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Abstract 
This two years master’s thesis takes interest in the concept of marketing related to the Children’s Library. The 
purposes have been to investigate the perception of marketing among a few librarians working at the Children’s 
Library in the Swedish region of Halland and further to analyse their perception of marketing in the daily work at 
the library. Eventually to analyse the consequences of these librarians approach to marketing related to their 
perception of the library’s mission. The Regional aspect of the survey is due to the 2011 celebrated report about 
marketing the library.  

The theoretical framework is twofold, the marketing mix is used to understand what at the library could be 
used in marketing. The work of the Danish scholars Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen are 
used to understand the different functions of the library. Their theory present the library’s four different func-
tions illustrated as “spaces”. The spaces are the inspiration space, the learning space, the meeting space and the 
performative space. By those means the librarians perception of marketing in their everyday work have been 
analysed. The method used is qualitative, semi-structured interviews.   
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Inledning 

Men, varför ska folk komma hit då? Den, något provocerande frågan, ställdes min 

kollega inför förra sommaren. Hon blev då intervjuad av en journalist inför ett 

tidningsreportage om bibliotekets evenemang och vi i personalen fick oss alla en 

riktig tankeställare. Som bibliotekarie kan svaret lätt bli så självklart att det nästan 

blir automatiskt. Vi är sannolikt många som är övertygade om vilket viktigt upp-

drag vi har. Samtidigt höjs rösterna för att internet och e-boksutlåningen gör folk-

biblioteken onödiga och allt för resurskrävande. Bevisligen minskar också ansla-

gen för många bibliotek vilket lett till personalminskningar och filialnedläggning-

ar på många orter i landet. I motsats till detta synsätt finns de som framhåller att 

det globaliserade samhället gör våra länder allt mer kunskapsintensiva med kun-

skap som främsta handelsvara. Det innebär att vi förväntas kunna söka informat-

ion, förstå den och förhålla oss kritiska till densamma. Detta ställer höga krav på 

medborgarnas förmåga till livslångt lärande och på institutioner att snabbt ställa 

om till de förändringar som samhället kräver. Dessa olika ståndpunkter gjorde mig 

intresserad av att undersöka bibliotekariers syn på hur bibliotekets resurser kan 

marknadsföras.  

I Danmark gjorde 2010 det dåvarande Centret för kultur och medier, som nu-

mera samlats med en rad andra instanser till den Danska kulturstyrelsen, en utred-

ning om framtidens bibliotek där det framhålls att biblioteket kommer att få en 

central roll att tillgodose dessa kunskapsintensiva behov.1 Rapporten, som särskilt 

betonar hur kunskapssamhället och dess globalisering ständigt förändrar förutsätt-

ningarna för sina medborgare, menar att faktorer som kunskap, innovation och ett 

sammanhängande och begripligt samhälle är avgörande för samhällets utveckling. 

Biblioteket, framhåller rapportförfattaren, kan hjälpa medborgarna att möta dessa 

krav genom att visa vilka resurser man besitter och hur dessa resurser kan utnytt-

jas. Dessutom fyller biblioteket en viktig funktion genom att vara en plats för in-

formella möten där alla besökare kan ges tillfälle till lärande och inspiration.2 I en 

bilaga till rapporten identifierar de danska forskarna Henrik Jochumsen, Casper 

                                                 

 
1 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010). 
2 Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010) s. 9. 
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Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen en teoretisk modell för biblio-

tekets framtida funktioner. Dessa funktioner presenteras som fyra olika rum som 

ska hjälpa medborgarna att utveckla sina framtida behov i det globaliserade och 

kunskapsintensiva samhället. För det första är det inspirationsrummet (min över-

sättning) som ofta består av olika typer av estetiska framställningar, för det andra 

det lärande rummet som ska ge medborgarna möjlighet att utveckla sin kunskap 

och sina kompetenser. Vidare ska biblioteket vara en fri och kravlös mötesplats 

och slutligen även fungera som ett performativt rum som ska ge besökarna möj-

lighet att visa och framföra sina egna verk.3 Rummen kan i vissa fall vara svåra att 

skilja åt, vilket också är forskarnas tanke. Ingenting sker isolerat utan funktioner-

na ska tillsammans verka för att hjälpa medborgarna att utveckla egenskaper som 

gör dem självständiga och problemlösande.  

De ovan presenterande ståndpunkterna är förvisso endast en del av de utsagor 

om bibliotekets roll, dess identitet och dess framtid som florerar. När motsättning-

arna mellan de polariserade ståndpunkterna om bibliotekets framtida existens blir 

för stora, riskerar bibliotekens öde dock att avgöras av kortsiktiga ekonomiska och 

politiska ställningstaganden. Som en reaktion på detta går det att skönja en ökning 

av bibliotek som aktivt arbetar med att marknadsföra sin verksamhet. Min första 

konkreta kontakt med detta förhållningssätt var på ett forskningsbibliotek som i 

alla sina aktiviteter kontinuerligt reflekterade över sitt varumärke. För folkbiblio-

teken ser däremot förutsättningarna för marknadsföring annorlunda ut. Folkbiblio-

teken lyder under annan lagstiftning och har ett annat och bredare uppdrag där 

”alla” är målgruppen. Att i detta sammanhang medvetet arbeta med marknadsfö-

ring ställer höga krav på frågor om vad, hur och till vem biblioteks tjänster ska 

erbjudas. I en tid med stora neddragningar och större arbetsbelastning kan detta 

bli en tuff utmaning. Det finns dock flera exempel på kommun- och länsövergri-

pande projekt som antagit utmaningen att skapa en positiv och relevant bild av 

bibliotekens utbud och tjänster. Ett sådant projekt är Hallands Regionbiblioteks 

kommunövergripande arbete ”Synliggör biblioteket – Idenitet, image, profil”, 

allmänt kallat ”Synliggörandeprojektet”, som resulterade i rapporten Konsten att 

synliggöra bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010. Projektet har blivit myck-

et omtalat och fick hösten 2011 Greta Renborgpriset på Bokmässan i Göteborg. 4  

En av få garanter för bibliotekens fortsatta överlevnad är bibliotekslagen 

(1996:1596) som i en enskild paragraf behandlar barn- och unga.5 Eftersom lagen 

                                                 

 
3Jag översätter teorins begrepp till svenska för att förbättra läsbarheten. Orginalbegreppen är ”inspiration 

space”, ”learning space”, ”meeting space” och ”performative space”. Jochumsen, H. & Hvernegaard Rasmus-

sen, C., Skot-Hansen, D. (2010) ”A new model for the public library in the knowledge and experience socie-

ty”, s. 3. 
4 Svensk biblioteksförenings pris för god marknadsföring. 
5 Under 2012 presenterades regeringens förslag till ny bibliotekslag (Ds 2012:13).  
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särskilt betonar att folk- och skolbiblioteken ska erbjuda barn och ungdomar me-

dier för att stimulera till läsning och språkutveckling menar jag att det är extra 

intressant att undersöka hur detta marknadsförs. En invändning mot att undersöka 

detta skulle kunna vara att det är som att slå in öppna dörrar eftersom utlåningen 

av barnböcker toppar statistiken.6 Istället menar jag att marknadsföring av verk-

samhet riktad mot barn och ungdomar är fundamental för att knyta framtida band 

med låntagarna. Med ett lyckat marknadsföringsarbete kan denna grupp visa 

vägen för det framtida biblioteket. Det är de som är de framtida användarna och 

därför är det relevant att lyssna på deras behov och önskemål.  

Dessutom har skolbiblioteken, till skillnad från folkbibliotekens barnverk-

samhet, nu med den nya skollagen (2010:800) fått en förnyad ställning som resurs 

för lässtimulans och informationssökning. Skolbiblioteken kommer därmed med 

automatik in i skolelevernas vardag medan folkbibliotekens barn- och ungdoms-

verksamhet behöver arbeta mer strategiskt och målinriktat för att nå denna mål-

grupp. Att barn- och ungdomsverksamhet heller inte är mer reglerad än en något 

övergripande formulering i lagtexten gör att biblioteken i hög grad själva måste 

utforma sina styrdokument. I dessa är det alltså bibliotekariens eller bibliotekarie-

gruppens intresse, kunskap och resurser som är avgörande för verksamhetens ut-

formning. Hur ska biblioteken då nå fram till de framtida användarna? I kontakten 

mellan biblioteken och barn och unga kan kittet heta marknadsföring. Utmaningen 

blir då att se till att kittet bygger en bro mellan barn och ungas bild av biblioteket 

och det som biblioteket i själva verket kan erbjuda. Då kan vi tala med en större 

självsäkerhet motivera ”varför de ska komma hit”! 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen disponeras med ett inledande stycke om syfte och frågeställningar som 

följs åt av en redovisning av, för uppsatsen, relevanta begrepp. Som grund till 

uppsatsens frågeställningar presenteras därefter en forskningsöversikt med mark-

nadsföring av bibliotek som inledning, följt av utvärderingar av ett länsövergri-

pande marknadsföringsprojekt. Forskningsöversikten avlutas sedan med en be-

gränsad beskrivning av forskningen inom barnbiblioteksverksamhet.  

För att uppmärksamma läsaren på projektet ”Konsten att synliggöra bibliotek” 

presenteras detta i ett bakgrundskapitel efter forskningsöversikten.  

                                                 

 
6 Kungl. Bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan>Statistik & kvalitet > Biblioteksstatistik > Bibliotek 

2010 > Tabeller folkbibliotek 2010 > tabell F.9. 
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Det därpå följande avsnittet behandlar redskapen för analysen. Detta har 

strukturerats med en inledande del om de teoretiska utgångspunkterna för att se-

dan gå över till efterhand allt mer metodologiska frågor.  

Uppsatsens andra del består av en analys av resultaten. Den inleds med en 

presentation av informanterna som därefter ges utrymme för sina åsikter om be-

greppen marknadsföring och synliggörande vilka därefter kopplas till deras kon-

kreta verksamhet.  

Den tredje och avslutande delen består av uppsatsens slutdiskussion som uti-

från resultaten och den tidigare presenterade forskningsöversikten försöker be-

svara uppsatsens frågeställningar.  

Syfte och frågeställningar 

Den danska skrivelsen är en av många rapporter som pekar på hur samhället stäl-

ler nya och höga krav på sina medborgares förmåga att ta till sig kunskap och 

kunna anpassa sig efter nya förutsättningar. I detta sammanhang får biblioteken en 

viktig roll i att möta sina medborgares behov av att kontinuerligt öka sin kompe-

tens. När dessutom kraven på medborgarna ökar behövs biblioteket som en fri 

arena där allmänheten genom olika typer av formella och informella aktiviteter 

kan motiveras till att utveckla sina kompetenser. Således är även kraven på biblio-

tekens förmåga att förnyas och anpassa sig efter nya behov och förväntningar 

stora. I en tid där de ekonomiska ramarna för bibliotekssektorn dras åt kan detta 

bli svårt samtidigt som bibliotekslagen och andra lokala måldokument ska följas. 

Hur ska då bibliotekets resurser och medborgarnas behov kunna länkas samman? 

Hur ska biblioteken kunna visa upp vilken verksamhet man har och hur ska an-

vändarna få reda på att biblioteket har resurser som de är i behov av? 

Det halländska ”Synliggörandeprojektet” är ett försök att öka medvetandet 

hos personalen om hur biblioteket uppfattas av allmänheten. Nyckelord för pro-

jektet har varit ”profil, identitet och image” vilka fogats samman till ett resone-

mang om vilken bild allmänheten har av biblioteket. Den egna bilden och allmän-

hetens bild behöver enligt detta synsätt stämma överens för att biblioteket ska 

kunna bli trovärdigt och i förlängningen handlar projektet också om hur denna 

bild ska kunna styras. Även om projektet gärna använder begreppet ”synliggö-

rande” handlar styrningen av biblioteksbilden, enligt den föreliggande ansatsen, 

om att marknadsföra den egna verksamheten.  

Uppsatsens syfte är därför att undersöka ett antal halländska barnbibliotekari-

ers syn på marknadsförings- och synliggörandebegreppen. Ett ytterligare syfte är 

att se hur dessa bibliotekarier använder marknadsföring i sitt arbete och hur detta 

eventuellt påverkar deras syn på verksamheten.  

Betydelsen av att möta nya behov i samhället och hos dess medborgare till-

sammans med en ambition att marknadsföra bibliotekets resurser ledde till mitt 
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intresse för att studera marknadsföring av bibliotekets olika funktioner enligt 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens teori. De belyser genom denna teori hur 

biblioteken kan se på sina nya roller. Syftet med att använda teorin är också att 

låta bibliotekets rum enligt de danska forskarnas teoretiska modell ge struktur till 

den annars så omfattande och vaga barnverksamheten. ”Synliggörandeprojektet” 

har därför i den föreliggande studien setts som en språngbräda för hur marknads-

föringsarbetet hos bibliotekspersonal kan gå till. Det föreföll därför intressant att 

intervjua några halländska bibliotekarier för att undersöka deras syn på begreppen 

marknadsföring och synliggörande. För att sedan se hur dessa bibliotekarier upp-

lever att de jobbar med marknadsföring i praktiken fick de under intervjun reso-

nera om hur de marknadsför biblioteket enligt Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussens teori om bibliotekets olika rum. Studien ska däremot inte ses som 

någon utvärdering eller uppföljning av projektet ”Att synliggöra bibliotek”.  

