antalet 

bokbussar mer eller mindre har varit konstant i Sverige under ett antal år. De ses 

som ett viktigt komplement till biblioteken och inte som något som anses vara på 

tillbakagång. Blekinge är det enda län som inte har någon bokbuss. 

Omkring år 1980 nämns det i Bokbuss för Härjedalen att när en kommun startar 

verksamhet så har det även i många fall kunnat utvecklas eller startas upp en boken-

kommer-service.85 Man kunde decentralisera boken-kommer verksamhet och 

lättare nå ut till låntagare som inte bodde i närheten av vare sig ett huvudbibliotek 

eller biblioteksfilial. Fördelen uttrycks på följande vis: 

Såväl folkbibliotek som utlåningsstation [har] en rätt begränsad räckvidd. För den som inte 
själv kan ta sig till biblioteket blir det svårt att få tag på de önskade böckerna... Genom 
bokbussen kan korta stopp göras vid enskilda gårdar och boklådor lämnas. Likaså kan 
bokbussen i viss utsträckning användas i större tätort för distribution av boklådor inom boken 
kommer.86 

 

Detta innebär att mobil verksamhet i form av bussturer kan förbättra den 

biblioteksservice som utförs till exempelvis äldreboende med tätare besök och 

större medieurval än annan uppsökande verksamhet.87 

Cykelbibliotek 

Sommaren 2018 fick jag möjlighet att arbeta med en typ av mobilt bibliotek i form 

av bokcykeln via Stadsbiblioteket Gävle. Arbetet med cykelbibliotek var nytt för 

Stadsbiblioteket i Gävle. Initiativet berodde på att biblioteket ville nå ut till fler 

låntagare och visa upp vad det har att erbjuda. Inom biblioteket hade det diskuterats 

 
82 Intervju 1 
83 Intervju 2 
84 Rapport Kungliga Biblioteket (2017), s. 18. 
85 Bergqvist (2003), 21. 
86 Bergqvist (2003), s. 21. 
87 Bergqvist (2003), s. 21. 
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hur väl kunskapen var bland allmänheten om bibliotekets samlade utbud och 

aktiviteter.  

Tillvägagångssättet för Stadsbiblioteket Gävle var att, efter att ha köpt in två 

eldrivna cyklar med vagn framtill, utse två ansvariga bibliotekarier att kontinuerligt 

välja ut lämpligt material. Vidare anlitades två sommaranställda vikarier för att vid 

dugligt väder cykla ut.  

Bokcykeln visade sig vara ett smidigt sätt att röra sig utanför bibliotekets 

fysiska gränser för att under trivsamma former ge kommuninvånarna en bättre 

kunskap om bibliotekets utbud. Bokcykeln bar inte med sig enbart tryckt litteratur 

på svenska utan visade också upp att där finns ett bestånd av utländsk litteratur samt 

musik och filmer. Personalen kunde även personligen informera om övrigt material 

och svara på frågor.  

Sommaren 2018 var en ovanligt varm och solig sommar och cykelbiblioteken 

kunde därför utnyttjas till fullo. Cykelturer ägde rum måndag till fredag varje dag i 

ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Utifrån ett preliminärt schema användes 

åtta olika stoppställen, platser som kunde ändras om jag eller min kollega ansåg det 

lämpligt. Fem av dessa var platser med blandade åldersgrupper, två var lekplatser 

som dominerades av barnfamiljer och ett var en träffpunkt för seniorer. Platserna 

med blandade åldersgrupper var Fjärran Höjderbadet, Boulognerparkens badplats, 

gågatan Drottninggatan, Agötorget i stadsdelen Brynäs och parken på 

Alderholmen. Lekplatserna var i Stenebergsparken på Brynäs och i 

Boulognerparken. Träffpunkten för seniorer fanns på Nygatan i centrum. Av dessa 

åtta hållplatser visade sig fem vara mindre användbara och togs bort följande år, 

nämligen de två badplatserna, gågatan Drottninggatan, Agötorget och 

Alderholmen. För 2019 tillkom Stortorget mitt i centrum istället. 

I form av bokutlåning har en bibliotekscykel i jämförelse med en bokbuss ett 

mycket mindre sortiment vilket även gäller mängden som kan lånas ut. En bra dag 

lånade vi ut sju böcker men det var flera dagar där vi bara lånade ut två till tre 

böcker. Ibland lånade vi inte ut några alls. Detta i sin tur varierade beroende på var 

vi befann oss. Barnfamiljer visade sig vara mest entusiastiska och benägna att låna. 

Cykelbiblioteket erbjöd även andra tjänster än rena medielån, exempelvis hade vi 

även med oss pyssel för unga barn vilket visade sig vara väldigt populärt. Det var 

inte helt sällsynt med ett antal barn som satt invid bokcykeln och ritande och 

limmande.  

En annan tjänst vi tillhandahöll var att vi kunde utfärda bibliotekskort direkt på 

plats om någon var intresserad. Detta hände bara ett fåtal gånger under sommaren 

2018 men det får ändå anses som en framgång med tanke på att den mobila 

verksamheten därmed lockade nya besökare. Med andra ord handlade det om en 

marknadsföringsstrategi i enlighet med Ansoffs market penetration. 

Det får noteras att bokutlåning inte alltid var den mest uppmärksammade 

aspekten av verksamheten, utan att det kanske mer var pysslet för barn som lockade 
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många. I det sammanhanget kan dock nämnas att besökare till huvudbiblioteket 

nämnde att de hade sett bibliotekscyklarna, antingen parkerade och uppställda med 

olika typer av media eller komma cyklandes på vägen dit. Besökarna menade att de 

tyckte att det var trevligt att se. Cykelbiblioteken verkar i allmänhet ha spridit en 

känsla av trevnad. Vid en intervju vid Stadsbiblioteket Gävle nämnde informanten 

att ingen hade hört någon med negativa synpunkter. ”Många som pratade gott om 

cyklarna, bara positiva kommentarer.”88 

Stadsbiblioteket Gävles första cykelbibliotek stängde sedan ner inför hösten 

2018 för att återigen starta sommaren 2019. Inför denna tidsperiod, vilken även var 

den tidsperiod när jag utförde mina intervjuer, hade vissa aspekter förändrats både 

när det gällde innehåll och schema för Gävle cykelbibliotek. Sommaren 2018 var 

en testperiod för att se vad som fungerade och vad som inte var så bra. Utifrån den 

loggbok jag och min kollega hade fört samt personliga samtal med oss 

dokumenterades våra tankar och åsikter. En typisk dag kunde då se ut så här: 

Får några nyfikna, inget speciellt händer…[…] Väldigt stark respons, två vuxna lånar snabbt 
en bok var och en familj med barn läser för barnet.89 

 

Notisen gäller besök vid olika platser eftersom Gävle bokcykel vid denna tid oftast 

besökte två olika platser under dagen.  

Det som ändrades inför 2019 jämfört med tidigare år var att barnpysslet togs 

bort. Det ansågs ha blivit för mycket lekstuga och ibland barnpassning. Man insåg 

att det ibland varit svårt för cykelbibliotekarierna att på plats hålla reda på allt. Det 

blev också rätt snabbt nedskräpat om man inte var försiktig (vilket barn inte alltid 

är) vilket ledde till merarbete för mig och min kollega eftersom vi ville lämna en 

ren och städad plats efter oss. 

Utöver det togs några av stationerna/hållplatserna bort från schemat då det vid 

dessa visade sig vara otillräcklig cirkulation av folk. Schemat kortades dessutom 

ner från fem heldagar varje vecka, till tre eftermiddagspass, vilket nu ansågs 

tillräckligt. Sommaren 2018 hade jag och min kollega noterat att förmiddagarna 

ofta gick långsamt då Gävles invånare tycktes röra sig mindre. För oss kunde det 

leda till långa pass av enbart väntan. På eftermiddagarna var personer rörligare 

vilket var mer givande för oss. Innan denna förändring i cykelschemat så kunde 

dagarna se ut så här: 

Istället för att vara i Brynäs som planerat åkte vi till badplatsen. […] Det är aldrig folk där 
under förmiddagar!90 

Väldigt lugnt. Nästan inget händer.[…] I stort sett en dödag.91 

 
88 Intervju 2 
89 Observation loggbok Gävle  
90 Observation loggbok Gävle 
91 Observation loggbok Gävle 
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Mobila bibliotek i form av cykelbibliotek visade sig under den varma och soliga 

sommaren 2018 vara ett enkelt och relativt kostnadseffektivt sätt att marknadsföra 

ett bibliotek och skapa en positiv bild och utmana stereotyper om vad ett bibliotek 

gör och kan tillhandahålla. Man kan nå personer som inte brukar använda sig av 

bibliotek, må det sedan vara på grund av brist på intresse eller någon 

funktionssvårighet, och man kan skapa och stärka relationer med andra 

organisationer i samhället.92 Dessa grupper och tillfällen kan inkludera besök vid 

äldreboende, parker, events, etc., platser dit det kanske vore problematiskt att ta 

med sig en bokbuss. 

 

 
92 Spagnelo, Rice, Struck & Bull och Davis.(2015) 
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Mobila bibliotek; planer, verksamhet, 
marknadsföring – en analys 

I detta avsnitt ska jag analysera den mobila biblioteksverksamheten och mer 

djupgående ta upp hur den bedrivs enligt källorna samt koppla ihop analysen med 

de teorier studien använder sig av avseende marknadsföring och diskurs. 

Inledningsvis presenteras kommuners biblioteksplaner i en sammanfattande analys. 

Biblioteksplanerna är hämtade från en kommunsammanställning som finns vid 

Kungliga bibliotekets hemsida med statistik.93  

Jag kommer därefter att redovisa analysen av verksamheterna biblioteksbussar 

och cykelbibliotek, främst avseende hur verksamheten beskrivs utifrån 

tillgänglighet och marknadsföring. Först beskrivs analysen av verksamheten utifrån 

litteratur och sedan intervjuade bibliotekariernas syn på verksamheterna. Därefter 

redovisas de synpunkter som de informanter på bibliotek jag kontaktat lämnat 

avseende hur de ser på verksamhet i respektive kommuner i form av mobila 

bibliotek. Avslutningsvis redovisas resultatet av hur en diskurs om bibliotek utfallit 

utifrån redovisade analyser av denna studies presenterade material. 

Mobila bibliotek och biblioteksstrategier 

Vad är en biblioteksstrategi/plan? Detta beskrivs inte i 2013 års Bibliotekslag men 

finns beskrivet i såväl gamla som nya propositioner och förarbeten med vad som 

avses med en biblioteksplan. I utredningen från 2003 står det att:  

Det är en uppgift för kommunen, landstinget eller regionen i fråga att med utgångspunkt i 2 § 
bibliotekslagen utforma och anta planer för biblioteksverksamheterna och ge dem en sådan 
konkretion mål och medel att medborgarnas förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas. Antagna verksamhetsplaner är också en viktig förutsättning för att 
samverkan biblioteken emellan skall få en tydlighet som bidrar till god tillgänglighet och 
effektivt resursutnyttjande.94 

 

Den gamla och nya utredningen och lagen kan sammanfattas med att paragrafen för 

biblioteksplaner existerar för att “alla offentliga bibliotekstyper bör eftersträva 

samverkan på kommunal, regional och statlig nivå”. Kort sagt syftar en 

biblioteksplan till att skapa samarbete och se till att biblioteken har en uppföljbar 

verksamhet. 95  

 
93 Kungliga biblioteket > Sök > Biblioteksplan > Biblioteksplan 2.0.  
94DS 2003:66, s.106. 
95 Kungliga Biblioteket. Biblioteksplan 2.0. s. 11. 
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I en promemoria 2012 till den nya bibliotekslagen noterades ändringen i 1996 

års bibliotekslag 2004 som angav att kommuner och landsting skulle anta 

biblioteksplaner. Det konstaterades att merparten (67 procent) av landets 

kommuner och nästan alla landets landsting hittills hade gjort så. Dock med 

skiftande och olika ambitionsnivå.96 Det tvingande ”skall” i formuleringen 

”kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna” innebar 

därmed att hela 33 procent av landets kommuner de facto får anses ha brutit mot 

denna bestämmelse. 97 

I regeringens förarbete till den nya bibliotekslagen (prop 2012/13:147) 

uppmärksammade man även problemet att gjorda planer hade såväl skiftande 

utformning som ambitionsnivå men, betonade man, trots ”brister i efterlevnaden av 

lagens bestämmelser har arbetet med biblioteksplaner lyft upp biblioteksfrågorna 

till diskussion i många kommuner och landsting på ett sätt som har varit positivt för 

biblioteksutvecklingen.”98 Flera remissinstanser efterlyste därför tydligare styrning 

från statens sida gällande såväl syfte, innehåll och ambitionsnivå. Många 

remissinstanser, t.ex. Statens Kulturråd, ansåg även att staten borde anta en 

biblioteksplan på nationell nivå. Dock:  

Innehållet i biblioteksplanerna preciseras inte i lag och någon mall för hur en biblioteksplan 
ska se ut finns inte. Om vägledning för utformning av biblioteksplanerna bedöms nödvändig 
bör kommuner och landsting i samråd med den uppföljande myndigheten kunna utforma 
sådana.99  

 

Istället betonades i den nya bibliotekslagen (2013:801) att:  

§ 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet (egen kursivering) 
på biblioteksområdet.” 

§ 18 Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja 
samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de 
regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som 
antagits har utformats och hur de används.100     

 

För att råda bot på den eventuella osäkerhet som fortfarande fanns i hur man skulle 

utforma sina biblioteksplaner publicerade Kungliga Biblioteket skriften 

”Biblioteksplan 2.0” som stöd till kommuner och landsting.101 Här bör även nämnas 

att bibliotekslagen är en ramlag som inte detaljerar alla uppgifter om vad som avser, 

utan öppnar för olika tolkningar.  

 
96 DS 2012:13.  
97 SFS 2004:1261 (ändring av SFS 1996:1596). 

 

98 Prop 2012/13:147. sid 42.  
99 Prop 2012/13:147. sid 44.  
100 SFS 2013:801.  
101 Kungliga Biblioteket. Biblioteksplan 2.0. 

about:blank
about:blank
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I korthet är syftet med dessa biblioteksplaner att ge vägledning för bibliotekens 

verksamheter med fokus på bibliotekens användare och de omvärldsfaktorer som 

kan påverka bibliotekens verksamhet och utveckling. För att se vilka bestämmelser 

och tankar som olika kommuner har skrivit in i sina planer och hur de har tagit in 

mobila bibliotek i dessa handlar en del av mitt material om dessa biblioteksplaner. 

Jag ska här göra en kort genomgång av ett urval av dessa biblioteksplaner från 

perioden 2016 till 2020 i Sverige. De delar jag kommer att ta upp är de som visar 

sig relevanta för mobila bibliotek, hur de används och benämns samt vilka 

kommuner som helt saknar några referenser till denna typ av verksamhet.   

Varje kommun och landsting/region har alltså som uppgift att anta en 

biblioteksplan, något som oftast fallit på folkbiblioteken. Denna plan har blivit känd 

som en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan, vilket 

då inneburit att det kunnat bli en klyfta mellan den kommunala planen och 

Folkbiblioteksplanen, något som även har konstaterats av Kungliga Biblioteket i 

rapporten Bibliotekens Planer 2012.102 

Olika enskilda kommuners biblioteksplaner verkar vara aktuella i form av 

betoning på uppdrag och planering samt målbeskrivning Jag ska här gå igenom 

några kommuners biblioteksplaner vilka är relevanta för denna studie. Som framgår 

av metodavsnittet har jag valt alla residensstäder för att kunna beskriva alla delar 

av landet.  

Mobila bibliotek i biblioteksplaner representerade av 

Sveriges residensstäder 

Den period som respektive kommun avser framgår av planens titel, däremot inte 

alltid vilket år den är skriven. Samtliga planer är publicerade i PDF-format på 

Kungliga bibliotekets hemsida.103 

I Stockholms stad finns det, förutom biblioteksverksamhet på häkten, sjukhus, 

äldreboenden etc. cirka 40 folkbibliotek och över 160 kommunala skolbibliotek. 

Inom dessa bibliotek bedrivs det mobil biblioteksverksamhet i form av bokbuss och 

som det är beskrivet i Stockholms biblioteksplan “pop-up bibliotek” samt “annan 

mobil biblioteksverksamhet”. Utövar de reguljära biblioteksanvändarna som är en 

grundpelare ska man vara särskilt fokuserad på att komma i kontakt med nya 

användare och se till att biblioteken är relevanta för alla oavsett förkunskaper. Vana 

användare ska ses som en inofficiell mellanhand för möte mellan biblioteken och 

de nya användare genom att de kan sprida kunskap om de fördelar som bibliotek 

erbjuder. Det beskrivs hur bibliotekens medarbetare ska kunna dyka upp på 

 
102 Kungliga Biblioteket. Biblioteksplan 2.0 s.5.  
103 Kungliga biblioteket. Biblioteksplaner 2012. 
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oväntade och väntade platser för att söka upp användare, “Biblioteket utanför 

biblioteksrummet” blir en allt viktigare del för biblioteken.104 

I Stockholm är biblioteksverksamheten uppdelad i flera olika delar. Det mobila 

biblioteket är en av dessa delar och går under benämningen ”det rörliga biblioteket” 

som ska röra sig flexibelt genom staden via bokbussar, pop-up bibliotek och annan 

tillfällig biblioteksverksamhet. Biblioteken ska med hjälp av mobila bibliotek 

kunna “ta sig till människor som inte tar sig till biblioteket och bli en ”resurs för 

hela staden”.105 

Inom Uppsala kommun fanns det när biblioteksplanen skrevs (2017) 13 

folkbibliotek och två biblioteksbussar. Cirka 27 procent av Uppsalas befolkning 

lånar böcker med 7,8 lån per invånare. Enligt den senaste SOM-undersökning har 

dock 56 procent av befolkningen besökt ett bibliotek under året, dock utan att aktivt 

ha lånat någonting via ett bibliotekskort.106 I Stockholms biblioteksplan beskrivs den 

mobila verksamheten benämnd som den uppsökande verksamheten, som en viktig 

del i biblioteksplanen. Man betonar att bibliotek konkurrerar med allt fler aktörer 

och måste ses som en attraktiv arena för att få folk att vilja besöka biblioteken.  

I den del som beskriver den uppsökande delen betonas hur man behöver kunna 

möta folk på andra platser än i biblioteket, som exempelvis skolor, fritidsgårdar och 

föreningar. Den mobila verksamheten ska i Uppsala därför ses som ett redskap för 

att nå ut till människor, vilket stämmer överens med Folkbibliotekens uppdrag att 

vara till för alla och ge fler individer möjlighet att ta del av bibliotekens utbud. Det 

uppsökande biblioteket ger även speciella möjligheter att nå ut till för tillfället 

speciellt prioriterade grupper och det ”ger fler möjlighet att ta del av bibliotekets 

fysiska och digitala utbud. Det främjar det frivilliga lärandet och läsandet även 

utanför bibliotekets lokaler.”.107   

Något man noterar är att man behöver arbeta med att nå ut till människor. 

Dialoger med besökare hade visat att många inte besökte eller använde sig av 

bibliotek eftersom de bar med sig en föråldrad bild av ett bibliotek. Många kände 

t.ex. inte till bibliotekets breda programverksamhet till stöd för dem som vill lära 

sig digitala tjänster, olika medietyper eller diverse andra tjänster såsom språkträning 

på svenska och andra språk.108 

Information behöver då förmedlas bättre så att biblioteket blir ett effektivare 

redskap för utveckling på ett såväl individuellt som samhälleligt plan.  

Sammanfattningsvis ska Uppsala arbeta aktivt med kommunikation och 

marknadsföring för att  

– Nå fler personer med information om det samtida biblioteket  

 
104 Stockholm biblioteksplan 2016-2020, s 6-7.  
105 Stockholm biblioteksplan 2016–2020, s. 8.  
106 Uppsala biblioteksplan 2017–2020, s. 4. 
107 Uppsala biblioteksplan 2017–2020, s. 12. 
108 Uppsala biblioteksplan 2017–2020, s. 14.  
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– Nå dem som redan är aktiva användare med information om aktiviteter och annat.  

– Stärka bibliotekens synlighet och strategiska position som samhällsinstitution.109 

 

Uppsalas biblioteksplan visar bibliotekets mål, användning av mobila bibliotek och 

varför det ser ett behov av att marknadsföra sig.  

När Nyköping skriver sin biblioteksplan 2018 har man en bokbuss. Under ett år 

har man genomfört cirka 500 program där 75 procent är riktade mot barn och unga. 

En del av dessa verksamheter har använt sig av bokbussen. Man beskriver hur den 

uppsökande verksamheten strävar efter att nå dem som inte kan ta sig till 

huvudbiblioteket. Personer med funktionsnedsättning kan få leverans hem 

regelbundet och bokbussen besöker många platser på landsbygden och stadsdelar 

utanför centrum vilket innebär att bokbussen har runt 100 hållplatser.110  

Några av dessa hållplatser är förskolor där bussbesök sker cirka fyra gånger per 

termin. Bokbussen gör även regelbundna besök vid skolor med klasser för åldrarna 

6 - 12 år och man beskriver att “bokbussens verksamhet […] är en effektiv metod 

för folkbibliotek att nå många barn”.111 

Man noterar också att bokbussen rullar på sitt elfte år och att det bör projekteras 

för upphandling för ny bokbuss. 112 

Linköpings biblioteksplan koncentrerar sig mer på utvecklingsarbete och 

mindre på att marknadsföra biblioteket. Man ska  

driva utvecklingsprojekt som gör att regionens bibliotek fortsätter att utvecklas i takt med 
omvärlden. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på följande områden: Öka tillgängligheten 
och intresset för läsning, litteratur och eget skrivande.113  

 

Den mobila verksamheten är inte beskriven på ett detaljerat sätt. Det skrivs att 

stadsbiblioteket består av själva huvudbiblioteket, integrerade folk- och 

skolbibliotek samt en bokbuss. Utöver att det föreligger en bokbuss beskrivs 

bussverksamheten inte närmare förutom i en notis om att Linköpings bibliotek ska 

vara en samverkansmodell mellan olika bibliotek och samhället i form av olika 

skolor och föreningar som bokbussen kan användas för att besöka.114 

I Jönköpings plan finns det inte några direkta referenser till vare sig buss eller 

cykel utan det nämns endast att de har två “mobila enheter” och att en tillfällig 

lösning används för att kunna täcka hela kommunen med bibliotek är “pop-up 

bibliotek”, dvs det som i denna studie benämns som mobila bibliotek.115  

 
109 Uppsala biblioteksplan 2017–2020, s 14.  
110 Nyköping biblioteksplan 2018–2022, s 4–5.  
111 Nyköping biblioteksplan 2018–2022, s. 8.  
112 Nyköping biblioteksplan 2018–2022, s. 7.  
113 Linköping biblioteksplan 2014 – 2018, s. 7. 
114 Linköping biblioteksplan 2014 – 2018, s. 9.  
115 Jönköping biblioteksplan 2016-2019. 
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Växjös biblioteksplan nämner inget om mobil verksamhet och det går heller 

inte att hitta någon referens till mobila bibliotek på Växjö stadsbiblioteks hemsida 

under hösten 2019.116 

Kalmars biblioteksplan ståtar på framsidan med sin röda ”biblioteksbuss”, den 

mobila verksamheten ges därmed en framträdande roll.  Denna biblioteksbuss 

beskrivs ha ”hållplatser över hela kommunen” och erbjuda service till skolor och 

förskolor som har långt till sitt filialbibliotek.117 

I Kalmars biblioteksplan är bokbussen ett komplement till skolor utan eget 

skolbibliotek och folk som bor långt från biblioteket. 

Gotland har en bokbuss som är riktad till landsbygdsskolor på förmiddagar och 

till övrig allmänhet på eftermiddagar.118 Övrig information är inte inkluderad i deras 

biblioteksplan, förutom möjligen att de söker utveckla sitt samarbete med skol- och 

folkbibliotek vilket kan innebära fler bokbussbesök. Det framgår dock inte säkert 

om ett ökat samarbete involverar mobila bibliotek. Det nämns inget om någon 

cykel. 

Karlskrona nämner inget om mobila bibliotek.119 

Den mobila verksamheten i Kristianstad består av “en bokbuss med cirka 80 

hållplatser” varav vissa är på förskolor.120 Bokbussen beskrivs ha ett väl utvecklat 

samarbete med närliggande förskolor där fokus ligger på att stödja förskolornas 

läsfrämjande arbete.121 

Malmö nämner i sin Biblioteksplan 2016 - 2020 Malmös folk- och skolbibliotek 

ingenting om mobila bibliotek men på Malmö stads hemsida går att läsa att 

biblioteksbussens turlista med fasta stationer.122 

I Halmstads biblioteksplan för 2017 - 2020 nämns ett mobilt bibliotek i form 

av bokbuss en gång, som en integrerad del av ”folk- och skolbibliotek, närbibliotek 

och bokbuss”.123 Dess roll och användning nämns inte utöver detta. Marknadsföring 

nämns  inte i dokumentet men det skrivs att “Biblioteken har en utmaning i att 

 
116 Växjö biblioteksplan 2015–2020. 
117 Kalmar biblioteksplan 2013–2019, s. 6.  b 
118 Gotland biblioteksplan 2014–2017. 
119 Karlskrona biblioteksplan 2016–2018. (I samband med att jag under slutarbetet av denna studie, googlade 

mig igenom mina valda stadsbibliotek och sökte på ”Karlskrona stadsbibliotek bokbuss” hittade jag ett inslag 

upp från P4 Blekinge från 15 juni 2018. Inslaget är benämnt ”Biblioteksbuss och mer öppna bibliotek”.  Inslaget 

redogör för ett pressmeddelande, i vilket bibliotekschef Tiffany Brodin i Karlskrona meddelar att bussen i 

Karlskrona som ska börja rulla i slutet av nästa år kommer att bli toppmodern med den senaste mobila tekniken. 