Då en undersökning av marknadsföringen av hela biblioteksväsendet i Hall-

and inte ryms inom ramen för denna studie har jag valt att avgränsa mig till barn-

verksamheten på några halländska bibliotek. Denna verksamhet är särskilt intres-

sant eftersom den betonas i bibliotekslagen samtidigt som den inte egentligen har 

några andra styrande måldokument. Endast två av de sex intervjuade bibliotekari-

erna har dock varit direkt involverade i projektet ”Att synliggöra bibliotek”. Det 

har dock gett en möjlighet att jämföra och resonera om projektets genomslag i 

länets bibliotek. I studien diskuteras inte heller den digitala sfären. Det beror dels 

på att de halländska biblioteken vid intervjutillfället inte hade någon utbyggd 

verksamhet riktad mot barn på sin webbplats dels att de intervjuade bibliotekari-

erna inte alls varit involverade i sådant arbete.  

Frågeställningarna som kommer att användas i studien blir därför: 

Vilka förhållningssätt har bibliotekarierna till begreppen marknadsföring och syn-

liggörande? 

Hur arbetar bibliotekarierna konkret för att synliggöra och marknadsföra sin verk-

samhet? 

Hur påverkar bibliotekariernas förhållningssätt till marknadsföring deras syn på 

bibliotekets verksamhet och uppdrag? 

Dessa frågeställningar har sin teoretiska utgångspunkt i Jochumsen och Hvene-

gaard Rasmussens teoretiska modell om bibliotekets olika funktioner.  
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Begrepp 

Nedan följer en redovisning av ett antal begrepp som ansetts relevanta för uppsat-

sen.  

 

Marknadsföring: är ett omfattande begrepp som ytterst handlar om att skapa efter-

frågan för en vara eller produkt. På senare tid har begreppets innebörd mer glidit 

över till att sätta kunden i fokus, identifiera och möta denna kunds behov och låta 

detta kundorienterade sätt genomsyra hela organisationen.7 Den instans som har 

störst genomslag gällande definitionen av marknadsföring är American Marketing 

Association som 2006 definierade begreppet enligt följande: 

Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating 
and delivering value to customers and for managing customer relationship in ways that bene-
fit the organization and its stakeholder.8  

 

Att begreppet är av stort intresse inom det biblioteks- och informationsvetenskap-

liga fältet märks om inte annat på utvecklingen av begreppet och hur man försöker 

anpassa det efter bibliotekens förutsättningar.  

 

Synliggöra: Att hitta en auktoriserad definition till ”synliggöra” visade sig vara 

svårt. Istället fann jag ett antal synonymer, som förtydliga, lyfta fram, visa, visua-

lisera. Begreppen kan ses som för vida för att tydligt definiera vad synliggörande 

är men jag menar att särskilt de två främsta ”förtydliga” och ”lyfta fram” skulle 

kunna fungera som förklaring till vad begreppet innebär i studien.9  

 

Strategisk kommunikation: Begreppet används om all kommunikation (formell, 

informell, intern och extern) och vilken roll denna har i en organisation eller ett 

företag. Av stor betydelse är att denna kommunikation stämmer överens med or-

ganisations värderingar och vision.10 

 

                                                 

 
7 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: marknadsföring [2011-12-26]. 
8 Rowley, J. (2006) Information marketing, s. 3. 
9 Stora ordlistan, sökord: synliggöra [2011-02-12].  
10 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Synliggöra [2011-12-26]. 
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Marknadskommunikation: Ett begrepp som förklarar hur ett företag kommunice-

rar med sin marknad, dvs. sina kunder.11  

 

Relationsmarknadsföring: Avser hur personal och bibliotek identifierar och eta-

blerar, upprätthåller, utvecklar, och (om det visar sig nödvändigt) avvecklar relat-

ioner med kunder/användare.12 Därmed kan t.ex. bibliotekspersonalen, se använ-

daren som en medproducent och inte någon som måste övervinnas och övertygas 

om bibliotekets förträfflighet.13  

 

Kund/Användare: Att marknadsföringslitteraturen föga förvånande använder be-

greppet ”kund” är dock lite problematiskt för studien då den fortfarande signalerar 

att biblioteket ska ”sälja” sin verksamhet till en yttre part. Min avsikt är därför att 

i den mån det är möjligt försöka översätta kundbegreppet till ”användare”.  

 

Mun-till-mun-metoden: När oberoende personer kommunicerar om ett företags 

eller organisations produkt eller tjänst. Det viktiga är dock att personerna som 

kommunicerar inte har några egna kommersiella intressen av att sprida ryktet om 

företaget eller organisationens produkter eller tjänster.14  

                                                 

 
11 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Marknadskommunikation [2012-03-12].  
12

 Svensson, C. (2007) Relationsmarknadsföring på folkbibliotek, s. 11. 
13

 Eliasson, A. & Jansson, E. (2011) Konsten att synliggöra ett bibliotek – Ett halländskt projekt 2009-2010, 

s. 48-53. 
14 Alire, C.A. (2007) ”Word of mouth marketing: abandoning the academic library ivory tower”, s. 546. 
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Tidigare forskning  

Följande kapitel presenterar den tidigare genomförda forskning som ansetts vara 

betydelsefull för studien. Kapitlet inleds med ett avsnitt om marknadsföring av 

bibliotek uppdelat i forsknings- och folkbibliotek. Därpå presenteras några upp-

satser som utvärderar och analyserar marknadsföringsprojektet Futurum.kom i 

Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Slutligen redovisas några perspektiv ur den 

senaste barnbiblioteksforskningen i Sverige.  

Marknadsföring av bibliotek   

Forskningsbibliotek 

I den akademiska litteraturen finns en omfattande diskussion om marknadsföring 

av bibliotek. Denna berör främst folkbibliotek men de nedan utvalda bidragen om 

marknadsföring av forskningsbibliotek har ändå bedömts som relevanta för upp-

satsen då de belyser liknande problem som folkbiblioteken upplever. Även om 

studierna om forskningsbibliotekens marknadsföring är relativt begränsad är dock 

flera författare överens om att arbetssättet med marknadsföring behöver förbättras. 

Den främsta anledningen är att många forskningsbibliotek, främst i USA, på se-

nare tid fått minskade anslag samtidigt som de upplever en stor konkurrens från 

internetbaserade söktjänster. Här presenteras några aspekter som dominerar forsk-

ningsdebatten.  

Inledningsvis kan betydelsen av att lära sig att identifiera och möta användar-

nas behov noteras. Camila A. Alire menar t.ex. att forskningsbiblioteken ligger 

efter i sitt marknadsföringsarbete. Det går inte längre att sitta isolerad i sin aka-

demiska borg och vänta på att användarna ska komma. Det viktiga är istället att få 

folk att prata om bibliotekets resurser så att de blir utnyttjade i högre grad. Strate-

gin för att detta ska fungera handlar om att rikta in sig på några trotjänare som 

genom sina positiva erfarenheter kan sprida budskapet vidare. Frågan är då om 

denna typ av marknadsföring är bättre än så kallad konventionell marknadsföring. 
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Alire menar att eftersom människor litar mer på sina vänner och bekanta än på 

reklam är denna typ av ryktesspridning betydligt mer effektiv.15 Enligt detta syn-

sätt är snarare reklam riktad till många människor direkt skadlig för en organisat-

ions trovärdighet. Den massinriktade reklamen kan sägas generalisera människors 

behov och efterfrågan. Därmed förlorar den sin trovärdighet för den enskilde som 

vill utgå från sina personliga önskemål. Mun-till-mun-metoden ses i kontrast till 

den masskommunicerande reklamen som mer genuin, personlig och opartisk.  

En annan del av forskningen handlar om hur biblioteken markandsför nya 

produkter och tjänster. Ett exempel är forskarna Magdalini Vasileiou och Jennifer 

Rowley som genom intervjuer på ett antal bibliotek i Storbritannien undersökt 

förekomsten av strategier för att marknadsföra e-böcker. Deras resultat pekar på 

en total avsaknad av marknadsföringsstrategier även om en majoritet av respon-

denterna insåg att en sådan skulle behövas. Vasileiou och Rowley menar dock att 

respondenterna i sin yrkesvardag använder sig av ett antal olika marknadsförings-

verktyg. De vanligaste identifierades som arbete med webbsidor, användarunder-

visning och arbete med OPAC-datorer. Informanterna pekade också på betydelsen 

av att samarbeta med lärarna så att e-böckerna i högre grad kunde utnyttjas av 

studenterna. Författarna lyfter här fram betydelsen av att använda mun-till-mun-

metoden, som kan hjälpa hela organisationen att bli mer effektiv i att sända ut sitt 

avsedda budskap.16  

En tredje inriktning av forskningen inom forskningsbibliotekens marknadsfö-

ring är diskussionen om att lyfta fram resurser och verksamhet på sin webbplats. 

Kiran Kaur visar dock i sin artikel ”Marketing the academic library on the web” 

från 2009 att forskningsbiblioteken behöver förbättra sina strategier för att mark-

nadsföra sin verksamhet på webben. Det gäller inte minst då studenterna i allt 

högre grad använder forskningsbiblioteken utan att sätta sin fot i det fysiska rum-

met.17 Vad som är tillräckligt bra marknadsföring på en webbplats kan naturligtvis 

diskuteras men Kaur menar att de webbplatser han undersökt skulle kunna förbätt-

ras avsevärt genom länkar, pushtekniker och ökad kommunikation med användar-

na. Inte minst är etablerandet av relationer mellan studenterna och biblioteken av 

stor betydelse.18  

Den mest övergripande studien som presenteras här är gjord av H. H. Spal-

ding och J. Wang som velat studera värdet av marknadsföringen och hur det an-

vänts i praktiken på ett stort antal forskningsbibliotek i USA. En av författarnas 

                                                 

 
15 Alire, C. A. (2007) “Word-of-mouth marketing: abandoning the academic library ivory tower”, s. 546. 
16 Vasileiou, M. & Rowley, J.(2011) “Marketing and promotion of e-books in academic libraries”, s. 636-639, 

651. 
17 Kaur, K. (2009) ”Marketing the academic library on the web”, s. 455.  
18 Kaur, K. (2009) ”Marketing the academic library on the web”, s. 466. 
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slutsatser består av att marknadsföringen gjort verksamheten mer effektiv. Flera 

bibliotek har noterat att marknadsföringsarbetet hjälpt dem att bättre förstå använ-

darnas behov, som i sin tur gjort att de kunnat argumentera bättre för högre anslag 

och slutligen blivit mer effektiva i sin kommunikation med omgivningen då verk-

samheten blivit mer synlig för omvärlden.19  

Rasjesh Singh, som utgår från finska forskningsbibliotek, vill i sin studie un-

dersöka orsaker till en varierad inställning till begreppet marknadsföring. Han vill 

dessutom se sambandet mellan attityd till marknadsföring på bibliotek och hur 

detta avspeglas i beteendet mot användarna. Egentligen, menar Singh, handlar 

marknadsföring ytterst om attityden till att tillfredsställa användarnas behov. In-

ställningen till marknadsföring kan därför få verkningar för hela bibliotekssektorn. 

Han delar in sina informanter i tre olika nivåer av marknadsorienterad inställning 

och pekar på ett positivt samband mellan bibliotekarier med stark marknadsorien-

tering och deras beteende mot användarna. Bakomliggande faktorer kan vara ut-

bildning, erfarenhet, personlighet och institutionell kultur. Värt att notera var att 

de bibliotekarier som hade en negativ syn på marknadsföringsbegreppet heller inte 

var särskilt medvetna om begreppets innebörd. Flera av dessa såg istället mark-

nadsföring som en extra börda inom arbetet. Singh har dock förståelse för att 

marknadsföringsbegreppet väcker starka känslor. Han föreslår därför att begreppet 

ersätts med ett mindre laddat begrepp till dess att personalen blivit mer bekant 

med marknadsföringens positiva effekter för verksamheten.20  

Med sin magisteruppsats från 2001 belyser Therese Dahlberg betydelsen av 

nätverk och relationer som verktyg för marknadsföring av den egna verksamhet-

en. Hennes resultat pekar också på att det fanns en avsaknad av strategier för 

marknadsföring inom de intervjuade biblioteken men att respondenterna satte stort 

värde på att skapa och bibehålla relationerna till användarna. Hon noterar dock att 

nätverkandet mest sker inom den egna sfären, dvs. mot den egna högskolan och 

andra forskningsbibliotek. Även om uppsatsen har några år på nacken ligger stu-

diens värde i att den visar hur arbetet med marknadsföring kan gå till i praktiken.21 

 

 

                                                 

 
19 Spalding, H.H. and Wang, J. (2006), ”The challenges and opportunities of marketing and 

academic libraries in the USA: experiences of US academic libraries with global 

application”, s. 494. 
20 Singh, R. (2009) ”Does your library have an attitude problem towards marketing? Revealing inter-

relationship between marketing attitudes and behaviour”, s. 30-31. 
21 Dahlberg, T. (2001) ”Marknadsföring, relationer och nätverk hos forskningsbibliotek – en beskrivning och 

analys” s. 66-67. 
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Folkbibliotek 

Marknadsföringsarbetet på folkbibliotek har pågått i ett drygt sekel konstaterar  

Greta Renborg.22 Forskarna Dinesh K.Gupta och Réjean Savad problematiserar i 

sin artikel ”Marketing library and Information Services” problematiserar själva 

begreppet marknadsföring och marknadsföringsarbetets historiska utveckling. De 

pekar på hur begreppet förändrats från att sälja och distribuera produkter och 

tjänster till att fokusera på processer, värderingar och långvariga relationer mellan 

kunden och den ”säljande” organisationen. Synen på marknadsföring varierar 

kraftigt mellan bibliotekarier som ser marknadsföring som marknadskommunikat-

ion medan andra ser marknadsföring som att tillfredsställa användarnas behov. 

Gupta och Savad pekar således på betydelsen av att förstå processerna under och 

bakom annonskampanjer och reklamblad.23 Marknadsföring blir därför en filosofi 

som, enligt Jennifer Rowley, behöver genomsyra hela organisationen och i princip 

allt som en organisation säger och gör.24  

Det som verkligen satte fart på marknadsföringsarbetet i biblioteksvärlden var 

Philip Kotler och Sidney Levys artikel ”Broadening the Concept of Marketing” 

som publicerades i slutet av 1960-talet, där de föreslår att även icke-vinstgivande 

organisationer ska arbeta med marknadsföring. Artikeln fick stort genomslag för 

den offentliga sektorn och inte minst för biblioteken i USA. Gupta och Savad me-

nar vidare att det i anslutning till Kotler och Levys artikel kan noteras en formali-

sering av marknadsföringsarbetet i biblioteksvärlden.25  

Formaliseringen innebar en ökad medvetenhet kring arbete med marknadsfö-

ring av biblioteksverksamhet genom att anpassa marknadsföringsbegrepp till sek-

torn. Ett exempel är begreppet ”marknadsmix” med komponenterna Product, 

Price, Place och Promotion som alla är viktiga för att t.ex. kunna utarbeta en 

marknadsföringsstrategi. För att passa biblioteksvärlden kompletterades de fyra 

P:na med ytterligare tre P:n, dvs. People (personal och låntagare), Physical evi-

dence (miljön och olika typer av marknadsföringsprodukter) och Process (aktivi-

teten när servicen är förmedlad (vilket skulle kunna ses som exempelvis referens-

samtalet) som viktigare när det gäller bibliotekens marknadsföring och hur de 

skulle kunna förbättra efterfrågan på sin service.26 Marknadsmixen kommer att i 

teoriavsnittet konkretiseras med hjälp av forskarna Eileen Elliot de Sáez och Jen-

nifer Rowley som båda två föreslår HUR de kan användas inom biblioteksvärlden.  

                                                 

 
22 Renborg, G. (1998) ”Hur och när började man marknadsföra bibliotekens service” sid 5. 
23 Gupta, D.K., & Savad, R. (2010) ”Marketing Library and Information Services” s. 3553-3554. 
24 Rowley, J. (2006) Information marketing, s. 2. 
25 Gupta, D.K., & Savad, R. (2010) ”Marketing Library and Information Services” s. 3556. 
26 Gupta, D.K., & Savad, R. (2010) ”Marketing Library and Information Services” s. 3556. 
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På den svenska arenan är Dan Anderssons avhandling Folkbibliotekets makt 

och disciplinering intressant ur ett marknadsföringsperspektiv då han i ett av sina 

kapitel gör en genomgång av marknadsföringsarbetet inom svenska folkbiblio-

teket med betoning på den första halvan av 1900-talet. Andersson har ett särskilt 

kapitel om folkbibliotekets metoder för att öka besöken och läsningen av ”god” 

litteratur. Metoderna handlade om att använda affischer, flygblad, författarbesök, 

utställningar och konserter för att informera om böcker och öka besöken på biblio-

teken. Synen på reklam och kommersiella metoder var starkt negativ och istället 

betonades betydelsen av att använda lokalen, dess inredning och böckernas expo-

nering tillsammans med en utåtriktad och uppsökande verksamhet för att få all-

mänheten att låna fler böcker. I sitt maktkritiska perspektiv framhåller Andersson 

särskilt hur biblioteken utövade en viss makt genom att påverka låntagarna till att 

låna en viss typ, det vill säga god, litteratur.27  

Istället för att utöva sin ”makt” över låntagarnas lån pekar Elin Fagernäs och 

Ellen Håkansson i sin magisteruppsats Identitet, image och profil ; en diskursiv 

studie av Malmö stadsbibliotek från 2008, på hur biblioteken kan arbeta med sin 

identitet för att bli tydligare gentemot sina låntagare beträffande bibliotekets olika 

funktioner. Författarna lyfter särskilt fram betydelsen av att biblioteket kontinuer-

ligt reflekterar över sin identitet så att den egna bilden av verksamheten stämmer 

överens med allmänhetens bild. Behovet av denna självreflektion har enligt förfat-

tarna ökat i takt med att identitetsdiskurserna i dagens samhälle är så föränder-

liga.28  

Exempel på svenska uppsatser som har behandlat marknadsföring på folk-

bibliotek är Carina Svenssons magisteruppsats från 2007 Relationsmarknadsfö-

ring på folkbibliotek ; En kartläggning av personalens relationer på arbetet där 

författaren menar att begreppet ”relationsmarknadsföring” passar väl till folkbib-

lioteksverksamhet eftersom dess personal dagligen, i sitt demokratiska uppdrag, 

måste hantera många olika typer av relationer med många olika människor. Hon 

pekar dock på problematiken med bristande samsyn gällande just relationsbegrep-

pet och att biblioteks ibland hierarkiska uppdelning av arbetsuppgifter försvårar 

det interna relationsarbetet.  

Inom marknadsföringsdiskussionen i Sverige refereras ofta till Fia Söderberg, 

som genom ett antal artiklar diskuterat behovet av ökad marknadsföring på lan-

dets folkbibliotek. Hon har bland annat inspirerat Fagernäs och Håkansson till att 

använda strukturen ”Identitet, image och profil” där ”Identitet är vad vi upplever 

att vi är, profil är det vi väljer att visa att vi är och image är det omvärlden upple-

                                                 

 
27 Andersson, D. (2009) Folkbibliotek makt och disciplinering, s. 148-149. 
28 Fagernäs, E. & Håkansson, E. (2008) Identitet, image och profil : en diskursiv studie av Malmö stadsbiblio-

tek, s. 66-67. 
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ver att vi är.”29 Vidare lyfter Zuzana Helinsky (2006) i sin pamflett En nödvändig 

liten bok om marknadsföring fram behovet av att rannsaka den egna inställningen 

till verksamheten och att se marknadsföring som något nödvändigt och positivt. 

Hennes skrift är en av många mer konkreta handböcker om hur marknadsförings-

arbetet kan gå till väga. Värdet av Söderbergs och Helinskys skrifter kan sägas 

vara att de knyter samman folkbibliotekens verklighet med forskningens teorier. 

De är konkreta och engagerande i sin natur vilket kan bidra till att förmedla bety-

delsen av och hantverket med marknadsföring till stressade bibliotekarier. 

Under 2011 års biblioteksdagar lanserades Svensk biblioteksförenings rapport 

Olika syn på saken som är en sammanställning av ett antal intervjuer som opin-

ionsinstitutet SKOP gjort av 800 användares och icke-användares syn på biblio-

teket. I rapporten finns några intressanta och anmärkningsvärda resultat. Ett ex-

empel är att det minskade biblioteksanvändandet inte kan förklaras med brister 

hos biblioteket utan istället att användarna prioriterar annat, som TV-tittande och 

att köpa sina egna böcker. Det som ändå värdesätts av användarna är en kunnig 

personal som är behjälplig vid besöket samt trevligt bemötande och att känna sig 

välkommen på biblioteket. I analysen konstateras dessutom att folkbiblioteken 

behöver bli bättre på att visa och informera om sina resurser eftersom användarna 

helt enkelt inte är medvetna om vad man kan göra på biblioteket.30 

Biblioteksföreningen har också gjort en undersökning av hur olika företräde-

rare för biblioteksverksamhet ser på bibliotekets funktioner. I denna studie, där 

politiska beslutsfattare och kommunala tjänstemän fått svara på frågor om biblio-

teket, är det intressant att notera att 85 % av de kommunala beslutsfattarna anser 

att biblioteken ska utvecklas mot en mer modern verksamhet istället för att vara 

en mötesplats och ett upplevelsecentrum.31 Bland allmänheten lyfts istället det 

traditionella biblioteket fram som viktigt.  

Regionala projekt om marknadsföring 

Flera regioner och bibliotek har under senare tid arbetat med att i större projekt 

förbättra verktygen för att kunna marknadsföra sin verksamhet. Ett exempel på det 

är Futurum.kom, ett projekt mellan Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Pro-

jektet handlar om att skapa en bild av biblioteket som dels ett ”kreativt nav” i 

samhället men också att lyfta fram de kompetenser och den service som finns att 

                                                 

 
29 Söderberg, F. (2006) ”Propagera mera! Att marknadsföra bibliotek” s.36.  
30 Kåring Wagman, A. (2011) Olika syn på saken, s. 12. 
31 Kåring Wagman, A. (2008) Kommunala beslutsfattare om bibliotek. s. 6. 
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få på biblioteken.32 Futurum.kom har också analyserats i akademiska uppsatser. 

Ett exempel är Claes Karlssons masteruppsats från 2011, Att skapa bilden av 

biblioteket – Åtta bibliotekariers upplevelser av deltagande i projektet Futu-

rum.kom. Uppsatsen analyserar hur projektet påverkat bibliotekariernas organisa-

toriska självuppfattning och yrkesroll. Författaren undersöker organisatorisk iden-

titet och marknadsföringskultur och resultatet visar att projektet satte igång tankar 

om bibliotekets identitet och roll. Dessutom ökade medvetenheten om kommuni-

kationens betydelse.  

Inom ramen för Futurum.kom ryms också kampanjen ”Låna dig rik” som 

handlar om att skapa ett gemensamt varumärke för biblioteken i Kalmar, Krono-

berg och Blekinge län. Detta var tänkt att uppmärksamma allmänheten på vilka 

förmånliga och viktiga tjänster biblioteken kunde erbjuda. Detta projekt håller på 

att utvärderas genom Linnéuniversitetets försorg, bl. a. med uppsatsen ”Jag hade 

inte fattat att det gällde bibliotek” – en utvärdering av marknadsföringskam-

panjen ”Låna dig rik” i Kalmar från 2011 av Emma Svensson och Hanna Tollin. 

Resultatet av studien visar att kampanjen haft marginell betydelse för antalet be-

sökare på biblioteket. Fortfarande ser respondenterna biblioteket främst som en 

plats för kunskap, bred kultur och en plattform för jämlika möten. Ett av pro-

jektets mål som var att skapa en bild av biblioteket som ett socialt centrum med 

informationssökning och upplevelsecentrum framstår enligt studien som högst 

marginell.33 

Barnbiblioteksverksamhet i Sverige 

Att diskutera forskning om barnbibliotek innebär flera svårigheter. För det första 

är begreppet ”barnbibliotek” i hög grad otydligt då det endast regleras med en vag 

paragraf i bibliotekslagen. I denna står att läsa att ”Folk- och skolbiblioteken skall 

ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning.”34 Det är sedan upp till kommunens 

biblioteksplan och interna måldokument att befästa vad den egna barnverksam-

heten ska bestå av. Förutom av vad som anges i vår nationella lag ska barnverk-

samhet genomsyras av FN:s barnkonvention.35 För att visa på hur detta kan ske 

                                                 

 
32 Länsbiblioteket Sydosts webbsida > Projekt > Pågående > Futurum.kom.  
33 Svensson, E. & Tollin, H. (2011) ”Jag hade inte fattat att det gällde bibliotek” – en utvärdering av mark-

nadsföringskampanjen ”Låna dig rik” i Kalmar”, s. 41.  
34 9§ Bibliotekslagen (1996:1596). 
35 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (SÖ 1990:20). 
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utarbetade Svensk biblioteksförening dokumentet På barn och ungdomars villkor 

där det bl.a. fastslås att alla barn har rätt till bibliotek, att utgångspunkten för 

verksamheten ska ske ur ett barnperspektiv, att den ska gynna barn- och ungdo-

mars personlighetsutveckling och stärka deras utveckling till att bli aktiva, demo-

kratiska samhällsmedborgare.36 Barn är enligt barnkonventionen alla under 18 år. 