Förutom traditionell utlåning kommer den att kunna tillhandahålla olika bibliotekstjänster. Något som visar hur 

snabbt verkligheten kan förändras.) 
120 Kristianstad biblioteksplan 2019–2022, s 3.  
121 Kristianstad biblioteksplan 2019–2022, s.5. (Då man på sid 7 nämner Kristianstads bokfestival blir jag 

nyfiken och googlar runt och jag finner en blogg i vilken 2013 års bokfestival beskrivs och som visar en bild 

på en glatt målad bokbuss. I den åtföljande texten beskriver att bloggaren ett besök på bussen och ”en pratstund 

med den trevliga personalen”.) 
122 Malmö biblioteksplan 2016–2020.  
123 Halmstad biblioteksplan 2017–2020, s. 2.  
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inkludera alla i Halmstad utifrån individuella förutsättningar […] att vara 

tillgängliga och ge likvärdig service för alla”.124  

Med detta sagt fokuserar Halmstad i sin biblioteksplan mycket på att nå barn 

och ungdomar för att främja språkutveckling och stimulera läsglädje. Man vill även 

locka personer i barnens närhet (såsom exempelvis föräldrar) och göra dem 

medvetna om läsningens vikt för barnets vidare utveckling. Detta läsfrämjande ska 

ske via allsidiga medier avpassade till användarens behov.125 

I Göteborg har man 2019 två bokbussar som besöker cirka 80 hållplatser och 

över 100 förskolor samt kriminalvårdsanstalten Skogome. Besöken vid Skogome 

regleras enligt kriminalvårdavtalet. Enligt biblioteksplanen för perioden 2013 - 

2021 är det stadsbiblioteket som ansvarar för att samordna och utveckla övriga 

tjänster, som marknadsföring och ansvar för kostnader för media och 

mediacirkulation. I form av mobil verksamhet uttrycks det på följande sätt: 

Kompletterande biblioteksverksamhet som bokbussverksamheten och förekomst av eventuella 
nischbibliotek i kommersiella centrum och vid kollektivtrafikknutpunkter ska utredas. Målet 
med dessa verksamheter är att de ska vara kompletterande till annan 
folkbiblioteksverksamhet.126 

 

Göteborgs biblioteksplan nämner hur de samverkar med andra organisationer och 

förvaltningar för att så effektivt som möjligt nå de grupper bibliotekslagen 

prioriterar: barn, unga, personer med funktionsnedsättning och personer med annat 

modersmål än svenska. 

Vänersborg nämner ingen mobil verksamhet i sin biblioteksplan för åren 2017-

2020.127 

Mariestads Biblioteksplan 2017–2020 nämner inte något om mobila bibliotek, 

den enda möjliga kopplingen vore att de arbetar med “Litteraturförmedling och 

marknadsföring i och utanför biblioteket”.128 

Karlstads kommuns biblioteksplan för 2017 – 2020 benämner sin buss 

“barnbokbuss”.129 Denna barnbokbuss besökte 163 förskoleavdelningar och lånade 

ut 37 241 böcker under 2015. 400 barn deltog i något man benämner som Lilla 

Bokbryggan och 1 226 barn deltog i Den Stora Bokbryggan. Dessa “Bokbryggor” 

är läsfrämjande arbeten i samarbete mellan förskolor och stadsbiblioteket.130 

Under rubriken ”Samverkan” nämns ett antal samarbetspartners, mestadels 

kommunala där målet är att ”synliggöra den biblioteksverksamhet som bedrivs 

inom kommunen och skapa aktiviteter som är tillgängliga för alla”.131 

 
124 Halmstad biblioteksplan 2017–2020, s. 4.  
125 Halmstad biblioteksplan 2017–2020, s. 5.  
126 Göteborg biblioteksplan 2013–2021, s. 13.  
127 Vänersborg biblioteksplan 2017–2020.  
128 Mariestad biblioteksplan 2017–2020, s. 4. 
129 Karlstad biblioteksplan 2017–2020, s. 6.  
130 Karlstad biblioteksplan 2017–2020, s. 9.  
131Karlstad biblioteksplan 2017–2020, s. 13.  



 42 

Enligt Örebro kommuns biblioteksplan från 2017 har folkbiblioteken år 2016 

mobil verksamhet i form av en bokbil som används på följande sätt: 

“Folkbibliotekets mobila verksamhet som riktas till landsbygden, förskolor, 

äldreboenden och boken kommer” samt att nå utanför bibliotekets fasta lokaler.132 

Västerås biblioteksplan gäller förvånansvärt nog bara till år 2017 och ingen 

senare finns tillgänglig. I Västerås biblioteksplan från 2013 noteras det att 

bokbussen inte användes på bästa möjliga sätt. Den mobila biblioteksverksamheten 

behövde utvecklas och fokusera mer på nya målgrupper och mindre på den tidigare 

fasta hållplatsturlistan, vilket skulle innebära en större flexibilitet för att snabbare 

kunna möta aktuella behov som kunde dyka upp. Förslag skulle även tas fram för 

den mobila servicens struktur och hur ändrad struktur skulle kunna nå nya 

målgrupper.133  

I Faluns biblioteksplan 2018 – 2023 skrivs om en bokbuss som riktar sina 

resurser mot barn och unga.134 Detta innebär främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar där kommundelsbibliotek saknas. Bokbussens resurser ska riktas mot 

denna målgrupp genom att bussens utformning och innehållet av medier ska 

anpassas till målgruppen. Man noterar att fler bibliotekarier behöver utbildas med 

körkort för buss, bland annat skolbibliotekskonsulenten som ska utreda 

abonnemangssystem för låntagare på landsbygden. Marknadsföringen för 

ungdomars kreativa utveckling och bibliotekets uppsökande verksamhet ska också 

utvecklas.  

Gävles kommuns biblioteksplan gäller till 2025 och anger mål och strategier 

för Gävle verksamhetsutveckling. Biblioteksplanen anger inga planer gällande 

biblioteksbussar men uttrycker en önskan om att “se över bibliotekens möjligheter 

att erbjuda biblioteksservice på mer flexibla sätt för att nå fler invånare”.135 Man ska 

även ha fokus på att arbeta med lokala aktörer såsom föreningsliv och skolor samt 

även “profilera Gävles bibliotek i lokala, nationella och internationella 

sammanhang för att skapa nätverk och kunskapsutbyten”.136  

Härnösands biblioteksplan berör inte specifikt biblioteksbuss eller -cykel. men 

nämner hur man genom mobila lösningar och uppsökande verksamhet ska ha 

möjlighet att nå individer oavsett var i kommunen de bor. Biblioteken ska öka 

tillgängligheten med bland annat mobila lösningar.137 Biblioteksplanen kan därmed 

sägas peka på ett intresse, och framtida innehav, av något slags mobilt fordon. 

Östersund har redan en biblioteksbuss enligt deras biblioteksplan, men under 

2019 ska de utöka verksamheten med en mindre biblioteksbuss. Dessa 

 
132 Örebro biblioteksplan 2017, s. 20.  
133 Västerås biblioteksplan 2013–2017, s. 7. (Noteras kan att det sommaren 2019, finns en sökruta på Västerås 

Stadsbiblioteks hemsida där BOKBUSSEN står som sökord). 
134 Falun biblioteksplan 202018–2023, s. 2.  
135 Gävle biblioteksplan 2025, s. 11.  
136 Gävle biblioteksplan 2025, s. 13.  
137 Härnösand biblioteksplan 2019–2022, s. 6–7.  
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biblioteksbussar ska då användas för att bedriva verksamhet utanför det fysiska 

biblioteket för att nå nya målgrupper och användare.138 

Umeå har enligt sin biblioteksplan en bokbuss som arbetar med att i första hand 

besöka de delar av kommunen med långa avstånd till ett bibliotek. Prioriterade är 

dock främst barn och unga varför bokbussen till stor del åker till hållplatser i 

närheten av skolor, förskolor och fritidshem. Regelbundna besök går till nästan 30 

förskolor och cirka 20 byskolor. Utöver detta besöks även ett antal fritidshem och 

dagbarnvårdare varför bokbussen når cirka 2000 grundskoleelever och 2000 

förskolebarn.139 

Biblioteksplanen pekar på hur bokbussverksamheten gör det möjligt att i 

kommunens glest befolkade delar nå ut till personer med funktionsnedsättningar. 

Det noteras att den negativa utvecklingen av barns läsförståelse kräver insatser även 

från biblioteken och att biblioteken behöver samarbeta med andra organisationer 

för att bekämpa detta. Man skriver också att eftersom barn och unga är en viktig 

grupp att nå ut till så ska de ha ett inflytande över hur biblioteken bedriver sin 

verksamhet. 

Luleå har för tillfället två bokbussar, den nyaste sattes in 2012, med inriktning 

på barn och ungdomar. Denna bokbuss vann även Svenska Biblioteksförenings pris 

som Årets Bokbuss därpå följande år 2013. 

Den andra bokbussen, den lite äldre, kör regelbundna turer till byar i kommunen 

och även vissa stadsdelar i Luleå. Man besöker cirka 100 hållplatser på landsbygden 

och i tätorter. 

Bokbussarna används även regelbundet när biblioteken i Luleå har 

gemensamma externa programverksamheter såsom Pridefestivalen, Arcus 

Hantverksmässa och vissa Byadagar inom kommunen då det erbjuds sagostunder 

och tävlingar. 

Biblioteket ska enligt planen även delta när nya bostadsområden planeras så att 

biblioteksservicen kommer med i planeringsdiskussionerna. Bokbussen som 

verksamhet nämns frekvent genom hela biblioteksplanen. 140 

En sammanfattning av dessa biblioteksplaner, vilka utgör kommunernas 

samlade skriftliga policy för biblioteksverksamhet, ger följande resultat utifrån 

studiens frågeställningar. Frågeställningarna efterlyser data gällande omfattning 

och former av mobila bibliotek, men frågar också efter syften som tillgänglighet 

och marknadsföring samt om det finns en allmän beskrivning kring detta i form av 

offentligt beslutade och skriva dokument, vilket anses viktigt i för att kunna 

identifiera en diskurs. 

Omfattningen av mobila bibliotek framstår som stor i de skrivningar som finns 

i kommunernas planer. Några kommuner nämner inte uttryckligen att man har 

någon biblioteksbuss. Den form av mobila bibliotek som nämns är bokbuss och i 

 
138 Östersund biblioteksplan 2019, s. 4.  
139 Umeå biblioteksplan 2016–2019, s 9.  
140 Luleå biblioteksplan 2016-2020. 
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ett fall en variant som bokbil. I något dokument nämns cykelbibliotek inte klart 

uttalat även om det finns en sådan verksamhet i kommunen. I två kommuner, 

Uppsala och Gävle, används de generella begreppen mobila enheter respektive 

flexibel biblioteksservice i planerna. I Uppsala finns såväl biblioteksbuss som 

cykelbibliotek. I Gävle finns för närvarande enbart cykelbibliotek. En planerad 

bokbuss har fått läggas på is då finansiering för drift saknas. I alla planer som 

nämner biblioteksbuss framgår tillgänglighet som dess främsta syfte. I flera 

kommuner framgår att denna tillgänglighet främst avser att tillgodose behovet av 

skolbibliotek vid förskolor och skolor. Utöver syftet med tillgänglighet framhävs 

även i nästan hälften av de ovan beskrivna planerna att marknadsföring sker. Detta 

dels genom befintlighet, dels genom deltagande vid olika typer av arrangemang.  

Utifrån biblioteksplanerna visar analysen att det kan sägas finnas en 

biblioteksdiskurs som innefattar mobila bibliotek i form av biblioteksbussar. 

Omnämnandet av bokbussar i kommunernas planer synes naturlig Bussarnas syfte 

verkar främst avse tillgänglighet och service till skolan, men även marknadsföring 

framstår som viktig, vilket kräver vidare beskrivning och analys. 

 

Bibliotek och branding 

I dagens informationssamhälle blir varumärke allt viktigare, vilket brukar 

benämnas som branding. Detta gäller även för icke-vinstdrivande företag, 

exempelvis bibliotek. Med den mängd information som idag kämpar för att fånga 

allmänhetens uppmärksamhet är det viktigt att kunna erbjuda verksamheter som 

invånarna kan uppleva som positiva och vidareutveckla tjänster som biblioteket kan 

erbjuda. 

Bibliotek har här en fördel framför många nya företag eftersom de har ett sedan 

länge etablerat och positivt varumärke. Det första biblioteket existerande redan för 

3000 år sedan. Bibliotek är, enligt forskaren Zuzana Helinsky, sedda i ett positivt 

ljus av de flesta.141 

Även om många som har den inställningen inte använder sig av bibliotek så 

brukar man inte se biblioteken som något som behöver stängas ner. Det må finnas 

negativa synpunkter. Bibliotek kan ses som tråkiga, inte uppfattas som användbara, 

vara för tysta, samla gamla böcker eller ha för många oskrivna regler att följa, men 

de tolkas i alla fall som något av godo. Även studenter med inriktning mot 

bibliotekarieyrket kan uppleva negativa inre bilder trots att man vet att detta 

generellt inte stämmer. Människor i allmänhet kan alltså ha såväl positiva som 

negativa bilder av bibliotek. Biblioteks kontinuerliga branding kan därmed sägas 

vara viktig att hålla aktuell för att visa vad man har att erbjuda samhället. 

 
141 Helinsky (2008), s. 38. (se avsnitt 3.1) 
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Vad man kan se utifrån olika biblioteksplaner och den nationella 

biblioteksstrategin så framstår tre viktigaste aspekter som människor 

förhoppningsvis bör associera till när de hör ordet bibliotek. Nämligen att 

biblioteken ska vara en plats för: 

1. Relevant och tillförlitlig information inom olika medier. 

2. En trevlig plats att gå till, ringa till eller kontakta via internet eftersom 

ett bibliotek inte bara hanterar fysiska besökare. 