För det andra är omfattningen av forskningen som behandlar barn- och skol-

verksamhet mycket betydande. Något motsägelsefullt kan det också sägas att det 

finns stora kunskapsluckor inom samma forskningsområde. I ett samarbete mellan 

Regionbibliotek Stockholm och ett antal etablerade forskare inom området har det 

under det senaste decenniet getts ut tre antologier om forskning om barnverksam-

het på bibliotek. Dessa har fått stor uppmärksamhet och kan förhoppningsvis 

täppa till några viktiga hål inom barn- och ungdomsforskningen. Det är Kertin 

Rydsjö och AnnaCarin Elf (2007) Studier av barn- och ungdomsbibliotek – En 

kunskapsöversikt, Kerstin Rydsjö, Francis Hultgren och Louise Limberg (2010) 

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld och 

Amira Sofie Sandin (2011) Barnbibliotek och lässtimulans – Delaktighet, förhåll-

ningssätt, samarbete.  

Synen på barn och begreppet ”barnperspektiv” är centralt i arbetet med barn-

bibliotek. Orsaken är dess centrala ställning i både barnkonventionen och På barn 

och ungdomars villkor. Barbro Johansson (2010) diskuterar begreppet ”barnper-

spektiv” och menar att det ytterst handlar om att vuxna försöker sätta sig in i hur 

barn tänker och agerar. Hon pekar på hur vi nu ser på barn som kompetenta varel-

ser istället för en person som ska formas och läras något. Istället finns en före-

ställning om att människan kan utveckla sig själv utifrån sina bästa förutsättning-

ar. Bibliotekariens roll blir då att skapa förutsättningar för att barnet självt ska 

välja medier efter sina egna behov utan tolkningar och värderingar av biblioteka-

rien.37 Här har barnbibliotekarien en särskilt viktig roll att ta sig tid för barnets 

frågor som ofta kan framstå som vaga och oartikulerade. Kerstin Rydsjö (2000) 

framhåller särskilt vikten av att vara medveten om att barn med sitt begränsade 

ordförråd och erfarenheter inte ställer frågor på samma sätt som en vuxen i mot-

svarande situation. Dessutom är förutsättningarna för referenssamtalet ovärderliga 

då en öppen och välkomnande inställning hos bibliotekarien sannolikt avgör om 

barnet vågar inleda en frågedialog.38  

Rydsjö och Elf (2007) tecknar en historisk översikt om barnbibliotekets ut-

veckling där det tydligt framgår vilken stark koppling som funnits mellan barnbib-

                                                 

 
36 På barn och ungdomars villkor ; Svensk biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- 

och ungdomsverksamhet (2003). 
37 Johansson, B. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”, s. 26. 
38 Rydsjö, K. (2000) ”Referensarbete för barn – en litteraturöversikt”, s. 22, 29. 
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lioteket, läsning och språkstimulerande arbete. Det lässtimulerande arbetet blir i 

förlängningen kopplat till skolan och barnens utbildning vilken styrs av andra 

styrdokument än bibliotekets. Anna Lundh påpekar vilken stor roll biblioteken har 

för att stödja lärande barn då det i ett samhälle med höga krav på informationssö-

kande och digitala kompetenser blir extra viktigt att finnas till hands och hjälpa 

barn och unga att begripliggöra sammanhangen.39 Det är också viktigt att lyfta 

fram och diskutera barnbibliotekets roll i förhållande till det ökade projektoriente-

rade arbetet i skolorna och hur biblioteken ska kunna arbeta för att också kunna 

stimulera till ökad fritidsläsning. Här upplever många barnbibliotekarier en mot-

sättning mellan just lärares krav på sina elevers läsning och deras egen roll som 

lässtimulerande.40
  

Problemet med definitionen och avsaknaden av nationella dokument som styr 

barnbiblioteken gör att verksamheten kan se olika ut på olika ställen i landet vilket 

påverkar barnen. Likaså påverkas biblioteken och deras bibliotekarier av sam-

hällsutvecklingen. Den innebär nya och svårare frågor om hur biblioteken ska 

kunna hänga med i medieutvecklingen, arbeta med lässtimulans och nå läsovana 

målgrupper. Vem är det som styr urvalet av media som barnen får tillgång till och 

hur används barns kunskap och erfarenhet för att utforma en bra och lustfylld 

verksamhet, är exempel på denna typ av frågor.41 Åse Hedemark har i Barn berät-

tar sammanställt intervjuresultat av ett hundratal barn i tio-års-åldern om deras 

syn på läsning och bibliotek. Undersökningen problematiserar till exempel studier 

som pekar på att den generella läsförmågan minskat hos barnen och pekar istället 

på att barns vana att hantera olika digitala medier lett till en annan sorts läsning.42 

Hedemark uttrycker dock en oro för att denna läsning inte motsvarar de höga krav 

på informationshantering som samhället ställer idag. Liksom Lundh, menar He-

demark att kraven på att förstå och hantera text och information är stora för bar-

nen. Ett resultat av projektet blev att problematisera barns textbegrepp då barnen 

ofta använder andra mediaformer än sina lärare och bibliotekarier. Det kan handla 

om sång, dans och andra mediaformat än den traditionella boken. Sannolikt skulle 

denna breddade läsning kunna tilltala fler elever men samtidigt också ställa andra 

och helt nya krav på biblioteken.43 

Dessa sk. nya tider diskuteras även av Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen 

(2010). Med anledning av ändrade förutsättningar för att driva bibliotek gav det 

danska kulturdepartementet 2008 ut skriften Fremtidens biblioteksbetjening av 

                                                 

 
39 Lundh, A. (2010) ”Fråga, finna, formulera, förstå – yngre elevers lärande med hjälp av IKT i skola och 

bibliotek” s. 145f. 
40 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007) Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 33f. 
41 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007) Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 35. 
42 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar – En studie av 10-åringaras syn på läsande och bibliotek, s. 4. 
43 Hedemark, Å. (2011) Barn berättar – En studie av 10-åringaras syn på läsande och bibliotek, s. 49. 
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børn och använder där begreppen ”vara, lära, göra” som utgångspunkt för hur 

framtidens barnbibliotek ska utformas. Dessa punkter tar Hvenegaard Rasmussen 

och Jochumsen fasta på och utgår i sin analys ifrån biblioteksrummet som ett 

ställe som ska vara ”attraktivt för barn att vara i, lära i och göra något i.”44  

De menar att eftersom upplevelser är en sådan viktig del av vårt samhälle be-

höver biblioteket vara något mer än att bara låna ut böcker. Det ska vara en plats 

för upplevelser och ett ställe som man vill stanna på. Användarna ska med andra 

ord välja att vara i biblioteket därför att de erbjuds något som de annars inte 

skulle kunna få. Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen menar vidare att iscen-

sättningen av platsen i fråga om form, innehåll och förmedling är central. Med 

form menar de t.ex. att biblioteket är öppet och inbjudande, att det finns olika me-

dier att använda och att där finns trevliga sitt- och arbetsplatser. De visar också i 

sin studie Gør biblioteket en forskel? (2000) att biblioteket av många småbarns-

föräldrar uppfattas som ett utflyktsmål och en kravlös och trygg mötesplats.45  

Bibliotekets innehåll handlar om vilka medier, material och aktiviteter som 

finns. Där menar de att leken har fått ett allt större utrymme och hänvisar till Hjör-

rings bibliotek i Danmark som med ett antal olika iscensättningar uppmuntrar till 

barns lek på biblioteket. Slutligen framhåller de förmedling med utställningar, 

exponeringen av beståndet och möjligheten till serendipitet, dvs att upptäcka det 

oväntade, som betydelsefullt för önskan om att vara i och stanna på biblioteket.46  

Det andra begreppet, lära, handlar om att skolan inte längre har patent på 

barns lärande. Lärande äger också rum hemma med t.ex. dataspel, men också i 

andra sammanhang i det offentliga rummet. Därför menar författarna precis som 

Rydsjö (2000) att bibliotekariens bemötande och kommunikation med barnen är 

mycket viktig.47 När sedan upplevelsen och lärandet förs samman kan man tala om 

göra, som en verkstad där kunskap och upplevelse befruktar varandra och skapar 

förnyelse utifrån användarenas egna förutsättningar och behov. 48 

Även Beth Juncher diskuterar barns bibliotek i ett så kallat upplevelse- och 

kunskapssamhälle. I hennes perspektiv är det åter leken som är kärnan i barnens 

kultur. Aktiviteten och underhållningen i sig blir utgångspunkt för kunskap och 

inlärning. Hon menar vidare att biblioteken måste bli medvetna om dessa sk. sen-

moderna barn som kan sägas karaktäriseras av att ”De har pengar, de är konsu-

                                                 

 
44 Hvernegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2010) ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar 

och biblioteksrummet”, s. 224. 
45 Jochumsen, H. & Hvernegaard Rasmussen, C. (2000) Gør biblioteket en forskel? s. 33. 
46 Hvernegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2010) ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar 

och biblioteksrummet”, s. 225-230. 
47 Hvernegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2010) ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar 

och biblioteksrummet”, s. 230-232. 
48 Hvernegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2010) ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar 

och biblioteksrummet”, s. 233. 
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menter, de är medie- mode- och varumärkesmedvetna.”49 Vidare pekar hon på att 

dessa barn växer upp under andra förutsättningar än tidigare barn och att dessa 

redan från barndomen är vana vid professionella iscensättningar och en mark-

nadskultur.50 Frågan är hur biblioteken kan svara mot denna kultur och dessa barn. 

Om biblioteket inte har förmåga att möta dessa barn exkluderas biblioteket från 

dessa barns värld och, vice versa, dessa barn går i förlängningen miste om biblio-

tekens resurser.  

                                                 

 
49 Juncher, B. (2010) ”Barns bibliotek – nya villkor, nya utmaningar, nya teorier, nya begrepp”, s. 253. 
50 Juncher, B. (2010) ”Barns bibliotek – nya villkor, nya utmaningar, nya teorier, nya begrepp”, s. 253.  
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Bakgrund 

Synliggörandeprojektet 

En av anledningarna till att jag undersökt halländska bibliotekariers syn på mark-

nadsföring baseras på intresset för det tidigare nämnda ”Synliggörandeprojektet”. 

Arbetet med projektet låg nära ursprungstanken med föreliggande uppsats. Pro-

jektets ursprung ligger i att ett antal bibliotekschefer år 2007 konstaterade att det 

fanns ett stort och bra utbud av tjänster som inte nådde ut till de användare som 

skulle kunna använda dem. Tankarna ledde vidare till ett marknadsföringsprojekt 

för att synliggöra bibliotekens verksamhet för kommuninvånarna, dvs. både för 

användare och icke-användare. Planerna verkställdes 2008 med stöd av Kulturrå-

det och Region Halland. Utgångspunkten var temat ”Bilden av biblioteket” och 

arbetet kretsade runt begreppen identitet, image och profil. Identitet handlar i detta 

fall om bibliotekets självbild, image (omgivningens syn på biblioteket) och profil 

(den bild biblioteket själva vill förmedla).51 Projektet och ansökan till Kulturrådet 

förankrades hos kommunernas bibliotekschefer vilket resulterade i att fyra biblio-

tek anmälde sitt intresse för att delta. Dessa var filialbiblioteket Onsala i Kungs-

backa, filialbiblioteket Vallås i Halmstad, biblioteken i Hylte och biblioteken i 

Laholm. Projektet pågick mellan januari 2009 och våren 2011. Projektet följdes 

av Karen Nowé Hedvall från Bibliotekshögskolan i Borås och utvärderades uti-

från projektprocessen 2010 av Roger Blomgren, också från Bibliotekshögskolan i 

Borås. Jema Rådgivning, som är ett företag specialiserat på kultursektorn och som 

bland annat genomför undersökningar av användares och icke-användares syn på 

bibliotek, gjorde icke-användarstudierna baserade på 800 intervjuer. Utvärdering 

och dokumentation av projektet har kontinuerligt offentliggjorts, till exempel i 

SPQL (Scandinavian Public Library Quarterly).52 Själva utvärderingen av pro-

jektet har dock varit svår att genomföra eftersom projektet inte på tidigt stadium 

                                                 

 
51 Eliasson, A. & Jansson, E. (2011) Konsten att synliggöra bibliotek – Ett halländskt projekt 2009-2010, s. 

20-25.  
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 Eliasson, A. & Nowé Hedvall, K. (2010) “Making the library visible – identity, image and profile. Notes 

from an ongoing project in Halland, Sweden” Scandinavian Public Library Quarterly, Vol. 43, Nr 1. 
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tydligt kunnat säga vad som skulle behöva förändras. Frågorna om vad som skulle 

mätas och jämföras har därför blivit svåra att besvara. 

Både Kungliga bibliotekets/Kulturrådets statistik och SOM-institutet53, ger 

några bilder av biblioteksanvändningen. Svensk biblioteksförening har bearbetat 

statistiken för just Hallands län och utifrån det kan man konstatera att lån och be-

sök generellt ökat sedan 2005. Intressant för min studie är att antal utlån per barn 

ligger högt över riksgenomsnittet (26 jmf med 18). Flera av projektbiblioteken 

ville aktivt arbeta med att kunna erbjuda en intressant verksamhet för barn på de-

ras fritid. Dessutom ville de gärna kunna visa de föräldrar som följde med, andra 

intressanta delar av biblioteket.
54

  

Det halländska ”synliggörandeprojektet” är ett försök att öka medvetandet hos 

personalen om hur biblioteket uppfattas av allmänheten. Det är därför särskilt in-

tressant att undersöka personalens inställning till begreppen marknadsföring och 

synliggörande. Frågan är också om projektet har fått något genomslag hos biblio-

tekspersonalen och om intresset för marknadsföring kan kopplas till deltagande i 

projektet. I förlängningen blir synen på marknadsföring en fråga om bibliotekets 

identitet och vilket som är dess uppdrag.  

 

 

                                                 

 
53 SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som intresserar sig 

särskilt för studier inom samhälle, opinion och medier.  
54

 Eliasson, A. & Jansson, E. (2011) Konsten att synliggöra ett bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010. 

sid 48-53. 
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Teori och metod 

Detta avsnitt behandlar de verktyg som använts vid genomförandet av studien. 

Inledningsvis presenteras de teoretiska utgångspunkterna som utgörs av två delar. 

Det är dels marknadsmixen inspirerad av Eileen Elliot de Sáez och Jennifer Row-

ley, dels Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens teori om bibliotekens olika rum. 

Därefter presenteras de metodologiska överväganden som funnits inför och under 

studiens gång. Metodavsnittet presenterar först valet av metod och därefter hur 

studien i praktiken gått till.  

Marknadsmixen i biblioteket 

Ett sätt att mer konkret analysera marknadsföring är att använda den tidigare pre-

senterade marknadsmixen. I den traditionella marknadsmixen ingår komponenter-

na Product, Price, Place och Promotion som är tänkta att ge ett strukturerat un-

derlag för att öka efterfrågan på de varor och den service som kan erbjudas. I stu-

dien har dessa komponenter med hjälp av forskarna Eileen Elliot de Sáez och Jen-

nifer Rowley anpassats till biblioteksvärlden. De Sáez ger i sin bok Marketing 

concepts for libraries and information services en rad handfasta tips för hur 

bibliotek kan marknadsföra sin verksamhet. Hon betonar särskilt att det är perso-

nalen som i sin dagliga kommunikation är huvudspelarna för att nå en effektiv 

marknadsföring istället för att skapa tomma ”Mission statements” och glassiga 

reklamblad.55 Även Rowley betonar vikten av att marknadsföra i allt som sägs och 

görs inom biblioteket. I Rowleys version av marknadsmixen finns det dock fler 

komponenter med än de som används i denna studie. Anledningen till att inte ta 

med alla dessa är att försöka begränsa studien till ett hanterbart format. Värdet av 

att trots allt använda Rowley i teoriavsnittet har varit att hon är  tydligare i sina 

förklaringar till de olika komponenterna. Även om de Sáez använder begreppet 

kund som central faktor är det snarare användaren som är viktig i min studie och 

denna kommer även ersätta begreppet ”kund” i teoriredovisningen nedan. De föl-
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jande punkterna används i studien för att studera bibliotekariernas syn på sitt 

marknadsföringsarbete.  

Produkten – handlar om skapandet, utvecklandet och hanteringen av en vara 

eller en tjänst. Det skulle kunna vara en idé, erfarenhet eller service, i biblio-

teksvärlden oftast förknippad med böcker och bibliotekariens hjälp. Produkten 

kan vidare kännetecknas av en funktion men också tillskrivas känslomässiga 

egenskaper. Dessa känslomässiga egenskaper skulle i förlängningen kunna ut-

vecklas till ett varumärke. För biblioteken kan detta handla om personalens hjälp-

samhet eller tillgängligheten av olika informationskällor.56 De Sáez menar också 

att detta handlar om vilket mervärde användaren får ut av ett besök på biblioteket.  

Plats – innebär att varan eller tjänsten presenteras vid rätt tillfälle och på ett 

lättillgängligt sätt. För bibliotekets del kan detta handla om biblioteksrummet men 

också hur medier exponeras. ”Plats” kan dessutom vara hur lokalen ser ut rent 

estetiskt eller hur den är anpassad för olika behov. Vilken planlösning har lokalen 

och hur används denna för utställningar och exponering? Vidare kan plats inne-

fatta bibliotekstjänsternas tillgänglighet med öppethållande och webbplatsens an-

vändbarhet. Frågan om plats är särskilt intressant för att se genom vilka kanaler 

bibliotekets tjänster når sina användare. Är det ett fysiskt rum som är viktigt, en 

webbplats eller en chattjänst?  

Priset – förknippas med någontings värde, traditionellt kopplat till kostnader 

och vinst. ”Pris” har också en känslomässig betydelse och kan förknippas med 

kvalitet. Även om de svenska biblioteken inte tar ut några kostnader från sina an-

vändare måste de ändå prioritera vilken verksamhet de ska satsa på och blir där-

med en del i en kedja av kostnader genererade av bokförlag, förmedlingstjänster 

och licenser. Till viss del kan dock prisbegreppet upplevas som motsägelsefullt 

för biblioteken då de på samma gång ska erbjuda gratis tjänster med hög kvalitet. 

De Sáez menar också att användarens pris blir det han eller hon avstår ifrån för att 

gå till biblioteket. 57 Det är väl mot bakgrund av detta resonemang som kvaliteten 

kan bli ett konkurrensmedel. Är t.ex. bibliotekarierna en bättre hjälp än att sitta 

och söka på Google? 

Förmedling – används för att informera användaren om varan. Förutom den 

rena marknadskommunikationen kan det vara ett sätt att lyfta fram varor och 

tjänster i det fysiska biblioteksrummet. Denna kommunikation är det främsta 

verktyget för att skapa goda och långvariga relationer med användarna. Båda 

forskarna pekar på betydelsen av ömsesidighet i kommunikationen mellan använ-

darna och bibliotekspersonalen. Svårigheten med förmedlingen är dock att biblio-

                                                 

 
56 Rowley, J. (2006) Information marketing, s. 7-8. 
57 de Sáez, E., E. (2002) Marketing Concepts for libraries and information services, s. 67. 



 

 27 

tekets varor och tjänster sällan är konkreta och att de därför måste visualiseras för 

de tänkta användarna.58 

Syftet med att använda de Sáez och Rowleys versioner av marknadsmixen i 

den föreliggande studien är att se vad bibliotekarierna försöker lyfta fram som värt 

att marknadsföra i sin verksamhet. Detta kan sedan användas för att analysera 

bibliotekariernas syn på marknadsföringsbegreppet. Marknadsmixen bidrar också 

till att analysera bibliotekariernas syn på hur de använder marknadsföringen i sin 

yrkesvardag. För att sedan få en struktur över verksamheten i barnbiblioteken an-

vänder jag Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens modell över 

bibliotekens olika rum.  

Bibliotekets olika rum 

Modellen är en utveckling av Marianne Anderson och Dorte Skot Hansens analys 

presenterad i Det lokale bibliotek – utvikling eller afvikling från 1996. Tanken 

med denna var att synliggöra bibliotekets olika funktioner i lokalsamhället. Dessa 

benämns av Andersson och Skot Hansen kulturcenter, kunskapscenter, in-

formationscenter och socialt center. I kölvattnet av den Danska kulturstyrelsens 

rapport om Folkebibliotekerne i vidensamfundet, som pekade på bibliotekens nya 

roll i det globaliserade och kunskapsinteniva samhället menar Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen att modellen behöver utvecklas för att i högre grad spegla 

vår tids komplexitet med en starkt teknisk och upplevelseindustriell utveckling. 

Därför menar författarna att bibliotekens roll numera handlar om att förmå med-

borgarna att uppfylla målen experience, involvement, empowerment, innovat-

ion. Där de första två, experience och involvement, ska hjälpa individen att förstå 

sin egen roll i samhället. Empowerment handlar om hur människor kan bli själv-

ständiga medborgare som kan lösa vardagliga problem medan innovation kan 

kopplas till både kreativt arbete och som en del av kunskapssamhället. Dessa nya 

mål ställer höga krav på medborgarna såväl som på biblioteken. Bibliotekets olika 

funktioner kan därför ses som olika rum där målen för medborgarna kan verkstäl-

las. Samtidigt som de olika rummen behöver skiljas åt för att bli tydliga i sin 

funktion behöver de också länkas samman till en helhet.59 Bibliotekets olika rum 

är således 
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Inspirationsrummets funktion syftar till att utbyta erfarenheter av olika slag som 

kan inspirera vidare till andra möten, läsupplevelser eller erfarenheter. Inspi-

rationen kan vara en konsekvens av olika irrationella, känslosamma och kao-

tiska erfarenhetsutbyten och resultera i olika typer av estetiska framställning-

ar.  

I det lärande rummet ska besökarna kunna utveckla sin kunskap och sina kompe-

tenser. Bibliotekets uppgift blir då att tillhandahålla obegränsad tillgång till 

information. Själva lärandet kan därefter ske i en process där användaren, in-

formationskällor och bibliotekspersonal samarbetar. Samarbetet handlar om 

informationssökning och referenssamtal som utvecklas genom en dialog base-

rad på besökarens frågor och idéer. 

Biblioteket ska vara en fri och kravlös mötesplats där människor med liknande 

och olika intressen och bakgrunder kan träffas. Mötena kan ske både i plane-

rad form men också av rena tillfälligheter antingen i det fysiska rummet eller 

via nätbaserad verksamhet.  

I bibliotekets performativa rum ska besökarna kunna uttrycka sig inom olika 

konstformer. Detta ska kunna ske i möten med andra antingen som profess-

ionell eller som privatperson. Detta rum kan vara en plattform för att uppträda 

eller sprida sina kreativa projekt.60 

I undersökningen av de halländska bibliotekarierna ligger tyngdpunkter på att 

utifrån de ovanstående funktionerna, symboliserade som rum, spegla marknadsfö-

ringsarbetet. För varje rum har de olika bibliotekarierna fått svara på frågor om 

marknadsmixen, alltså deras uppfattning om bibliotekets produkter, dess plats, 

priset och förmedling. Detta har gett ett underlag för att analysera bibliotekarier-

nas inställning till hur de marknadsför bibliotekets barnavdelning i sin yrkesvar-

dag.  

Val av metod 

I studien ligger intresset på de intervjuade bibliotekariernas egen beskrivning och 

upplevelse av marknadsföring i sin yrkesvardag. Detta har föranlett valet av den 

kvalitativa intervjun som metod. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att 

intervjuaren intresserar sig för att analysera informantens svar på djupet. Själva 
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intervjumanuset är ofta halvstrukturerat i den meningen att det finns en planerad 

struktur som hjälper intervjuaren att hålla sig till ämnet samtidigt som det ger fri-

het att vid särskilt intressanta punkter göra utvikningar från huvudämnet. Istället 

för att använda ett strikt frågeformulär där undersökningen försöker formalisera 

svaren är ofta tanken med den kvalitativa intervjun att den ska ske som ett utveck-

lande och lärande samtal för båda parter.  

I egentlig mening är studien fenomenologiskt orienterad eftersom intervjuerna 

syftar till att undersöka bibliotekariernas egen bild av marknadsföring, synliggö-

rande och hur de i sitt eget arbete marknadsför barnavdelningens olika funktioner. 

Fenomenologin ger möjlighet för forskaren att försöka förstå den intervjuades 

erfarenhet och dess livsvärld utifrån dennes eget perspektiv. Begreppet ”livsvärld” 

betraktas som centralt inom fenomenologin och förklaras som en beskrivning av 

informantens levda värld. Tanken är alltså att se intervjun i två skikt med de tyd-

liga utsagorna på ett plan och den underliggande meningen på ett annat. Att 

komma nära en persons livsvärld kräver stor lyhördhet och känsla för nyanser.61  

Det är också därför det finns en betoning på att intervjun är ett ömsesidigt samtal 

istället för en enskild utfrågning.  

Materialet som blir resultatet av intervjun ska därefter tolkas och analyseras. I 

en fenomenologisk studie görs detta genom att strukturera om materialet för att 

därmed kunna se underliggande meningar och strukturer i utsagorna som annars 

inte blivit tydliga. Naturligtvis kan man ha invändningar mot denna metod då in-

tervjuaren får stor frihet att tolka resultatet. Vinsten får ses i det ofta omfattande 

svarsmaterial som intervjun kan ge. Detta kan i analysen sedan hjälpa forskaren 

att förstå ett större sammanhang. Kvaliteten av resultatet är dessutom i väldigt stor 

utsträckning beroende på planeringen av studien och intervjuarens förmåga att 

hantera intervjusituationen.62 

Den kvalitativa intervjun skiljer sig från den kvantitativa undersökningen i att 

dess resultat inte går att kvantifiera och mäta. I en kvantitativ studie skulle ett 

formaliserat frågeformulär om bibliotekariernas syn på marknadsföring kunnat ha 

konstruerats, men för att få en giltig studie hade ett större urval och en mer be-

gränsad problemformulering också behövts. Istället har studien syftat till att se 

helheter och de intervjuade bibliotekariernas upplevelser. Detta kräver betydligt 

mer utvecklade och djuplodade svar än vad som är möjligt i en enkät. Intervjuerna 

har fungerat som samtal där författaren och informanterna tillsammans byggt kun-

skap. Intervjufrågorna har lett informanterna till att tänka på sin verksamhet på ett 

                                                 

 
61 Kvale, S. & Brinkman S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.42, 48. 
62 Kvale, S. & Brinkman S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 44-48. 
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nytt och annorlunda sätt än tidigare samtidigt som deras svar blivit byggstenar till 

föreliggande studie.   