3. En plats där man kan få hjälp. 

 

Det finns inget enkelt, entydigt svar för hur dessa mål ska uppnås, men det är genom 

marknadsföring man kan visa för potentiella besökare, såväl nya som 

återkommande, att bibliotek är relevant och att det är en plats där hjälp finns att få 

(och att bibliotekarier är hjälpsamma och trevliga). Därför vill biblioteken sprida 

budskapet om vad de har att erbjuda och hur. Detta diskuteras i nästa avsnitt. 

Bibliotek och marknadsföring/marketing 

Marknadsföring som ett av de mobila bibliotekens huvudsyften har nämnts ett antal 

gånger. Här ska jag gå in lite mer på vad det innebär och hur tankarna och 

tillvägagångssätten för marknadsföring i ett bibliotek kan se ut.  

Bibliotek fortsätter att vara en arena för information men besöken har minskat 

under senaste år enligt en rapport från Kungliga Biblioteket 2018. För första gången 

rapporterar folkbiblioteken att den fysiska utlåningen ligger under 60 miljoner. 

Samtidigt har de även för första gången en nedgång i antalet e-boknedladdningar.142 

Det här är en fortsättning på den nedgång i fysiska lån som folkbibliotek har 

observerat, där nedgången ligger på 10 miljoner sedan 2010. Totalt ligger 

nedgången på fyra procent, det vill säga 2,8 miljoner utlån sedan den tidigare 

mätningen. Detta kan delvis tolkas som resultat av att folkbiblioteksfilialer lagts 

ner. När det sker minskar naturligtvis även utlåning. Samtidigt förekommer en 

”dold” användning som inte alltid tas med i statistiken från övriga utlåningsplatser 

som folkbiblioteken distribuerar media till där låneregistrering inte sker 

(exempelvis bokvaggor på förskolor eller äldreboenden där en bok kan lånas av 

flera låntagare men i statistik kan kategoriseras som ett lån).  

Det ska även noteras att e-boksstatistik har lidit av att bibliotek inte alltid har 

kunnat få användarstatistik från e-leverantörerna, vilket har lett till att låneuppgifter 

rörande e-användning troligtvis har blivit underskattade för alla bibliotekstyper. 

 
142 Rapport Kungliga Biblioteket (2017), s. 40.  
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Undantaget är universitets/högskolebiblioteken, vilket även är de bibliotek som 

dominerar användandet av e-medier.143  

Statistiskt kan man även se hur besök vid såväl Stadsbiblioteket i Uppsala som 

Stadsbibliotek Gävle har sjunkit, liksom för bibliotek i allmänhet.  

2015 lånades i Gävle åtta böcker per invånare och i Uppsala nio, år 2018 hade 

utlåningen sjunkit till 7,2 boklån per invånare för Gävle respektive 7,9 per invånare 

i Uppsala.144  

För att stoppa denna nedgång behöver biblioteken locka till sig fler besökare 

och visa vad man har att erbjuda.145  

Zuzana Helinsky konstaterar att ett problem bibliotek kan ha med att 

implementera en marknadsföringsstrategi, kan vara att klassiska 

marknadsföringsbegrepp och syften inte överensstämmer med bibliotekens 

målsättningar. Begrepp som vinstmarginal och andra vinstorienterade termer som 

är vanliga när det gäller marknadsföring är inte relevanta här.146 I sin bok nämner 

Helinsky hur en professionell marknadsförare till och med uttrycker att 

marknadsföring inte är något för bibliotek att syssla med.147 

I dagens samhälle är vi omgivna av mer eller mindre synlig marknadsföring 

vilket kontraproduktivt nog gör att vi kanske blivit alltmer immuna mot den, eller 

tror oss vara det. Detta kan innebära att det företag som vill vara relevant och inte 

riskera att hamna i en ”dåtida” position i människors föreställning får tänka ett varv 

till. En sådan dåtida position skulle vara att det folk tror sig veta om vad bibliotek 

har att erbjuda grundar sig på gårdagens värld, inte på vad bibliotek av idag har att 

erbjuda.  

”An excellent service doesn´t need any marketing, it is self evident” är en 

inställning som inte håller måttet idag. Alla organisationer måste hela tiden på något 

vis berättiga sin existens.148  

En fråga som ett antal bibliotekarier säkert varit med om är ”vad behöver vi 

bibliotek för idag?” eller frågor med liknande inställning. De flesta som arbetar med 

bibliotek håller nog med om att det är ett viktigt arbete såväl utifrån en demokratisk 

som en livskvalitativ synpunkt. Men är det allmängods för den stora allmänheten? 

Anses bibliotek tillgängliga? Kommunicerar bibliotek ut sitt utbud effektivt? En 

undersökning i Halland sökte svaret på dessa frågor.149 Svaret de fick var lätt 

nedslående nej, inte alltid. Man utförde 800 telefonintervjuer på fyra orter i länet 

där hälften av de tillfrågade hade besökt ett bibliotek under senaste året. Av icke-

användarna hade 60 procent tidigare besökt bibliotek men tappat kontakten med det 

av orsaker som att de läser mindre, att de köpte böcker istället för att låna, eller att 

 
143 Rapport Kungliga Biblioteket (2017), s 40.  
144 Rapport Kungliga Biblioteket (2017), s. 41.  
145 Eliasson & Jansson (2011), s.10. 
146 Helinsky. 1. uppl. (2006), s. 5. 
147 Helinsky. 1. uppl. (2006), s. 9. 
148 Helinsky. 1 (2008), s. 6. 
149 Eliasson & Jansson (2011).  
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de inte ansåg sig ha tid. En av fem meddelade att om bibliotek förändrades skulle 

de dock börja besöka dem igen, men det visade sig även att kunskap om bibliotekets 

befintliga utbud och tjänster var låg när förändringar eftersöktes.150  

Även de som räknar sig som kulturkonsumenter har en svag relation till 

bibliotek och kan behöva pushas på för att göra ett besök, något som görs via 

marknadsföring och information.  

Attityden att bibliotek inte har vad man eftersöker eller att de har blivit 

föråldrade, visar att bibliotek har ett problem med tydlighet, något som kan leda till 

att man missar nya generationer som får en låg kunskap om bibliotek och en 

generellt negativ uppfattning om vad bibliotek kan erbjuda dem. I Hallandsprojektet 

tyckte enbart fyra procent att bibliotek kan hjälpa med att hitta samhällsinformation 

och även fyra procent att öppettiderna är bra. Endast en av fem unga som inte 

besöker bibliotek är medvetna om att man kan låna en dator gratis för att arbeta 

där.151 
 Dessa åsikter och brister i medvetenhet om vad bibliotek kan erbjuda visar på 

att biblioteket inte lyckats förmedla sitt utbud. Det som behövs för att lösa detta 

bekymmer är en lyckad marknadsföring vilket kräver vissa grundpelare. En stark 

vision är nödvändig för att kunna svara på varför bibliotek behövs liksom det 

behövs sunda grundvärderingar som biblioteket kan hänvisa till när de planerar vad 

de vill åstadkomma. Exempelvis kan då ett bibliotek att visa att deras nutida stora 

utbud rymmer så mycket mer än tryckta böcker. 

Att marknadsföra sig innebär att satsa mer tid och ekonomiska resurser, något 

som biblioteken oftast inte har stora tillgångar på. Då behövs andra sätt och det är 

då som ett av bibliotekens mobila verksamhet passar in. Initialkostnaden kan 

visserligen ses som hög då den också inbegriper kostnaden för marknadsföring när 

det mobila biblioteket sedan rullar fram. En inställning hos anställda kan vara att 

man gärna vill ägna sig åt marknadsföring men att man inte har tid eller att man 

känner sig tveksam om det är något man behärskar och kan syssla med utan 

utbildning i ämnet.  Helinskys berättar att kursdeltagare vid hennes kurser kan tillstå 

att de var oroliga att göra saker som de egentligen inte skulle syssla med.152 

Helinsky tänker också att det som behövs är modet att avveckla vissa 

arbetsuppgifter som sedan kan användas till att fokusera på marknadsföring i dess 

olika former.153 Även om det bara är temporärt. Vid en intervju med de två 

bibliotekarierna som var huvudansvariga för Gävle Stadsbiblioteks nya 

cykelbiblioteksverksamhet som startade 2018 framgick det att de fått lägga ner 

vissa arbetsuppgifter för att kunna koncentrera sig på att planera och förbereda 

cykelbiblioteken.154 

 
150 Eliasson & Jansson (2011), s. 49. 
151 Eliasson & Jansson (2011), s.49. 
152Helinsky (2008), s. 11. 
153 Helinsky (2006), s.18. 
154 Intervju Gävle 
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Några övriga marknadsföringsdefinitioner som även kan appliceras på mobila 

bibliotek är dessa: 

Strategisk kommunikation är ett samlingsbegrepp för organisationens 

kommunikation och inbegriper både extern och intern kommunikation. Falkheimer 

och Heide menar att kommunikationen med medarbetare är en av de viktigaste 

delarna för strategisk kommunikation. Om det brister i den interna 

kommunikationen så kan en organisation inte fungera.155  När det gäller mobila 

bibliotek innebär den interna kommunikationen att man diskuterar med 

medarbetare om arbetet, exempelvis om något eventuellt skulle behöva ändras och 

om önskemål som besökare kan ha haft. Denna strategiska kommunikation och dess 

efterverkningar kunde jag observera från starten av Gävles bibliotekcykel 

sommaren 2018 fram till de ändringar som genomfördes 2019. Utifrån de anställda 

bibliotekscyklande vikariernas loggboksanteckningar och de ansvariga frågat ut oss 

om (såväl positiva som kritiska) åsikter vid slutet av arbetsperioden, 

implementerades vissa nya förhållanden i verksamheten året därpå. Exempelvis 

bestämdes att det alltid skulle vara två som cyklade ut och att verksamheten fick 

ställas in om en av de cyklande temporärt var frånvarande. 

Relationsmarknadsföring är skapandet av långvariga kunder (i detta fall 

biblioteksbesökare) som är lojala mot organisationen.156 Detta handlar om att 

etablera och utveckla relationer till besökare. Mobila bibliotek är en bra metod för 

att utveckla relationer till såväl en stor allmänhet som till enskilda individer om man 

återkommande besöker samma plats och på så sätt skapar en sorts gemenskap som 

kan skilja sig från den en besökare får vid det fysiska biblioteket. 

Mun-till-Mun metoden handlar främst om att nöjda kunder sprider budskapet 

vidare. Det är en metod som är flitigt använd av mindre företag, som till sina kunder 

gärna vill säga något i stil med att ”om du är nöjd med vår service så säg det gärna 

till dina vänner.” Denna marknadsföringsmetod har även fördelen att inte kosta 

något. De senaste åren har företag utvecklat detta koncept till att gälla även Internet 

för att utnyttja användares benägenhet att sprida information och upplevelser vidare 

via sociala plattformar. Denna metod fungerar naturligtvis även åt motsatt håll då 

en missnöjd användare gärna sprider sin otillfredsställelse vidare. 

Om någon besökt, eller bara sett ett mobilt bibliotek fara förbi, kan de berätta 

det för andra. Det mobila bibliotekets blotta existens kan vara en 

överraskningsfaktor som kan leda till att verksamheten marknadsförs via mun-till-

mun metoden. Med relativt litet satsat ekonomiskt kapital förs budskapet om 

biblioteket vidare vilket även kan innebära att man kan erbjuda andra media än 

tryckta böcker.   

Metoderna för att sprida kunskap om det man erbjuder kan analyseras utifrån 

den tidigare nämnda Ansoffs matris (vilken presenterats i teoriavsnittet) med dess 

 
155 Eliasson& Jansson (2011), s.10. 
156 Eliasson & Jansson (2011), s. 7. 
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fyra huvudsakliga strategier för ökad närvaro genom marknadsföring.  Här 

appliceras modellen på bibliotek som använder sig av mobila hjälpmedel som buss 

och cykel. 

Som en första strategi framhåller Ansoff market penetration som handlar om 

att öka användning av en produkt eller service genom att sprida information. Detta 

behövs för att de möjligheter biblioteket erbjuder ska bli kända och användas. Med 

mobila bibliotek kan man, utöver de vanliga metoderna såsom information i själva 

biblioteksbyggnaden och på sociala medier, marknadsföra sig på ett mer personligt 

sätt. Mobila bibliotek kan sprida information antingen via affischer på fordonet eller 

genom kontakt med besökare. Andra exempel på hur mobila bibliotek kan användas 

är när biblioteken blir inbjudna till event. Då handlar det om att starkare 

marknadsföra en relevant typ av media som passar in just där och då och att visa att 

bibliotek förutom att vara allmänt kvalitativ i sitt utbud även kan hörsamma en mer 

avgränsad inriktning. Ett cykelbibliotek kan påverka marknaden genom att väcka 

uppmärksamhet.  

En andra strategi är product development, vilken handlar om 

produktutveckling. I ett bibliotekssammanhang kan det sägas att nya ”produkter” 

ständigt tas fram i och med att man uppdaterar sitt mediainnehåll. Ett i detta fall 

mer relevant sätt att betrakta nya produkter på bibliotek är de händelser och event 

som ett bibliotek deltar i. Exempel på sådana aktiviteter är digitala första hjälpen, 

poetry slams, språkcaféer, sagostunder och föreläsningsserier som flera bibliotek 

erbjuder. Här kan cykelbibliotek ses som en ny produkt och ett enkelt sätt för den 

ovane nå information om vilka ”produkter” ett bibliotek har att erbjuda. 

En tredje strategi är market development: att finna nya marknader via 

marknadsutveckling. I ett bibliotekssammanhang skulle det kunna innebära att nå 

nya grupper för vilka man anser sig ha relevanta produkter och tjänster. Genom att 

utveckla sina marknadsföringsverktyg skulle biblioteket förhoppningsvis kunna bli 

mer relevant för fler än de vanliga användargrupperna och på så sätt hitta nya 

låntagare. 

Som fjärde och sista strategi framlägger Ansoff diversification: förändring 

genom att bredda en verksamhet genom att tillföra något nytt. Även om man 

generellt kanske inte kan beteckna mobila biblioteksverksamheter som ”nya” så 

innebär en uppsökande verksamhet i anslutning till exempelvis skolor och 

servicehus för äldre ändå en nyhet för dem som normalt betraktar 

biblioteksverksamhet som något i en fysisk byggnad. 

Bibliotek kan även förändras genom att inte bara erbjuda tryckt litteratur utan 

även erbjuda mer material online i form av ljud och e-böcker.157 Det var tydligt att 

cykelbiblioteket väckte stor uppmärksamhet när det introducerades i Gävle, både i 

lokalpressen och genom att folk sinsemellan pratade om det. 

 
157 Helinsky (2008), s. 33-34. 
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Marknadsföring via mobila bibliotek i praktiken 

The important work that the librarian does actually happens when he leaves the library and 
engages with the world outside. The library is important but what is essential for the librarian 
to do his job is to leave the library.158  
 

Detta citat av T. Scott Plutchak fångar essensen i idén om att använda mobila 

bibliotek i marknadsföringssyfte, att lämna bibliotekets fysiska gräns och ge sig ut 

i samhället och där engagera sig med sina medmänniskor.159 

Det sätt som marknadsföring via mobila bibliotek sker på kan bäst beskrivas 

som ”relationship marketing”, dvs. att skapa relationer och ge besökare ett gott 

intryck. Evert Gummesson, en ledande expert inom relationship marketing, påpekar 

att alla som arbetar i en organisation som sysslar med kundtjänst till stor del är 

marknadsförare via relationship marketing: 

Those employees who do not influence the relationships with customers, full-time or part-time, 
directly or indirectly, are redundant.160 

 

Men hur kan den mobila verksamheten anses vara så effektiv i 

marknadsföringssynpunkt? Aspekter som att de färdas ute i samhället, inte är alltför 

krävande för ekonomin beroende på mobil verksamhetstyp och att de kan vara till 

stöd för betydande delar av samhällets verksamhet för barn och äldre har påpekats. 

Men en aspekt har ännu inte nämnts: relationen till det stationära biblioteket. 

En central tanke inom diskurstänkandet är att alla sociala handlingar får sin 

betydelse först när de sätts i relation till andra handlingar. Biblioteksarbete i form 

av möte med låntagare är till stor del socialt. Även möten som inte innebär kortare 

eller längre samtal kräver social förmåga att kunna hantera en låntagares önskemål 

och humör, vare sig man kan hjälpa dem eller ej. Detsamma gäller för personal vid 

mobila bibliotek som därmed kan ses som deltagande i en social interaktion och 

mobila bibliotek är av strategisk betydelse för det stationära biblioteket. 

Bibliotekstyperna kompletterar varandra och fångar lättare folks uppmärksamhet.  

Gummeson har skapat en distinktion mellan interna deltidsmarknadsförare och 

externa marknadsförare. En intern deltidsmarknadsförare är den anställde, t.ex. 

personen i informationsdisken vars beteende påverkar besökares bild av biblioteket; 

var personen hjälpsam, otrevlig, etc. Enligt Helinsky blir sedan allt från besökare, 

till media och eller andra intresserade externa marknadsförare på heltid.161 Till 

skillnad från interna deltidsmarknadsförare som kontrolleras genom exempelvis 

lagar om arbetstid och regler om bemötande så kan en extern marknadsförare aldrig 

 
158Helinsky (2008), s. 57. 
159 T. Scot Plutchak: Associate Professor and Director of the Lister Hill Library of the Health Sciences at the 

University of Alabama at Birmingham (och medlem i det internationella bibliotekarie-rockbandet ”The 

Bearded Pigs”). 
160 Helinsky (2008), s. 42.  
161 Helinsky (2008), s. 42. 
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övervakas i de budskap den ger ut. En organisation bör alltid ha dessa externa 

marknadsförare i åtanke och komma ihåg hur mycket de kan hjälpa till med att både 

vidarebefordra vad man har att erbjuda samt förbättra organisationens varumärke 

där man lyckas ge en god upplevelse. Tillräckligt positiva externa marknadsförare 

kan även få felaktiga föreställningar om bibliotek att stanna av. Om någon t.ex. ger 

uttryck för att bibliotek inte är relevant längre så kanske dennes bekant säger emot, 

och beskriver en positiv erfarenhet. För att få hjälp av dessa externa marknadsförare 

behövs att exempelvis cykelbiblioteket gör intryck på människor så att de kan 

vidareförmedla sina positiva intryck av vilken service som finns att få. 

Helinsky menar att man måste få människor att tycka att biblioteksservice är 

något bra, och att det är biblioteken som måste berätta det för dem. Genom mobila 

bibliotek berättar man det när man visar upp att man faktiskt har en transportabel 

sida. Vare sig människor bara gissar sig till varför man rör sig utanför bibliotekets 

lokaler eller går fram och frågar ges biblioteket ytterligare en chans att 

marknadsföra sig. Det första alternativet leder till inre funderingar om 

organisationen vilket aktualiserar varumärket. Det andra alternativet blir en mer 

direkt approach som ger tillfälle att berätta vad man kan erbjuda istället för att 

enbart förevisa.162  

Hur kan marknadsföringen se ut rent praktiskt med mobila bibliotek? Till att 

börja med så beror det på den mobila bibliotekstypen som används, var den beger 

sig och i vilket syfte. Är det en buss som beger sig till en skola i och med ett avtal 

mellan de två? Ska den bege sig till något slags event eller handlar det om en 

bokcykel som ska röra sig till ett äldreboende, eller kanske bara bege sig ut och se 

vad som händer? Kanske är det den bokbåt som frekventerar öar i Stockholms 

skärgård? En bokbåt kan åka ut till de öar i skärgården som är för små att bygga en 

filial på men som fortfarande har boende som vill låna böcker eller som kan vara 

komplement till små skolbibliotek.  

Vilket fordon som används och var det ska styra kosan påverkas naturligtvis av 

vilket syfte man har. Ett syfte kan vara ren marknadsföring, ett annat att låta 

marknadsföringen kombineras med det övergripande uppdraget att bibliotek ska 

vara tillgängligt för alla. Poängen är att det är svårt att klumpa ihop mobila 

verksamheter till en gemensam grupp när så mycket kan vara beroende av så olika 

anledningar.  

Gunhild Bergqvists studie Bokbussverksamhet - effektiv decentralisering av 

svensk biblioteksservice? har gått igenom effekten av marknadsföring eller PR som 

den där benämns. Enligt denna undersökning visar bibliotek gärna upp sina 

bokbussar i samband med offentliga evenemang som marknader och festivaler. Vid 

dessa event är det vanligt att man anordnar en allmänkulturell verksamhet. Ljungby 

 
162 Helinsky (2008), s. 53. 
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kommun berättar t.ex. om några evenemang man medverkat vid med bokbussen, 

exempelvis Bondens dag, Kulturnatten och Bolmsödagarna.163 

Bibliotek kan även bidra till att göra reklam genom att hyra ut sin bokbuss till 

annan verksamhet som vill visa upp och marknadsföra sig själv. Detta gjordes i 

Gävle 1996 under en “Hästival” vilket, som namnet antyder, var en festival med 

hästtema. Inför evenemanget packade man om bokbussen så att den innehöll media 

med relaterade teman; hästböcker i form av fack- och skönlitteratur. Bussen ställdes 

därefter upp på en marknadsgata med öppet tält samt bord och stolar. Utöver den 

bokutlåning som anordnades hade man även frågetävling som sponsrats av 

ridskolor och förlag; man kunde skriva recensioner, noveller, rita teckningar och 

dikter på “Hippoteket” som bokbussen kallades under festivalen.  Idén och 

utförandet, dvs att tillfälligt omvandla ett bussbibliotek till ett specialbibliotek i 

syfte att visa upp sig rekommenderades efteråt till andra kommuner. Genom att visa 

en mängd hästrelaterad media kunde biblioteken efteråt vänta sig fler besökare med 

intresse för detta ämne.164 

Denna typ av evenemangsdeltagande, vare sig det är samarbete med andra eller 

om det handlar om projektinvigningar, blir till ett marknadsföringsevenemang för 

hela biblioteksverksamheten vid vilket man deltar och syns utanför den vanliga 

servicen som kan erhållas inom bibliotekens väggar. En av mina informanter 

uttryckte det på följande sätt:  

Om man hade möjlighet att åka till förskolor varje dag skulle det uppskattas, men finns charm 
i att man dyker upp lite var.165 

 

Värdet i att ha övriga, tillfälliga aktiviteter som därtill är iögonfallande är aktuellt 

även idag. Att visa upp att biblioteket finns är viktigt, men händelser som 

Hippoteket visar även att det är viktigt att ta chansen att rikta sig mot specifika 

intressegrupper när möjlighet finns.  

En informant tar upp detta: 

Svårt att nå ut med någonting folk inte vet finns till. Det är först när det blir intressant och 
relevant för en själv som det är med. Alltid en utmaning att nå dem.166 

Buss- och cykelbibliotek inom kommuner 

Jag har tidigare beskrivit olika biblioteksplaner från olika län avseende mobil 

biblioteksverksamhet. I detta avsnitt beskrivs några av dessa länsbibliotek som jag 

har kontaktat och fått svar angående hur de går tillväga med sin mobila verksamhet. 

 
163 Bergqvist (2003), s. 22. 
164 Bergqvist (2003), s. 22. 
165 Intervju 
166 Intervju 
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Kalmars bussverksamhet startade 1967 med motiveringen att alla kommunens 

invånare ska ha tillgång till biblioteksverksamhet. Denna verksamhets främste syfte 

är idag att sprida litteratur, till skolor ge kunskap om hur ett bibliotek faktiskt 

fungerar och att, utöver skolgrupper, även nå ut till äldreboende samt den allmänhet 

som har långt ifrån ett bibliotek.167  

Dessa mål ska åstadkommas genom schemalagda turer till skolor, genom 

kvällsturer, och genom att vara med vid olika evenemang som Stadsfesten och 

Pridefestivalen. Samarbetet med skolor anses fungera utmärkt då skolor även 

beställer temalådor med litteratur. Utöver dessa temalådor väljs litteratur ut genom 

inköpsförslag och utifrån den kunskap som bibliotekarier har om vad deras 

låntagare vill ha. Denna metod har tydligen fungerar bra då reaktioner varit positiva 

och lett till en ökning av låntagare samt trevliga boksamtal.168  

Kalmar bibliotek har noterat en stor uppgång i besökstal efter sommaren. 

I form av marknadsföringsaspekter är man för tillfället inte engagerad i så 

mycket marknadsföring vilket kan bero på att hela stadsbiblioteket ska flyttas inom 

ett år vilket är det som får mesta fokus. Med detta sagt riktar sig nuvarande 

marknadsföring mot skolor och äldreboende via kontaktpersoner och 

högläsningsgrupper. Man har även haft en bokbussträff med reportage i Kalmars 

två dagstidningar och på Radio Kalmar.169  

En nackdel med bussverksamheten i Kalmar är att den är lite sårbar vid 

snöoväder och halka och att det kan vara svårt att få tag i förare till bussen. Detta 

vägs dock upp av de positiva aspekter som nämnts och Kalmar ser inte något som 

talar emot framtida satsningar, utan bara saker som talar för, nämligen satsningarna 

på små orter, förskolor, skolor och äldreboende.170  

Kristianstads kommun började sin mobila bussverksamhet 1972. Motivationen 

till detta var en kommunsammanslagning då flera mindre kommuner slogs ihop till 

en stor. Lösningen att nå ut till så många medborgare blev bokbussen då hälften av 

kommunens invånare bor i små och stora tätorter utanför Kristianstad.171  

Under senare delen av år 2018 invigdes en ny bokbuss (egentligen ett bibliotek 

byggt på ett lastbilschassi) där tanken var att nå ut med grundläggande 

biblioteksverksamhet i form av de olika typer av media som kan erbjudas. Då denna 

bokbuss har en utskjutande långsida kan biblioteket på ett helt nytt sätt vara en 

mötesplats.172 Tack vare ljud- och ljusanläggningar får biblioteket dessutom helt nya 

möjligheter att utföra programverksamhet som sagostunder, teater, bokprat, 

föreläsning m.m.  