Urval och genomförande 

Studien baseras på intervjuer av sex bibliotekarier som alla arbetar med barnverk-

samhet på olika bibliotek i Halland. Urvalet av respondenter baserades på att de i 

olika grad varit delaktiga i projektet ”Att synliggöra bibliotek” samt att de arbetar 

med barnverksamhet. Egentligen är det endast två av informanterna som har arbe-

tat direkt med ”Synliggörandeprojektet” i ett av projektbiblioteken. De resterande 

fyra har egentligen inte haft något samröre med projektet alls. Det hade säkert 

varit intressant att enbart intervjua bibliotekarier som deltagit i ”Synliggörande-

projektet”. Eftersom det skulle ha blivit en betydligt större och mer omfattande 

studie upplevdes det ligga utanför ramen för denna uppsats. Dessutom ligger upp-

satsens fokus inte enbart på ”Synliggörandeprojektet” utan även på det praktiska 

och vardagliga arbetet med marknadsföring.  

Kontakterna med bibliotekarierna togs redan i början av december 2011. Vid 

den inledande kontakten upplevde jag en stor skillnad mellan de olika informan-

terna vad det gällde inställningen till att delta i undersökningen. Projektbiblio-

tekets personal var mycket positiv till att delta i undersökningen medan några av 

dem som inte hade deltagit i ”Synliggörandeprojektet” uttryckte desto större skep-

sis för vad de kunde bidra med. Kanske var en förklaring att projektbibliotekets 

personal tyckte att de hade mycket att berätta och att deras chef såg min under-

sökning som en uppföljning av ”Synliggörandeprojektet”. De mer skeptiska bibli-

otekarierna vill heller inte bli inspelade. I det förberedande samtalet med en av 

dessa bibliotekarier framhöll jag betydelsen av frivillighet och att känna sig trygg 

i intervjusituationen. Jag utgick således ifrån att de inte ville vara med. Under och 

efter detta samtal verkade dock deras inställning ha ändrats och de återkom nästa 

dag med ett positivt besked om att delta i intervjun om de fick bli intervjuade till-

sammans och slapp bli inspelade. Jag valde att acceptera det även om jag är med-

veten om att bristen på inspelning försämrar undersökningens kvalitet. För att 

ändå försöka få ett bra resultat av intervjun fick de möjlighet att via mail komplet-

tera och granska mina anteckningar.  

Intervjuerna ägde rum på deras arbetsplatser i avskilda rum i början på januari 

2012. De hade i förväg fått både intervjufrågorna och en kort förklaring av 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens teori. Under själva intervjun fick de 

också titta på material för att lättare kunna svara på frågorna. Det ena materialet 

var ett antal begrepp som ligger nära begreppet marknadsföring som jag ville att 

de skulle ta ställning till och det andra var en skiss av bibliotekets olika rum enligt 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell. Några av informanterna kände 

till modellen sedan sina egna studier eller från ”Synliggöranderapporten”. Andra 
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hade inte sett modellen tidigare och heller inte hunnit titta på mitt utskick. Därmed 

fick jag en väsentlig roll i att förklara modellen utan att lägga några svar i munnen 

på dem. Jag kan bara hoppas att de fick en objektiv bild av modellen. Ett annat 

problem var att flera av informanterna tyckte att modellens olika rum var svåra att 

särskilja.  

Alla fyra intervjuer tog cirka en timme. Två av intervjuerna skedde i par en-

ligt informanternas önskemål och tre av fyra intervjuer spelades in och transkribe-

rades. Efter renskrivning och transkribering har informanterna fått ta del av ut-

skriften. Därefter strukturerade jag materialet i stort sett utifrån intervjun, med 

bakgrund, synen på marknadsföring, arbete med marknadsföring i bibliotekets 

olika rum och slutligen med en avrundning.   

Även om informanternas anonymisering är en viktig och i det närmaste själv-

klar del i en akademisk undersökning framhölls det som särskilt viktigt under en 

intervju. Därför har både informanterna och deras arbetsplatser anonymiserats. 

Personnamnen är helt påhittade och biblioteken har döpts efter de halländska åar-

na. Det har dock varit en svår avvägning gällande hur undersökningens geogra-

fiska utsträckning skulle redovisas. För att inte kringgå önskan om anonymisering 

kommer uppsatsen att vara så pass vag som att undersökningen gäller några hal-

ländska bibliotekarier.  
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Resultat och analys 

Presentation av respondenterna 

Karin, 60, har arbetat som bibliotekarie i 35 år, till största delen på biblioteket 

Lagan. Hon har länge varit ansvarig för skolbiblioteksdelen, medan en annan 

person mer har arbetat mot de yngre barnen. Eftersom Karin arbetar på en 

filial består hennes arbete också av att arbeta med vuxna. Egentligen menar 

Karin att de inte har några utpräglade barnbibliotekarietjänster, utan hjälps åt 

med det mesta. Lagan är en rätt stor filial och ligger på ett torg centralt i det 

aktuella området. Tittar man på detta områdes befolkning bor den till stor del i 

flerbostadshus även om det även finns ett område med småhus. Området hy-

ser både människor som är ”utrikesfödda” och ”inrikesfödda”. Filialen är ett 

sk. projektbibliotek som aktivt deltagit i Synliggörandeprojektet. 

 

Åsa, 52, har arbetat som bibliotekarie i drygt 25 år, och precis som Karin på pro-

jektbiblioteket Lagan. Hon har arbetat med barnverksamhet lite från och till 

genom åren.  

 

Maria, 38, har arbetat som bibliotekarie i fem år och med barnverksamhet i fyra. 

Biblioteket Nissan, som är den filial hon arbetar på sedan ett år tillbaka, är rätt 

liten. Maria arbetar mest mot barn i skolåldern som är mellan sex och elva år, 

medan en annan kollega arbetar med förskolorna. Skolbibliotek för högsta-

diebarnen finns på områdets högstadieskola. Nissan ligger centralt i ett om-

råde dominerat av flerbostadshus och med många olika nationaliteter. Befolk-

ningen i området har jämfört med de andra filialbiblioteken lägst medelin-

komst.  

 

Monica, 58 år, har arbetat som bibliotekarie i 33 år och under dessa år mest ägnat 

sig åt barnverksamhet. Hon arbetar på biblioteket Ätran som är ett huvudbib-

liotek i en medelstor kommun. Till detta bibliotek kommer människor från 

hela innerstan.  
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Elin, 42 år, har arbetat som bibliotekarie i 11 år och även hon arbetat med barn-

verksamhet på både huvudbibliotek och filialer. Hennes nuvarande arbetsplats 

är biblioteket Ätran tillsammans med Monica.  

 

Carina, 33 år har arbetat som bibliotekarie i fem år och med barnverksamhet i fyra 

år. Hennes arbetsplats är biblioteket Viskan som är en större filial. Biblioteket 

har ingen skolbiblioteksverksamhet även om den ofta får besök av skolklasser 

i området. Filialen Viskan är ligger i ett centrum i ett utsträckt geografiskt 

område dominerat av småhus. Majoriteten av befolkningen är född i Sverige 

och har hög medelinkomst.  

Synen på marknadsföringsbegreppen 

Marknadsföring  

Efter att ha lyssnat på de olika bibliotekariernas funderingar kring begreppet 

marknadsföring och de därtill närliggande begreppen kan det konstateras att de 

har väldigt olika syn på marknadsföring. Flera bibliotekarier kopplar ihop mark-

nadsföring enbart med programfoldrar och diverse produkter som är tänkta att 

”sälja” bibliotekets verksamhet. Därmed blir marknadsföring något ansträngande 

som ligger utanför de egentliga arbetsuppgifterna. Visserligen handlar marknads-

föring enligt Nationalencyklopedins definition ytterst om att skapa efterfrågan för 

en vara eller en produkt men begreppet har på senare år allt mer handlat om att 

tillfredsställa kundens behov. Det är främst Gupta och Savad som belyser denna 

begreppsförändring och hur marknadsföringsbegreppet anpassats efter biblio-

tekens verksamhet.63 Frågan är dock varför den skeptiska inställningen till mark-

nadsföring finns kvar och vad som ligger bakom denna inställning.  

Bibliotekarierna Karin och Åsa är de som är mest positiva till begreppet 

marknadsföring och har mest att säga om det. Åsa menar att det tidigare nog setts 

som lite fult, som att ”kränga” saker. Synen på marknadsföring har enligt henne 

ändrats i takt med att samhället har förändrats.  

Inget fult i alla fall. […] Men det handlar om att folk ska upptäcka vad vi har att erbjuda och 
förpacka det på ett tilltalande sätt så att man blir intresserad. […] Det är nödvändigt att man 
jobbar för de grejerna. Man kan inte bara sitta bara vänta på att folk ska komma hit. Av fri 
vilja.64 

                                                 

 
63 Gupta, D.K., & Savad, R. (2010) ”Marketing Library and Information Services” s. 3554. 
64 Transkription av intervju med Karin och Åsa, 12-01-10. 
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Karin och Åsa menar att det handlar om att användarna ska upptäcka bibliotekets 

resurser. Det skulle vara lätt att dra slutsatsen att deras positiva inställning till 

marknadsföring är en konsekvens av att de deltagit i projektet ”Att synliggöra 

bibliotek”, något som de båda förnekar. Istället menar de att det nog är ett resultat 

av en ”anda” i kommunen där de arbetar. Maria är också relativt positiv till be-

greppet marknadsföring och konstaterar att ”syns man så finns man” men att det 

kan ske på olika sätt. Enligt henne är ett sätt att dela ut foldrar medan ett annat, 

minst lika framgångsrikt sätt, är att tala med människor och låta dessa sprida ryk-

tet om vad som händer på biblioteket. Maria förknippar dock marknadsföringsbe-

greppet till vilka olika kanaler som budskapet går ut genom. Skillnaden mellan 

dessa bibliotekariers syn är att särskilt Åsa, från projektbiblioteket Lagan, ser 

marknadsföringsbegreppet i ett något bredare perspektiv än vad Maria gör. Åsas 

utsaga pekar på hur marknadsföring är en mer genomgripande filosofi medan Ma-

ria betonar genom vilka kanaler kommunikationen sker.  

Monica, Elin och Carina ligger istället närmare den andra poolen med sin mer 

negativa syn på marknadsföring. De känner alla att marknadsföring är något stort 

och tungt. Carina uttrycker det som: 

Först och främst tänker jag att det är något svårgreppbart. Det är ohanterligt, stort. Jag tänker 
marknadsföring och ekonomi, 5 poäng på högskolan. Lite så här tråkigt, känner jag det.65 

Det är naturligvis intressant att fundera på varför marknadsföringen känns så be-

tungande för t.ex. Carina. Hon, liksom de andra bibliotekarierna, anger dessutom 

att de får god hjälp på central nivå att sköta marknadskommunikationen. Ändå 

känns det ”stort och svårt” och kanske därmed ”tråkigt”. Sett ur Singhs perspektiv 

finns det flera förklaringar till upplevelsen av marknadsföring som ett tungt om-

råde. Dels kan det ha att göra med möjligheten att diskutera marknadsföringen på 

utbildningen eller på den egna arbetsplatsen. Det finns enligt honom ett direkt 

samband mellan kunskap inom marknadsföringsområdet och inställningen till 

densamma. Alla bibliotekarier menar att marknadsföring diskuteras aktivt på de-

ras arbetsplatser men det skulle vara intressant att undersöka hur dessa diskuss-

ioner förs, och hur de initieras. Diskuteras det i ett stressigt sammanhang eller 

enligt en tydlig och välorganiserad strategi? Maria upplever att det under hennes 

relativt korta tid i yrket blivit en allt mer aktuell fråga som kräver både mycket tid 

och resurser. Hon undrar dock om all marknadsföring (foldrar och affischer) verk-

ligen gör någon skillnad. Enligt hennes uppfattning verkar mun-till-munmetoden 

var den absolut mest framgångsrika vägen för att nå ut med bibliotekets tjänster 

och program. Kanske är det denna tveksamhet till marknadsföringens genom-

                                                 

 
65 Transkription av intervju med Carina, 12-01-11. 
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slagskraft som bidrar till den tveksamma inställningen till marknadsföringsbe-

greppet?  

Dan Anderssons visar i sin avhandling hur biblioteken under 1900-talet styr-

des mot en tydlig centralisering med politiska förtecken där i princip all verksam-

het reglerades. Även marknadsföringsarbetet styrdes av uppfattningar om vad som 

ansågs vara acceptabla metoder för att öka utlåningen. Exempel på accepterade 

metoder var att sprida affischer, flygblad samt olika former av programverksam-

het. Samtidigt fanns ett tydligt restriktivt förhållningssätt till reklam då biblioteket 

skulle kunna vara en kommersiell frizon.66 Det verkar som att dessa uppfattningar 

fortfarande kan anas i informanternas uttalanden när de främst betonar marknads-

kommunikation med användarna. Fortfarande ger inte detta svar på frågan om 

varför detta synsätt kvarstår. Kan den tidigare centrala organisatoriska och poli-

tiska styrningen vara en del av förklaringen till att den fortfarande skeptiska före-

ställningen om marknadsföring? Att en politik som värderade ett kulturellt frirum 

ligger många bibliotekarier varmt om hjärtat? När vår tids övergripande målfor-

muleringar styr verksamheten tillsammans med en för kultursfären hårdnande 

politik är det på ett sätt sannolikt lättare att förhålla sig till tidigare centralt formu-

lerade förhållningssätt.  