Kristianstad har en schemalagd tidtabell för sommar- respektive vinterhalvåret, 

och besöker cirka 70 olika hållplatser. Förutom officiella besök till förskolor, 

 
167Anonym, Bibliotekarie vid Kalmar bibliotek. Frågeformulär 2019. 
168 Anonym, Bibliotekarie vid Kalmar bibliotek. Frågeformulär 2019. 
169 Anonym, Bibliotekarie vid Kalmar bibliotek. Frågeformulär 2019. 
170 Anonym, Bibliotekarie vid Kalmar bibliotek. Frågeformulär 2019. 
171 Anonym, Bibliotekarie vid Kristianstads bibliotek. Frågeformulär 2019. 
172 Anonym, Bibliotekarie vid Kristianstads bibliotek. Frågeformulär 2019. 
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folkhögskolor och kriminalvårdsanstalter kör de om somrarna längs kommunens 

stränder där det är många sommargäster och turister. Till detta kommer även extra 

evenemang som inte ingår i den ursprungliga tidtabellen men som biblioteket 

informeras om några veckor i förväg.  Spontana utryckningar förekommer också 

men de är oftast föranledda av att en ordinarie tur blivit inställd. 

Kristianstad har just skaffat sig en ny bokbuss, varför man för tillfället tänker 

på att utveckla programverksamhet och medverkan vid festivaler och byadagar. 

Såsom för de flesta andra mobila bibliotek är barn och ungdomar en prioriterad 

målgrupp för kommunens bibliotek. 

Medier väljer de utifrån användarens behov och efter som efterfrågas, samtidigt 

som biblioteket tar hänsyn till den litterära kvaliteten. Med användarens behov 

menas att man anpassar sortimentet beroende på var man förlägger sina besök och 

man tänker på att inte ta med samma media till äldreboende som till förskolor. 

Reaktionerna är oftast positiva och man beskriver att man fått en enormt positiv 

feedback från sina användare. Detta kan även kopplas till den sociala sidan av 

arbetet såsom det beskrivs; man får en direkt koppling när man hjälper någon.  

Marknadsföring görs via bibliotekets webbplats, sociala medier, broschyrer och 

lokala medier som lokala tidningar, lokalradio och liknande. Men den bästa 

marknadsföringen anses vara mun-till-mun-metoden och att visa gott bemötande 

och bra service från bibliotekets sida. Man vill inte bara nå ut till människor som 

inte har tillgång till bibliotek utan att även nå dem som inte upptäckt vad bibliotek 

kan erbjuda.173  

Göteborgs bokbussar började rulla på 1950-talet. Man har även en 

bokcykelverksamhet som har använts några år nu.174 

Göteborg använder sig av dessa två verksamheter för olika syften. För bussen 

är motiveringen att ge service till låntagare. Tillgänglighet, flexibilitet och tanken 

att alla göteborgare ska ha samma möjligheter oavsett var de bor är avgörande. 

Cykelverksamhetens huvudsyfte har däremot en reklamfunktion för biblioteken och 

deras tjänster.175 

Samtidigt som bokbussens huvudsyfte är att arbeta för ökad tillgänglighet, har 

såväl bokbuss som bokcykel som syfte att genom uppsökande verksamhet 

synliggöra biblioteket utanför dess fysiska byggnader. 

I praktiken utförs detta genom att bokbussarna följer en tidtabell, medan 

bokcyklarna använder sig av pop-up-metoden. Bokcyklarna dyker spontant upp vid 

fint väder under sommaren eller vid olika typer av evenemang utan planerade stopp 

eller tidtabell.  

Göteborgs bibliotek har många utvecklingsplaner. Under hösten 2019 ska två 

nya bokbussar byggas och ersätta två som blivit föråldrade. Vad som har blivit 

 
173 Anonym, Bibliotekarie vid Kristianstads bibliotek. Frågeformulär 2019. 
174 Anonym, Bibliotekarie vid Göteborgs bibliotek. Frågeformulär 2019. 
175 Anonym, Bibliotekarie vid Göteborgs bibliotek. Frågeformulär 2019. 
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fastställt för dessa två är att de ska ha fokus på barn och endast innehålla bokbestånd 

för barn och vara utformade för just barn.176 

Med denna utvecklingsaspekt i åtanke ska man även se över samarbetet med 

förskolor. Det fungerar men uppfattas inte vara fullkomligt friktionsfritt och ska 

därför ses över inför införandet av de nya bussarna. 

Det sätt som media väljs ut på följer en flytande beståndsmetod: personalen 

plockar ut media från stadsbiblioteket som skickas till bokbussarna och man 

försöker på detta sätt tillgodose så många låntagare som möjligt. Vad gäller media 

innebär detta att man tar lite av varje. 

Den mobila verksamheten uppfattas som något positivt, det är många som 

uppskattar verksamheten och att köra ut till förskolor känns viktigt eftersom 

bokbussen för många innebär en första kontakt med bibliotek. 

Vad gäller marknadsföring så syns bokbussarna ibland i stadsbibliotekets 

sociala mediekanaler, där man också kan finna tidtabeller för de två bokbussarna. 

Man anser att en eventuell nackdel med mobil biblioteksverksamhets avsaknad 

av kontinuitet uppvägs av det positiva i flexibilitet och marknadsföring. 

För bokbussen kan denna nackdel avstyras med ett väl fungerande schema och 

genom att låntagare underrättas när bokbussen kommer så att de kan lämna och låna 

böcker. För bokcykelverksamheten har detta inte fungerat så bra i och med dess 

brist på schema. Den fungerar istället som ett komplement till bokbussen för att nå 

ut till fler och för att göra reklam. För ren bokverksamhet är cykeln dock inte fullt 

så användbar.177 

Halmstads bokbussverksamhet började 1974 med två bokbussar år 1977 för att 

sedan, 1994, arbeta med en bokbuss eftersom den andra lades ned. Halmstad har 

för tillfället ingen cykelverksamhet.178 

Halmstad motiverar sin mobila biblioteksverksamhet med tillgänglighet i form 

av att nå ut till landsbygden och dess samhällen. De främsta syftena som de beskrivs 

i frågeformuläret, är att “fungera som ett bibliotek”, dvs förmedla och låna ut 

medier men även fungera som marknadsföring för biblioteken i kommunen. Det 

mobila biblioteket följer en turlista från måndag till fredag och det deltar även i 

evenemang som samhällsdagar, Pridefestivalen samt samarbeten. Samarbetet med 

skolor och förskolor anses fungera bra.179 

Det finns planer på att utveckla verksamheten genom att förändra och utveckla 

bokbussens turlista med hjälp av kommunens kartservice samt på att utöka 

verksamhet riktad mot barn. 

Besökares reaktioner på bokbussen är nästan alltid positiva då bokbussen 

tillhandahåller media samt agerar marknadsförare för såväl kommunens fasta 

bibliotek som för kommunen i stort via diverse kommunala broschyrer.  

 
176 Anonym, Bibliotekarie vid Göteborgs bibliotek. Frågeformulär 2019. 
177 Anonym, Bibliotekarie vid Göteborgs bibliotek. Frågeformulär 2019. 
178 Anonym, Bibliotekarie vid Halmstad bibliotek. Frågeformulär 2019. 
179 Anonym, Bibliotekarie vid Halmstad bibliotek. Frågeformulär 2019. 
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På Halmstads bibliotekswebb marknadsförs själva bussen genom en 

turlista/tidtabell där det även finns en karta med hållplatser och hänvisningar till när 

de besöker varje hållplats. 

Marknadsföring genom utomstående media förekommer inte direkt. Ibland 

förekommer det tidningsartiklar men utöver detta skrivs det inte så mycket om 

bussen. 

Även här uppfattas de positiva aspekterna överväga de negativa. Det positiva 

är att man kan delta i evenemang och synliggöra bibliotek. På evenemangen är det 

lättare för människor att prata med bibliotekarierna, vilka ovana biblioteksbesökare 

tidigare kanske haft en otidsenlig bild av. Detta anses viktigt eftersom det kan vara 

svårt för icke vana biblioteksbesökare att ta första steget in till biblioteket. Man kan 

inte peka på några nackdelar med marknadsföringen av bokbussen.180 

Stockholms “rörliga bibliotek” började för fyra år sedan och Barnens Bokbuss 

har funnits betydligt längre.181 

Det som motiverade Stockholm till att börja med den mobila verksamheten var 

att nå ut till fler stockholmare och locka fler till biblioteken genom att synas i 

samhället. Det främsta syftet var att främja läsandet med fokus i första hand på barn 

och unga.  

Stockholms buss-schema är framtaget i dialog med externa aktörer som önskat 

att de ska medverka vid mässor och festivaler men även i dialog med filialbibliotek. 

I Stockholm har man även själva sökt upp samarbetspartners såsom gallerier, 

museum och öppna förskolor mm. Vissa längre planerade aktiviteter har utförts, 

såsom en sommarturné som var planlagd att pågå juni-augusti. När det gäller 

framtida utvecklingsplaner så ligger dessa just nu på is på grund av pågående 

omstruktureringar. En plan som fortfarande finns är att slå ihop sin övriga mobila 

verksamhet med Barnens Bokbuss och att bli en rörlig enhet. Men i nuläget vet man 

inget mer specifikt om det.182 

Bussen arbetar främst mot förskolor, skyddat boende för kvinnor samt boenden 

för barn och unga med funktionsvariationer.  

Cykelbiblioteket hade i somras (2018) tre eldrivna lådcyklar med tre enheter i 

ytterstaden som bas varifrån bibliotekarierna cyklat runt i närområden såsom 

badplatser och parker. På dessa turer tog man med sig en ”biblio-box” full med 

teknik av diverse slag. Syftet med den var att öka den digitala kunskapen bland 

medborgare.183 

Stockholms verksamhet riktar sig inte generellt mot skolor, deras uppdrag 

ligger istället i att nå människor på deras fritid. Men de gånger de deltagit i 

evenemang i samarbete med skolor har det fungerar bra och uppskattats.  

 
180 Anonym, Bibliotekarie vid Halmstad bibliotek. Frågeformulär 2019. 
181 Anonym, Bibliotekarie vid Stockholm bibliotek. Frågeformulär 2019. 
182 Anonym, Bibliotekarie vid Stockholm bibliotek. Frågeformulär 2019. 
183 Anonym, Bibliotekarie vid Stockholm bibliotek. Frågeformulär 2019. 
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Stockholm försöker välja aktuell media till sina mobila bibliotek. De har valt 

att köpa in mycket som det är kö på i de vanliga biblioteken. Tanken är att när man 

ska man få känslan att man kan “gå före i kön” när man lånar från ett mobilt 

bibliotek. Andra satsningar är klassiker och böcker för barn och unga, Lättläst för 

unga och vuxna, samt engelska böcker. Utbudet skräddarsys för dagen beroende på 

vart man ska åka.  

Reaktionerna på den mobila verksamheten har varit positiva. De flesta verkar 

tycka att det är roligt att de kommer och önska ofta att de ska vara kvar längre eller 

återkomma regelbundet.  

Stockholms mobila verksamheter brukar marknadsföra den 

programverksamhet som pågår på närmsta bibliotek och visa upp sin app Bibblix. 

Marknadsföringen för själva verksamheten sker på deras Instagramkonto ssbnu, i 

lokala tidningar och i radio P4 Stockholm. 

När det gäller för- och nackdelar med mobila bibliotek anses det positivt att de 

når fler och kan berätta om allt som biblioteken gör för många som inte känner till 

detta. Biblioteksanställda anser att det är viktigt att komma ut i samhället och att 

det är ett bra tillfälle att möta icke-användare. På så sätt kan de få kunskap om varför 

dessa inte kommer till biblioteken och vad som skulle kunna göras för att locka dit 

dem och för att göra biblioteken relevanta. Man ser inga nackdelar med den mobila 

biblioteksverksamheten förutom att många nedskärningar och bristen på pengar 

talar mot framtida satsningar.184 

Faluns bokbuss startade för ungefär 40 år sedan. Då var det för att nå ut till 

landsbygdens befolkning men idag är bokbussen (en mindre modell) främst riktad 

mot förskolor, eftersom dess främsta syfte är att nå ut till de yngsta barnen och att 

det är svårt för förskolor att hinna besöka bibliotek. Utöver barn är målgrupperna 

även pedagoger, föräldrar och äldre på landsbygden.185  

Bokbussens schema rymmer förmiddagsturer och eftermiddagsturer måndag 

till torsdag då förskolor och fyra småorter utanför Falun besöks. Fredagarna går åt 

till service av bussen och eventuellt någon extratur. Bussen deltar även i 

evenemang. Under förmiddagspassen åker bokbussen till förskolor, dagbarnvårdare 

och familjecentraler (för föräldrar och barn som är hemma). Till de olika turerna 

körs det ut anpassade medier på fem vagnar som lastas av och på beroende på om 

det är en förmiddagstur eller eftermiddagstur.186  

 Materialet som tas med på förmiddagen är en vagn med litteratur på olika språk 

(i enlighet med det som personalen vet brukar efterfrågas), en om vänskap och 

känslor, en vagn med genus och familj, en vagn med böcker för 2-3 års ålder samt 

en vagn med reserverade böcker.  

 
184 Anonym, Bibliotekarie vid Stockholm bibliotek. Frågeformulär 2019. 
185 Anonym, Bibliotekarie vid Faluns bibliotek. Frågeformulär 2019. 
186 Anonym, Bibliotekarie vid Faluns bibliotek. Frågeformulär 2019. 
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På eftermiddagen tar de med två vagnar med deckare, en med feelgood-

romaner, en med blandad litteratur och en med de nyaste böckerna av efterfrågade 

författare där böckerna byts ut ungefär en gång i månaden.  