Naturligtvis finns det olika erfarenheter mellan dessa något motsatta inställ-

ningar. Under samtalet med Elin, ändrar hon sig i sitt förhållningssätt till mark-

nadsföring. 

Jag insåg efter vårt samtal att jag marknadsför hela tiden. Från att ha sett marknadsföring som 
foldrar, affischer och flyers till det jag gör i vardagen. Det kan handla om att ge nyfödda barn 
Barnens första bok och då introducera lokalen och bibliotekets material till föräldrarna, visa 
material till både föräldrar och barn, programverksamhet, etcetera.67 

Denna utsaga blir intressant på olika nivåer. För det första reflekterar informanten 

om att hon ändrat sin syn på marknadsföring från traditionell marknadskommuni-

kation till ”allt” det hon gör i vardagen. Det gjorde hon i anslutning till min för-

frågan om hon ville delta i studien. Är det då, som Singh (2009) framhåller, beho-

vet att öka kunskapen om marknadsföring och ge utrymme för reflexioner och 

diskussioner som är lösningen till ett mer processinriktat marknadsföringsbe-

grepp? Dessutom visar Elin i sina exempel på när hon marknadsför hur hon an-

vänder redskap som bemötande, tillgänglighet och kommunikation för att hjälpa 

användarna. Det är något som också stämmer överens med Vasileiou och Rowley 

när de menar att många bibliotekarier inte utgår från någon medveten strategi i sitt 

                                                 

 
66 Andersson, D. (2009) Folkbibliotek makt och disciplinering, s. 78-79, 148-149. 
67 Transkription av intervju med Elin och Åsa, 12-01-10. 
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marknadsföringsarbete men samtidigt har en uppsjö av redskap som de intuitivt 

använder sig av i mötet med användarna.68 

Synliggörande 

Till skillnad från marknadsföringsbegreppet verkar bibliotekarierna överlag mer 

positivt inställda till begreppet ”synliggöra”. Enligt definitionslistan på s. 10-11 

kan begreppet användas i meningen att förtydliga, lyfta fram, visa och visualisera. 

Det kan ses som ett mer neutralt begrepp än marknadsföring, kanske just för att 

det är rätt vagt och därmed kan dess betydelse variera beroende på vem som an-

vänder det. Samtidigt har ju begreppet aktualiserats i och med ”Synliggörandepro-

jektet” i Halland. Det kan dock vara värt att reflektera över varför ”Synliggöran-

deprojektet” använder just begreppet ”synliggörande” istället för marknadsföring. 

Projektet menar att det inte är helt okomplicerat att använda marknadsföringsbe-

grepp på en offentlig verksamhet då det ju inte handlar om att sälja något utan  

istället tillgodose kunder/användares behov.69 Oavsett om man varit delaktig i 

”Synliggörandeprojektet” eller inte, har begreppet lyfts fram som något viktigt. På 

frågan vad begreppet synliggörande står för menar majoriteten av respondenterna 

att det handlar om att visa vad biblioteket har att erbjuda. Monica och Elin konsta-

terar: 

Om inte vi syns kommer inte biblioteket finnas längre. Vi kan inte sitta här och tro att folk 
ska komma till oss. Vi måste ha något att erbjuda.70 

Då utsagan betonar både betydelsen av att synas och att ha något att erbjuda kan 

citatet indirekt peka på en otydlighet. Ska biblioteken erbjuda sina resurser och sin 

verksamhet för att synas eller är det vad som erbjuds som ska lyftas fram? Frågan 

är vidare hur begreppen marknadsföring och synliggörande skiljer sig åt för mina 

informanter. Maria kunde t.ex. inte se någon större skillnad medan Carina funde-

rade på om synliggörande är ett mer generellt begrepp än marknadsföring. Hon 

menade att man marknadsför en speciell händelse genom annonser och affischer. 

Återigen är det ett gammalt synsätt med marknadskommunikation och reklamblad 

som verkar vara förhärskande. Singh föreslår att ett annat begrepp ska användas 

tills marknadsföringen fått en större och tydligare positiv effekt på verksamhet-

                                                 

 
68 Vasileiou, M. & Rowley, J. (2011) ”Marketing and promotion of e-books in academic libraries”, s. 636-

639, 651. 
69 Eliasson, A. & Jansson, E. (2011) Konsten att synliggöra ett bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010,  

sid 7. 
70 Transkription av intervju med Elin och Åsa, 12-01-10. 
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en.71 En rimlig förklaring är att synliggörandebegreppet känns mindre laddat att 

använda för att nå ut med sin verksamhet till allmänheten. Kanske just för att osä-

kerheten i begreppet tillåter många personliga tolkningar. Återigen väcks frågan 

om huruvida gemensamma diskussioner och reflektioner över de båda begreppen 

kan vara till hjälp för att utveckla bibliotekens marknadsföringsarbete.  

Andra begrepp kopplade till marknadsföring och synliggörande 

Tanken med att också fråga informanterna om begreppen bemötande, tillgänglig-

het och kommunikation var att komma bakom det fortfarande rätt laddade be-

greppet marknadsföring och se hur de intervjuade bibliotekarierna skulle koppla 

ihop dem med marknadsföringsbegreppet. Utvecklingen av marknadsföringsbe-

greppet har på senare tid allt mer lutat mot dessa mer processinriktade komponen-

ter som ger ett mervärde för användarna.72 

Resonemangen runt begreppen bemötande, tillgänglighet och kommunikation 

har rakt igenom varit mycket positiva, vilket kanske inte är så förvånande ef-

tersom de ofta lyfts fram som grundläggande för en god biblioteksverksamhet. 

Flera bibliotekarier tycker att begreppen är svåra att skilja åt. Carinas utsaga pekar 

återigen på förvirringen kring marknadsföringsbegreppet.  

Dessa begrepp känns lite mer påtagliga. Om man har marknadsföring som det stora tråkiga 
paraplybegreppet så är ju de, alla begreppen, små delar som är jätteviktiga och som man kan 
använda i lite olika situationer.73 

Begreppet bemötande lyftes av flera informanter fram som särskilt viktigt även 

om de lägger in olika betydelser i begreppet. Åsa på Lagans bibliotek menar att 

bemötande handlar om hur man förhåller sig till användare och deras frågor me-

dan Maria poängterar att alla ska få samma information beroende på vilket biblio-

tek de besöker eller vilken personal de möter. Monica och Elin betonar vikten av 

ömsesidig kommunikation för att kunna utveckla verksamheten. Enligt studien 

”Olika syn på saken” är bemötande just den faktor som användarna värdesätter 

allra mest, tätt följt av hur tillgängligt biblioteket och dess tjänster är.74 Detta kan 

ytterligare motivera dessa begrepps betydelse för marknadsföring. 

I fråga om begreppet tillgänglighet låg bibliotekariernas svar mer i samma 

linje. För dem handlade tillgänglighet exempelvis om öppettider, bibliotekets 

geografiska placering, hur hyllorna står i lokalen men i Åsas fall också en fråga 

                                                 

 
71 Singh, R. (2009) “Does your library have an attitude problem towards marketing? Revealing interrelation-

ship between attitudes and behavior”, s. 30-31. 
72 Rowley, J. (2006) Information services s. xiii. 
73 Transkription av intervju med Carina, 12-01-11. 
74 Kåring Wagman, A. (2011) Olika syn på saken, s. 10. 
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om hur synlig och öppen personalen är för kontakt med användarna. Detta skulle 

kunna vara ytterligare en anledning till att mer uttalat använda bemötande och 

tillgänglighet som en marknadsfördel i förhållande till användarnas egen inform-

ationssökning.  

Kommunikation handlar enligt informanterna om kontakten med användarna i 

olika former och genom olika kanaler. Åsa ger sin syn på hur kommunikation 

sker: 

Till en viss målgrupp och ibland till allmänheten lite mer ospecifikt. Detta kan ske inför 
grupper vid en konkret tidpunkt, via olika medier […] Sedan kan [det gälla, min anmärkning.] 
lokalen allmänt, skyltning, [och att, min anmärkning.] personalen också kommunicerar  med 
dolda budskap genom viss atmosfär och förhållningssätt. 75 

Begreppen kan sammanslagna peka på ett bredare synsätt på marknadsföring än 

vad som kommer fram vid en direkt fråga om inställningen till marknadsföring. 

Fortfarande är det dock projektbibliotekarierna vid Lagans bibliotek som har den 

bredaste synen på marknadsföringsbegreppet då marknadsföringstänkandet ge-

nomsyrar hela verksamheten. Kanske har de ändå på ett omedvetet plan diskuterat 

marknadsföring i den vidare bemärkelsen med varandra under projektets gång? En 

annan förklaring skulle kunna vara att dessa bibliotekarier redan tidigare hade 

kunskap och intresse för marknadsföringsbegreppet och därför valde att gå med i 

”Synliggörandeprojektet”.  

För att ytterligare vrida på begreppet marknadsföring kan det konstateras att 

även om bibliotekarierna i första rummet mest tänker på foldrar och affischer när 

de tänker på marknadsföring, pekar flera av dem på betydelsen av att ge använ-

darna ett gott bemötande och kommunicera med dem på ett ömsesidigt och lik-

värdigt sätt. Särskilt Carina framhåller dessutom betydelsen av att skapa goda 

relationer på biblioteket. Hon menar att detta är lättare på ett mindre bibliotek som 

hennes eget. 

Här är det ju så att nästan alla som kommer hit är ju stammisar. [---] Man kallar varandra vid 
förnamn och det vinner man så mycket på i om med ryktesspridningen som jag vill komma åt. 
Man ska känna sig välkommen på biblioteket och känna att man hör hemma här. I sin tur pra-
tar man gott om biblioteket i andra sammanhang när biblioteket kommer på tal.76 

Här kan en ambition att skapa en relation med användarna noteras tillsammans 

med en ambition om att skapa ett positivt rykte om biblioteket. Maria lyfter vid 

flera tillfällen just fram betydelsen av att skapa relationer med närliggande före-

ningar och att prata med människor som i sin tur kan sprida vidare vad som hän-
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der på biblioteket. Därmed skulle det kunna hävdas att en stor del av marknadsfö-

ringen sker som relationsmarknadsföring då biblioteken identifierar och underhål-

ler olika typer av relationer för att de ser användaren som en tillgång i utform-

ningen av verksamheten. 77 Som en parentes kan nämnas att ingen av informanter-

na angav att allmänheten deltagit i utformningen av verksamheten.  

Både Alire (2007) och Dahlberg (2001) lyfter fram betydelsen av att skapa 

goda relationer till användarna så att dessa talar gott om biblioteket och att det 

sedan får ringar på vattnet. Frågan är dock, som Alire menar, om denna typ av 

personligt kontaktbyggande är viktigare och mer effektivt för verksamheten än 

konventionell marknadskommunikation. Vidare använder sig också flera bibliote-

karier av mun-till-mun-metoden som ett komplement till de officiella marknadsfö-

ringsprodukterna. Kan betoningen av relationsbygge och ryktesspridning vara en 

förklaring till samma bibliotekariers något negativa inställning till marknadsfö-

ring? Detta synsätt skulle kunna betyda att man inte ser marknadsföring som en 

del av att skapa en positiv bild av biblioteket där många komponenter, som relat-

ionsskapande och ryktesspridning ingår. Att således döma mina bibliotekariers 

kunskap om marknadsföring utifrån att svara på en rak fråga skulle, enligt min 

mening, inte göra deras gärning rättvisa. Precis som Vasileou och Rowley (2011) 

visar, använder de på ett medvetet eller omedvetet plan istället ett antal verktyg då 

de i sin yrkesvardag visar upp bibliotekets möjligheter. Elin är kanske det tydlig-

aste exemplet på att marknadsföringen är ständigt närvarande i vardagen utan att 

det medvetet kallas marknadsföring. Det är istället något som hon ”bara gör”. Det 

är dock intressant att fundera på varför marknadsföringsbegreppet som sådant inte 

slår igenom, samtidigt som flera informanter tycker att bemötande, tillgänglighet 

och kommunikation är viktiga för att skapa goda relationer till användarna. För att 

åter knyta resonemanget till Singh förefaller det, ur ett marknadsföringsperspek-

tiv, finnas ett stort behov av att på ett strukturerat sätt reflektera över vardagsprak-

tikan.  