För framtiden planerar Falun att via Stärkta biblioteksprojektet se till att 

bokbussen ska kunna nå fler barn och unga. Hur exakt detta ska gå till är ännu inte 

bestämt.  

Reaktionerna på verksamheten är positiva. Vid de tillfällen de haft uppehåll 

eller uteblivit brukar flera stå och vänta och berätta att besöket varit efterlängtat. 

Ofta är det stamkunder som kommer, varav flera är äldre. De barn som kommer 

tycker ofta att det är spännande med en hel buss fylld med böcker och fantasifullt 

målade tak.  

Marknadsföringen sker via hemsidan, Facebook, Instagram och via riktad 

information till förskolor.  

Fördelar ser man i att man kan nå människor på platser som inte har tillgång till 

vanliga bibliotek och sådana som annars kanske inte skulle nås vid exempelvis 

sport- och barnevenemang, badplatser och marknader. Nackdelarna som finns är att 

det ofta kan innebära kvälls- eller helgarbete för personalen.187  

De svarande biblioteken pekar sammantaget på att den mobila 

biblioteksverksamheten gör att man kan nå presumtiva låntagare på ett nytt sätt och 

ge dem chansen att få tag i media även när de fysiskt inte kan ta sig till själva 

biblioteksbyggnaderna. Detta synsätt avseende tillgänglighet verkar inte ha 

förändrats nämnvärt sedan de intervjuer Gunhild Bergqvist redogör för 2003 i 

Bokbussverksamhet – effektiv decentralisering av svensk biblioteksservice? Även 

då ansågs fördelarna med bokbussverksamhet vara dess flexibilitet och att man 

kunde nå människor som inte hade lika lätt att ta sig till biblioteksbyggnaderna, 

t.ex. barn och äldre. 

Den ekonomiska fördelen betonas då det inte behövs så många 

utlåningsstationer med varsitt exemplar av tillgänglig media. Likaså upplevs mobila 

bibliotek av låntagare som något fräscht. Det är nytt i jämförelse med den äldre, 

fysiska biblioteksbyggnaden.188 

Storleken på en bokbuss ger utrymme att byta media och anpassa dessa. 

Erfarenhet hos den utbildade personalen gör att de lätt kan byta ut och placera in 

nya populära media, eller media riktad till en specifik målgrupp. Detta ger såväl 

bättre service som ett bättre intryck hos besökare. Bergqvist noterar att detta särskilt 

uppskattas av skolor.189  

Flexibilitet kan uppnås genom att man vidare kan skapa, eller ta bort, hållplatser 

efter behov och frekvens av besökande på specifika platser. Man betonar också att 

man på ett annat sätt lär känna de låntagare man möter på bokbussens turer, jämfört 

med vad man brukar göra på huvudbiblioteket. Detta gör det möjligt för personalen 

 
187 Anonym, Bibliotekarie vid Faluns bibliotek. Frågeformulär 2019. 
188 Bergqvist (2003), s. 16. 
189 Bergqvist (2003), s. 16. 
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att bättre variera utbudet efter låntagares intressen och önskemål. Om en låntagare 

till exempel frågar efter en specifik bok inför nästa besök ger det personalen tid att 

leta fram något till nästa gång man möts vid bokbussens hållplats, något man 

upplever som socialt positivt. 

Utifrån dessa beskrivningar av verksamheten är en slutsats att bussbibliotek 

ingår i en diskurs av biblioteksverksamhet samtidigt som aktiviteten 

marknadsföring inte nämns i denna diskurs. 

Det som utifrån dessa svar skulle kunna sättas på ett marknadsföringskonto är 

närmast det som i vissa fall framförs som nackdelar med biblioteksbussar. I vissa 

kommuner upplever användare att bokbussar endast besöker hållplatser med långa 

tidsperioder emellan. Om man exempelvis stannar till vid en hållplats endast en 

gång per månad blir det svårt för låntagare att komma ihåg vilket veckonummer 

bokbussen ska komma. Den goda service man vill skapa med bokbussverksamheten 

försvinner när man möts så sällan. Under 2013 brukade t.ex. Mörbylånga kommun 

vara tvungen att ringa och påminna låntagare om att bokbussen var på väg.190 

Bokbussen kan även innebära trånga lokaler, något som kommenterats speciellt vid 

skolbesök. 

Diskursen mobila bibliotek 

En öppen fråga inför studien var om mobila bibliotek kan anses utgöra en egen 

diskurs. Av det analyserade materialet, som främst utgörs av de 

biblioteksverksammas utsagor, synes slutsatsen vara att mobila bibliotek i form av 

bokbussar anses ingå i diskursen ”bibliotek”, till skillnad från cykelbibliotek. 

Laclau och Mouffes diskursbegrepp innebär att ingenting är evigt statiskt, speciellt 

inte samhället. Diskursens roll enligt dem är inte heller att klarlägga samband, utan 

att se hur vi skapar verkligheten vi lever i, exempelvis samhället.191 

Laclau & Moffe menar att diskurser är materiella och utgår från en huvudpunkt, 

vilket de kallar en nodalpunkt, vilket framgår av teoriavsnittet. Till denna 

nodalpunkt som i denna studie identifieras som det fysiska biblioteket, kopplas alla 

aktiviteter som utgår från biblioteket, vissa starkare, andra svagare. Diskurs och 

marknadsföring i form av biblioteksbussar och cykelbibliotek kan utifrån 

respektive definition och empirisk beskrivning kopplas till varandra och bibliotek 

framstå både som diskurs och varumärke utifrån mina tidigare presenterade 

teoretiska utgångspunkter. 

Nodalpunkten utgörs i denna studie av biblioteket och denna punkt verkar 

expandera. 

 
190 Bergqvist (2003), s. 16. 
191 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 40. 
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Diskursen utgår från biblioteket, men denna diskurs har genom 

verksamhetsförändringar vidgats till att även omfatta mobila bibliotek i form av 

exempelvis biblioteksbussar som idag kan sägas ingå i en allmän biblioteksdiskurs. 

Inom marknadsföring används begreppet marketing. Marketing syftar på 

slutsumman av allt en organisation gör och det skapar den identitet och kontext som 

en användare relaterar till, vilket framgår av teoriavsnittet. Diskurs innefattar en 

uppsättning utsagor, talade och skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, vilket 

organiserar den sociala verkligheten. Institutioner är inte givna på förhand, utan 

förändras utifrån hur de uppfattas. Redan i teoriavsnittet så framgår detta i 

definitionerna av marknadsföring och diskurs om man jämför dem. Analyserna av 

litteratur, dokument, texter och intervjuer pekar också i denna riktning, nämligen 

att de på intet sätt är motstridiga. 

Cykelbibliotekens inriktning på marknadsföring väcker uppmärksamhet kring 

bibliotek, vilket hjälper till att utvidga synen på bibliotek och därmed 

biblioteksdiskursen. Men analysen visar att cykelverksamheten ännu inte kan säga 

ingå i en allmän biblioteksdiskurs. 

En slutsats som kan dras om bibliotekens position avseende inställning till 

verksamheter som ökar tillgängligheten och verksamheter som är en del av deras 

marknadsföring, som exempelvis cykelbibliotek, är att dessa inte på något sätt är 

motstridiga utan snarast kompletterar varandra i syftet att biblioteket ska nå ut till 

medborgarna. 

Genom att via marknadsföring i form av mobila bibliotek kunna ge potentiella 

framtida besökare biblioteksvana tar bibliotek ett steg framåt i sitt främsta ändamål, 

vilket anges i bibliotekslagen 2§: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  
     Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.192  

 
 

 
192 Bibliotekslagen 2 §. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka mobila biblioteksverksamheter; hur de 

används och till vilka ändamål de har idag. Utifrån de typer av mobila 

biblioteksverksamheter som bedrivs vid folkbiblioteken inriktade jag mig på två 

verksamheter: cykelbibliotek och bokbussar. Att lägga fokus på cykelbibliotek 

visade sig vara svårare än förväntat, litteratur som behandlar den sortens mobil 

biblioteksverksamhet var väldigt snäv och utifrån kommunernas biblioteksplaner 

visade det sig helt klart vara bokbussen som låg i fokus. Av uppsatsen framgår att 

det finns flera typer av mobila bibliotek och att en del av dessa använts sedan 1800-

talet. Men vilka mobila biblioteksformer som finns idag och framförallt i vilket 

syfte de används har varit oklart. Bibliotekscykel framstår idag som ett relativt nytt 

inslag i verksamheten. Ändamålet med denna visar sig i denna uppsats ha en stark 

marknadsföringsaspekt. Mobila bibliotek är en för bibliotek någorlunda unik aspekt 

som kan användas för att göra reklam för en verksamhet. Noterbart var även att det 

finns en demokratisk nivå som innebär att alla ska kunna få tillgång till litteratur. 

Denna uppsats började med att fråga sig hur användningen av mobila bibliotek 

ser ut i olika delar av Sverige. Genomläsning av såväl biblioteks hemsidor och 

litteratur samt intervjuer med bibliotekarier pekar på att mobila bibliotek sedan 

1940-talet varit ett växande fenomen i Sverige. Omfattningen visar sig vara stor och 

de flesta kommuner i Sverige har någon slags mobil biblioteksverksamhet. Via sina 

hemsidor och olika sociala medier såsom Instagram och Facebook marknadsförs 

verksamheten. Flera kommuner har planer att antingen införskaffa extra mobil 

biblioteksverksamhet eller ersätta bussar som blivit föråldrade för att fortsätta den 

pågående verksamheten. Beroende på hur de mobila biblioteken används är det 

vanligt att bussbiblioteken främst besöker skolor, men även evenemang och event 

där biblioteket kan marknadsföra sig. Bokcyklarnas användningsområde liknande 

bokbussarnas, om än i mindre skala. Där de cyklar runt marknadsförs biblioteket. 

Att göra stopp vid skolor tillhör dock främst bokbussarnas domäner.   

Jag gick in i denna studie med vetskap om enbart två former av mobila bibliotek 

i Sverige: cykel och buss, och en fundering över om det fanns fler varianter. 

Upptäckten av att bokbåten är en sedan länge fullt fungerande mobil 

biblioteksvariant blev därför en glad överraskning, även om den inte vidare berörts 

här. Även om det finns kommuner som idag inte har någon bokbuss verkar en mobil 

biblioteksverksamhet kunna segla på en positiv utvecklingsvåg. 

Föreställningar om mobila bibliotek och hur de används skiljer sig åt mellan 

kommuner. Det finns de bibliotek som redan har en mobil biblioteksverksamhet, 

eller flera olika, och ser det som en sådan succé att de är i färd med eller planerar 

att, köpa in fler mobila bibliotek. Andra bibliotek ska ersätta sina bokbussar med 

nya istället för att ge upp verksamheten när livslängden hos en gammal bokbuss 
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börjar ta slut. Ytterligare andra bibliotek har gjort sig av med sin bokbuss men har 

nu planer på att åter införskaffa en. Exempel på detta är Stadsbiblioteket Gävle som 

också valt att köpa in bokcyklar som en sommarrelaterad mobil 

biblioteksverksamhet. Mina resultat ligger i linje med studien från 2000 av 

Lysebäck & Norrström som visade på en utveckling av bokbussverksamheten som 

fluktuerar beroende på samhällsutveckling och ekonomisk utveckling. Bergqvists 

studie från 2003 pekade också på biblioteksbussarnas flexibilitet. I studien tog hon 

tog upp betydelsen av bussen i PR-syfte. Detta resultat bekräftas också av min 

studie, där tillgänglighet och marknadsföring framstår som syften för bokbussars 

verksamhet. 

En del av frågeställningarna för denna undersökning var att få bättre inblick i 

hur bokcyklar fungerar i praktiken. Mitt intresse för bokcyklar visade sig var 

betydligt större än tillgänglig litteratur inom området och också något sparsam 

avseende bokbussars verksamhet. Information om bokcyklar fick jag istället 

antingen på biblioteks hemsidor där verksamheten beskrevs, eller via direkta frågor 

till bibliotekarier om hur den cyklande verksamheten fungerade. Ett cykelbiblioteks 

främsta uppgift visade sig vara att visa upp sig, att utföra marknadsföring och 

påminna om bibliotekets existens genom att synas bland folk utanför biblioteket. 

Naturligtvis har dessa cyklande bibliotek med sig olika sorters litteratur, men 

verksamhetens främsta uppgift uppfattas ofta att vara att göra människor 

uppmärksamma på biblioteket och locka användare. Detta uppnås genom att först 

införskaffa cykeln (förslagsvis en elcykel) och därefter låta en eller flera anställda 

välja ut lämplig litteratur som bokcykeln laddas upp med. Anställda cyklar sedan 

ut, ställer upp cykeln och försöker göra sitt lilla närområde så attraktivt som möjligt 

för presumtiva besökare. De lånar ut media via en digital platta som är kopplad till 

biblioteket och de kan registrera nya låntagare eller låna ut media direkt via 

besökares personnummer. När sedan bokcykeln kommer in till själva biblioteket 

ersätts utlånat material med nytt och sådant som aldrig lånas ut tas bort och ersätts 

med annat 

Många cykelbibliotek är rätt så fria vad gäller schema för cykelturerna. Vissa 

har specifika platser de ska bege sig till medan andra väljer att cykla runt och välja 

en plats där det finns folk. Men all verksamhet är beroende på antalet potentiella 

besökare i närheten eftersom cykelbiblioteken vill synas. Därav följer att 

stadskärnor, parker, badplatser och liknande är de vanligaste platserna att finna 

cykelbibliotek på. 

Ytterligare en av studiens frågeställningar gällde vilka syften med 

cykelbiblioteket som framfördes. Det framgick ganska snabbt att syftet med det 

handlade om marknadsföring och tillgänglighet för mobila bibliotek. 

Bokbussen ursprungliga syfte har varit att öka tillgängligheten såväl utanför en 

kommuns centralort som för olika institutioner som förskolor, skolor och 
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äldreboenden. I detta sammanhang har bokbussen ofta fått ett utrymme i media och 

därmed fungerat som marknadsföring. 

 

Detta är definitivt en viktig aspekt eftersom mobila bibliotek har som syfte att 

kunna låna ut media till låntagare. Med en bredare palett litteratur och annan media 

kan man nå ut till ett större antal låntagare med olika preferenser. Denna 

tillgänglighetsaspekt innebär att bibliotek strävar efter att kunna erbjuda sina 

tjänster till alla, även de som kan ha svårt att ta sig till biblioteket. 

Utöver detta finns marknadsföringsaspekten vilken innebär att göra biblioteket 

känt. Man vill kunna nå ut till dem som inte känner till biblioteket eller som har en 

negativ eller felaktig bild av det. Med ett mobilt bibliotek kan biblioteket åka och 

visa upp sig och berätta om de olika tjänster som det erbjuder samt påminna om att 

biblioteket finns till och är tillgänglig för alla. 

Det här är ett av ändamålen med mobila bibliotek. Ta som exempel ett 

cykelbibliotek som dyker upp på en lekplats och kanske lyckas låna ut några böcker. 

Det viktigaste är att presentera biblioteket i sig, dvs. att marknadsföra sig. Om 

någon går förbi, stannar till eller bara ser bibliotekscyklarna åka förbi och sedan 

nämner det vid middagsbordet eller för sina vänner har en marknadsföring lyckats. 

Biblioteket har på ett nytt sätt trängt in i folks medvetande. Samma sak gäller för 

bokbussen när den åker till olika evenemang, skolor eller fasta hållplatser.  

Utifrån de här två perspektiven på mobila bibliotek, verkar huvudsyftet, enligt 

de biblioteksplaner och frågeformulär jag analyserat, för bokbussar främst vara att 

göra litteratur tillgänglig. Utifrån de svar jag fått verkar bokbussar trots sin storlek 

och ofta tydligt reklammålade sidor inte ha som tydligt framhävt syfte att användas 

för marknadsföring.  

Resultaten av denna studie pekar i samma riktning som Käcks studie Pop-up 

bibliotek från 2016. Marknadsföring genom cykelbibliotek kan främst ses som ett 

syfte för biblioteksverksamheten i dess helhet. Verksamheten gör biblioteket 

intressant för allmänheten som stöter på ett pop-up bibliotek, vilket vidgar samtalet 

kring biblioteket och är därmed en strategisk marknadsföringsform. 

Vad gäller frågan om diskursen om mobil biblioteksverksamhet är konstaterat 

att den har det fysiska biblioteket som utgångspunkt, som är den mittpunkt, eller 

den nodalpunkt, från vilken hela biblioteksdiskursen utgår. från. Det är biblioteket 

i stort som utgör diskursen med kringaktiviteter knutna till sig. Hit kopplas ett nät 

av olika verksamheter som uppfattas ingå i en biblioteksdiskurs av såväl lagstiftare, 

bibliotekarier och allmänhet. Resultatet visar att bokbussarna idag ingår i en 

biblioteksdiskurs, medan cykelbibliotek ännu inte uppfattas på samma sätt. Om 

bokbussen besöker en skola är den kopplad till skolan som i sin tur även är kopplad 

till elever och föräldrar.  Samtidigt som busen är kopplad till sitt huvudbibliotek 

sprids kunskap om biblioteket och vad det kan erbjuda via dessa kopplingar. 
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Bokbussen utför både sitt uppdrag att ombesörja media till allmänheten och sitt 

uppdrag som marknadsförare.  

Kopplingen till skolor är viktiga eftersom majoriteten av de biblioteksplaner 

jag läst och de bibliotekarier som kontaktats ser barn och ungdomar som en av de 

viktigaste målgrupperna 

De intervjuer och frågeformulär som använts i studien valdes för att få åsikter 

och tankar från flera olika bibliotek när det gäller deras mobila verksamheter. Efter 

att ha genomfört min undersökning kan det konstateras att alla informanter har en 

positiv syn på mobila bibliotek och deras potential. En nackdel med att jag endast 

kontaktade de direkt ansvariga var att jag inte kunde fånga upp eventuella negativa 

synpunkter som andra inom biblioteken skulle kunna ha om verksamheten. De 

negativa synpunkter som förekom handlade om ekonomiska eller tidsmässiga 

aspekter. Negativt för denna studie blev också att de flesta bibliotek har sitt fokus 

på bussbibliotek, varför svar på frågor om cykelbibliotek blev kortare i jämförelse. 

Det har därför inte varit möjligt att samla ihop samma breda svarsmaterial om 

cykelbibliotek som det jag fick in om bussbiblioteken.  

Den mobila verksamheten är en värdefull del av biblioteket och såväl 

användare som bibliotekarier verkar vara positivt inställda till att den här typen av 

aktivitet bedrivs. Flera kommuner har skrivit in aspekter av mobil 

biblioteksverksamhet i sina biblioteksplaner, vilket tyder på att detta har blivit en 

integrerad del i dagens biblioteksverksamhet och att biblioteksdiskursen därmed 

vidgas. Olika mobila verksamheter är värdefulla både för att de kan hjälpa 

biblioteken att nå ut till folk och för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag att vara 

tillgängliga för alla samt för att påminna om bibliotekets existens. Man kan alltså 

identifiera en gemensam diskurs kring mobila bibliotek. Låt vara att den 

dominerande delen av en diskurs avser bokbussverksamhet med tyngdpunkt på 

tillgänglighet och med ett marknadsföringsvärde som positivt bidrag. Bokcykeln 

framstår som ett mer renodlat marknadsföringsbidrag för biblioteksverksamheten. 

Framtida studier 

Intressant kan vara att i en framtida studie undersöka om och i så fall hur den mobila 

biblioteksverksamheten ser ut i samtliga kommuner. Denna studie har bestått av ett 

urval av biblioteksplaner, där de flesta kommuner varit större genom att de är 

residensstäder. En fördjupning i samtliga kommuners planer skulle kunna ge en 

ökad kunskap om verksamheten och vilka syften som kan finnas även i mindre 

kommuner samt kunskap om hur denna verksamhet i så fall organiseras. I en sådan 

studie skulle också utvecklingen av mobil biblioteksverksamhet kunna beskrivas 

och orsakerna till eventuella förändringar. 

En helt annan studie kunde också vara intressant utifrån perspektivet om syftet 

med mobila bibliotek, kanske främst bokbussar, är att främja kultur eller att stödja 
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skolverksamheten. Det framgår av denna uppsats att många kommuner använder 

bokbussen för att tillgodose behovet av skolbibliotek. Flera kommuner anger också 

syftet med att biblioteket ska var tillgängligt för alla. Skollagen säger att alla elever 

oavsett årskurs och inriktning ska ha tillgång till ett skolbibliotek.193 Med tanke på 

att många kommuner har en svag ekonomi kan en forskningsfråga vara om 

biblioteksbussar innebär ett billigare alternativ att tillgodose kravet på skolbibliotek 

och därmed också behovet av bibliotekarier. 

 

  

 
193 Skollagen (SFS 2010:800). 2 kap. 36 §. 
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Källor 

Biblioteksplaner: 

Kungliga biblioteket hemsida. > samverkan och utveckling > biblioteksplaner.  
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Stockholm biblioteksplan 2016-2020. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 01Region Stockholm > 
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samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 06Region Jönköpings län > 
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Växjö biblioteksplan 2015-2020. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 07Region Kronberg > Växjö(hämtad 2019-11-

14). 

Kalmar biblioteksplan 2013-2019. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 08Region Kalmar län > Kalmar(hämtad 2019-

06-11). 

Gotland biblioteksplan 2014-2017. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 09Region Gotland > 09 Region Gotland 2019-

2021(hämtad 2019-06-11). 

Karlskrona biblioteksplan 2016-2018. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 10 Region Blekinge > Karlskrona 

2016-2018 (hämtad 2019-06-11). 
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Kristianstad biblioteksplan 2019-2022. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 12 Region Skåne > Kristianstad 

2019-2022(hämtad 2019-06-11). 

Malmö biblioteksplan 2016-2020. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 12 Region Skåne > Malmö 2016-2020 (hämtad 

2019-06-12). 

Halmstad biblioteksplan 2017 -2020. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 13 Region Halland > Halmstad 

2017-2020 (hämtad 2019-06-12). 

Göteborg biblioteksplan 2013-2021. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 14 Region Västra Götaland > 

Göteborg 2013-2021 (hämtad 2019-06-17). 

Vänersborg biblioteksplan 2017-2020. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 14 Region Västra Götaland > 
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Mariestad biblioteksplan 2017-2020. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 14 Region Västra Götaland > 

Mariestad 2017-2020 (hämtad 2019-06-23). 

Karlstadsbiblioteksplan 2017-2020. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 15 Region Värmland > Karlstad 2017-

2020(hämtad 2019-06-23). 

Örebro biblioteksplan 2017. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan och 

utveckling > biblioteksplaner > 18 Region Örebro län> Örebro 2017(hämtad 2019-

06-23). 

Västerås biblioteksplan 2013-2017. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan 

och utveckling > biblioteksplaner > 19 Region Västmanland > Västerås 2013-2017 
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och utveckling > biblioteksplaner > 20 Region Dalarna > Falun 2018-2023 (hämtad 
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Gävle biblioteksplan 2025. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan och 
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Härnösand biblioteksplan 2019-2022. Kungliga biblioteket hemsida > 

samverkan och utveckling > biblioteksplaner > 22 Region Västnorrland > 
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Östersund biblioteksplan 2019. Kungliga biblioteket hemsida > samverkan och 

utveckling > biblioteksplaner > 23 Region Jämtland Härjedalen > Östersund 

2019(hämtad 2019-11-14). 
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Bilaga 1 

Sveriges residensstäder 1995 

 

Kommun Kommunkod194 

Stockholm 180 

Uppsala 380 

Nyköping 480 

Linköping 580 

Jönköping 680 

Växjö 780 

Kalmar 880 

Gotland 980 

Karlskrona 1080 

Kristianstad 1180 Obs Ej längre residensstad 

Malmö 1280 

Halmstad 1380 

Göteborg 1480 

Vänersborg 1580 Obs Ej längre residensstad 

Mariestad 1680 Obs Ej längre residensstad 

Karlstad 1780 

Örebro 1880 

Västerås 1980 

Falun 2080 

Gävle 2180 

Härnösand 2280 

Östersund 2380 

Umeå 2480 

Luleå 2580 

 

 
194  Kod etablerad av Statistiska centralbyrån för att särskilja Sveriges kommuner. De två första siffrorna anger 

län, de två sista kommunen i detta län. Varje kommunkod är unik. 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

 

När började "ditt" bibliotek med uppsökande verksamhet i form 

mobila bibliotek? 

 

Vad motiverade er att arbete med mobila bibliotek? 

 

Vad ser ni som de främsta syftena med att använda sig av mobila 

bibliotek? (Exempelvis att sprida litteratur, eller marknadsföring av vad 

bibliotek kan erbjuda. 

 

Hur använder ni er av era mobila bibliotek? T.ex. följer ni ett visst 

schema, eller är det planerade besök till olika organisationer eller är det 

hela händelsebaserat (exempelvis något evenemang ni väljer att befinna 

er vid)? Kombinationer? 

 

Har ni några specifika planer för att utveckla verksamheten, och i så 

fall vilka? 

 

Vad är Pirra, och hur verkar den? 

 

Hur verkar ert mobila bussbibliotek, har den ett specifikt mål? 

 

Om ni har, hur verkar även ert mobila cykelbibliotek, har den ett 

specifikt mål? 

 

Vilka målgrupper är era mobila bibliotek riktade till? 

 

Om ni har samarbete mellan bibliotek och andra organisationer (tex 

skolor) hur anser ni att dessa fungerar? 
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Hur har ni valt medierna till de mobila biblioteken? 

 

Brukar ni få några reaktioner från besökare när de mobila biblioteken 

kommer? 

 

Har ni några specifika mål? T.ex. marknadsföringsaspekter för att 

visa vad biblioteket har? 

 

Hur upplever du att det är att arbeta med mobila bibliotek? 

 

Har de mobila biblioteken marknadsförts? I så fall hur? 

 

Hur syns de mobila biblioteken inom samhället? T.ex. publicitet i 

media. 

 

Vilka fördelar och vinster anser du finns med pop‐up‐bibliotek? 

 

Vilka nackdelar och risker anser du finns med pop‐up‐bibliotek? 

 

Vilken betydelse anser du att det har att biblioteken synliggörs i form 

av mobila bibliotek? 

 

Blir det någon förändring med mobila bibliotek? Fler användare som 

kommer in eller annat märkbart? 

 

Vad anser du talar för och emot framtida satsningar på pop‐up‐

bibliotek? 

 

 