Uppfattningen om Synliggörandeprojektet 

Det framkom under intervjuerna att kunskapen och inställningen till ”Synliggö-

randeprojektet” varierade väldigt. Det enda av de bibliotek jag studerade som di-

rekt var med i projektet var Lagan. Anledningen till att de gärna ville vara med 

var att de ville profilera sig just inom barn- och familjeområdet. Då en av pro-
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jektets tankar var att skaffa sig en tydlig profil tyckte personalen på Lagan att det 

skulle passa bra. Profiltanken, tillsammans med image och identitet låg i linje med 

att försöka få bilden som användarna hade av biblioteket att stämma överens med 

den egna (och önskade) bilden av verksamheten. Mina informanter konstaterade 

dock att det för deras egen del mest resulterade i en förändring av den fysiska mil-

jön, eftersom den var så eftersatt. Båda två menade att det där med marknadsfö-

ring egentligen inte riktigt hanns med. De berättar att det i slutet av projektet gjor-

des en icke-användarundersökning för deras räkning som inte resulterade i någon-

ting. De menar dock att en viktig sak som de fått med sig är att inte utgå från hur 

de tänker som bibliotekarier utan att se på biblioteket med användarnas ögon. 

Några av resultaten blev dock att barnavdelningen flyttades och att vissa nya akti-

viteter, som barnrytmik, infördes för att biblioteket skulle bli mer synligt för barn 

och familjer. Det kan värt att återigen fundera på varför detta bibliotek, trots att 

marknadsföringsarbetet egentligen inte riktigt hanns med, har en sådan bred syn 

på marknadsföringsarbetet. Handlar det om ett eget intresse som initierade arbetet 

eller gjorde projektet att de fick tillfälle att diskutera projektet utifrån nya infalls-

vinklar? Det är märkbart att dessa bibliotekarier är de som på ett explicit sätt är 

mest medvetna om betydelsen av att kunna styra bilden av biblioteket genom ett 

aktivt arbete med image och identitet. 

Maria på Nissans bibliotek har inte arbetat direkt med projektet men hört från 

kollegor vad det handlade om. Enligt henne handlade projektet om att  

göra det [biblioteket, min anmärkning.] tillgängligt och att göra det inbjudande.78  

Även om hon uppfattat projektet som att det mest handlat om en fysisk förändring 

av biblioteken är hon också den enda av mina informanter som lyfter fram pro-

jektets ansats på webben, nämligen att det skulle bli lättare att hitta på webben och 

att utföra sina enklare ärenden där. Även Carina på Viskans bibliotek har tolkat 

projektet som att det handlat om ”att göra om och göra fint i biblioteksmiljön”. 

Det skulle kunna hävdas, genom en analys av mina informanters utsagor, att pro-

jektet fått störst genomslag för sitt arbete med den fysiska omgivningen. Hann 

man bara så långt? Och vart tog diskussionerna om marknadsföring och biblio-

tekets identitet vägen? Ett svar skulle kunna vara att den fysiska miljön är mest 

konkret och därmed kanske lättast att börja med. Kanske ställer också begreppet 

synliggörande till det, eftersom det är så vagt. En diskussion om vad synliggö-

rande och marknadsföring är hade kanske lett till en större debatt och skapat fler 

ringar på vattnet inom andra delar av verksamheten.  
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Marknadsföring i bibliotekets olika rum 

I följande stycke diskuteras marknadsföringen utifrån Jochumsens och Hvene-

gaard Rasmussens modell om bibliotekets olika rum som de funktioner som be-

hövs för att möta allmänhetens och samhällets förändrade behov. I varje rum lyfts 

marknadsmixens olika delar fram för att se hur marknadsföringen faktiskt går till i 

bibliotekets vardag. Analysen består alltså i att karaktärisera rummet och försöka 

identifiera marknadsföringen enligt produkt, plats, pris och förmedling. Avslut-

ningsvis ska dessa faktorer sammanfogas för att försöka ge avstamp till en dis-

kussion om bibliotekets framtida uppdrag.  

Det lärande rummet 

Det lärande rummet handlar om att kunna utforska världen, utöka sin kompetens 

och ha obegränsad tillgång till information. Det är sannolikt ett rum som är lätt att 

identifiera och förknippa med traditionell biblioteksverksamhet. Användarna kan 

främst delas upp mellan barn som kommer till biblioteket på sin fritid och skol-

barn som går till biblioteket i ett speciellt syfte. Det kan också vara föräldrar till 

äldre barn som vill hjälpa sina barn att lösa en skoluppgift.  

I det lärande rummet är produkten oftast böcker i olika former tillsammans 

med bibliotekariernas vägledning till efterfrågad information. Carina pekar t.ex. 

på hur lästräningsböcker efterfrågas av lärarna och belyser, precis som Rydsjö & 

Elf (2007), dilemmat mellan att möta barnen utifrån deras önskemål och lärarnas 

krav på skolrelaterade mål så som lästräning. 

Tyvärr är det lite styrt av lärarna också. Många lärare vill inte att barnen ska låna faktaböcker. 
Utan att de ska träna på läsningen. Det ska vara en kapitelbok på deras nivå och så kommer 
de dragandes med Star Warsböcker, fotbollsböcker och kattböcker.79 

 

Att läsningen ses som en prestation och något som förknippas med krav riskerar 

att påverka läsningen och läsutvecklingen negativt. Det är därför viktigt att skolan 

arbetar mer aktivt med att stimulera och stödja barnens läsutveckling.80 Hur kan en 

bibliotekarie då stödja både barnen i deras läsning och samtidigt tillgodose peda-

gogernas behov? Ett rimligt svar skulle kunna vara att biblioteken marknadsför 

sin kompetens och sina resurser i högre grad för att överbrygga klyftan mellan 

skolans krav och barnens läslust. Ett sätt skulle kunna vara ett ökat samarbete 

mellan skolan och bibliotek, ett annat att folkbiblioteket tydligt skiljer på aktivite-

ter kopplade till skolan och det som enbart riktar sig till barns fritid.  
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Att stimulera till läsning är således en konst om att kunna pricka rätt. Att hitta 

rätt svårighetsgrad samtidigt som boken ska vara spännande eller fängslande är 

viktigt, enligt de 10-åringar, som utgör grunden för Barn berättar.81 Kan detta 

vara det mervärde som en bibliotekarie kan bidra med och som skulle kunna mot-

svara produkten eller tjänsten i marknadsmixen? Samtidigt är förutsättningen för 

ett lyckat samarbete, både i förhållande till pedagogerna och till barnen, att kunna 

etablera och behålla goda relationer.  

Idén om det lärande rummet handlar också om informationssökning. Majori-

teten av informanterna uttrycker en viss förvåning över att skoleleverna inte an-

vänder biblioteket för informationssökning i särskilt hög grad. Flera av biblioteka-

rierna funderar på orsaken till detta. Åsa menar att möjligheten att välja ämnen 

friare nu innebär att eleverna inte hittar sina svar i bibliotekets böcker, vilka dess-

utom kanske upplevs som föråldrade och svåra att använda. Frågan är då hur 

biblioteken ska kunna möta dessa nya behov. Enligt Hvenegaard Rasmussen och 

Jochumsen bör biblioteket hitta andra vägar till lärandet. Det är inte skolan som 

längre har patent på lärandet och biblioteket behöver kunna fånga upp och hjälpa 

barnen i deras lärandesituation oberoende vad denna handlar om.82 Även Hede-

mark uttrycker detta behov då en av slutsatserna i Barn berättar är att barn inte 

läser sämre i dag än tidigare, utan på ett annat sätt.83 Därför behöver biblioteken 

också möta barnens behov av annan läsning än den traditionella. Få av informan-

terna tar dock upp denna problematik. På Ätrans bibliotek har man dock aktivite-

ter som är tänkta att fungera som lärande kombinerat med upplevelse.  

Ett exempel är Skapa sagan med dockor, drama, musik eller i bild. Jag berättar en saga från 
ett land långt ifrån oss […] och därefter får barnen återskapa sagan tillsammans med kultur-
pedagoger. I mötet när barnen skapar får man en bekräftelse på vad de uppfattat av sagan och 
hur de upplevt den.84 

 

Detta kopplades dock inte direkt ihop med lärande, utan mer som en aktivitet. 

Informanterna lyfter istället fram en återkommande aktivitet som heter ”Bokhyl-

lan får liv” där en faktahylla flyttas fram och levandegörs av en person med per-

sonlig anknytning till ämnet.  

Om det nu är så, som flera av informanterna utryckte, att skolorna inte an-

vände biblioteket för faktasökning är det naturligtvis intressant att fundera på or-

sakerna till detta. En av många teorier kan, som Åsa tidigare nämnde, vara att 
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biblioteket inte är en plats anpassad för elevernas informationsbehov. Om sko-

lorna ses som användarna är en viktig utgångspunkt att fundera på vad skolorna 

vill ha av biblioteket. Vad är det biblioteket kan erbjuda? Svaret är dessvärre inte 

ett lättillgängligt faktabestånd. Böckerna är sällan anpassade efter de frågor som 

barnen kommer med. Är bibliotekets faktaavdelning över huvudtaget lättillgäng-

lig? Är faktaböcker placerade på ett sätt som underlättar barns informationssök-

ning? Eller är kunskapen om informationssökning en så stor bristvara i skolvärl-

den att bibliotekets resurser inte uppmärksammats? Här kan bibliotekarierna 

marknadsföra sina resurser i högre grad. Vidare problematiserar t.ex. Anna Lundh 

skolans projektinriktade arbetssätt och betonar bibliotekets betydelse för att hjälpa 

och träna barnens förmågor att hantera stora mängden av information.85 Detta in-

nebär återigen höga krav på referenssamtalet och att som bibliotekarie ta sig tid 

för att sätta sig in i barnens uppgifter.  

Vad är då priset för barnet att använda bibliotekets resurser? Svaret kan inte 

mätas i pengar utan istället med en känslomässig insats. Både Rydsjö (2000) och 

Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen (2010) pekar på betydelsen av att noga 

lyssna på vad barnen verkligen frågar efter. Carina uttrycker just svårigheten med 

detta och hur lätt det är att man missuppfattar varandra. Samtidigt är det just bar-

nets fråga som enligt henne är det centrala i det ”lärande” rummet och vars svar 

och bemötande som är den egentliga marknadsföringen. Kanske är det denna tid 

och förmåga att lyssna som är den viktigaste marknadsföringsfaktorn för biblio-

tekets barnavdelning?  

I fråga om förmedling av bibliotekets resurser menar flera av informanterna 

att det är viktigt att exponera böcker för att inspirera till läsning och lärande. Ka-

rin och Åsa, som inom ramen för projektet fick åka på studiebesök till ett biblio-

tek i Holland, berättar att de inspirerats till att ta bort facklitteraturen för barn och 

sudda ut gränsen mellan barn och vuxna när det gäller faktaböcker. Tanken med 

detta är att utgå från barnens behov och intressen istället för deras ålder. Förhopp-

ningsvis kan de hitta fler böcker som de då är intresserade av istället för att be-

gränsas till barnavdelningens faktautbud. Exponeringen är alltså ett sätt att kom-

municera bibliotekets resurser. Ett annat sätt är att använda skolan som kommuni-

kationskanal genom ett etablerat och välutvecklat samarbete. Denna typ av sam-

arbete är enligt mina informanter dock inte särskilt vanlig utan sker mer på spon-

tan grund. Därmed riskerar den tidigare så centrala funktionen för biblioteket för-

svinna. Är det då så att ”det lärande rummet” har förlorat sin betydelse eller är det 

inte tillräckligt marknadsfört? Kanske har det rentav, för skolorna och dess elever, 
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inte relevant innehåll. Ur materialet kan inte utläsas att det lärande rummet mark-

nadsförs med hjälp av traditionell marknadskommunikation med affischer och 

foldrar. 

Inspirationsrummet 

Inspirationsrummet handlar enligt teorin om utbyte av erfarenheter som kan vara 

kaotiska, irrationella och känslosamma. Ofta handlar det om att ta del av olika 

estetiska framställningar. Vad informanterna förknippade med denna funktion 

skiljde sig åt då vissa tyckte att det var svårt att skilja denna funktion från mötes-

platsen och det performativa rummet. Om produkten är just möjligheten att bli 

inspirerad visar utsagorna att detta kan ske på olika sätt. Det kan vara den spon-

tana inspirationen från mötet med andra människor, utställningar, och olika for-

mer av aktiviteter. Monica och Elin berättar om hur föräldrar träffas och pratar 

med varandra efter olika barnaktiviteter. 

Föräldrar till de yngre barnen utbyter erfarenheter, föräldrar från BVC-grupper kommer hit 
spontant. Föräldrar pratar med varandra och med oss. Det kan ske efter program och t.ex. 
barnens aktiviteter i verkstaden. Det man inte vågar fråga när hela gruppen är samlad kan 
man fråga efteråt.86 

Här lyfter bibliotekarierna fram andra användare än barn, då även deras föräldrar 

har ett stort behov av att utbyta erfarenheter. Biblioteket blir en lättillgänglig plats 

för spontana möten och utbyten av erfarenheter. I detta forum kan föräldrarna få 

utlopp för sina frågor och sina reflektioner efter t.ex. en barnaktivitet. Carina var 

den bibliotekarie som betonade platsen och den fysiska miljön där besökaren kan 

inspireras till nya upptäckter beroende på hur rummet är möblerat.  

Jag var inne på det fysiska rummet, att möblera om, få låntagaren att hitta det som den annars 
inte skulle ha hittat. Få dem att stanna längre och samtala.87  

Här visar hon också på det ”vara” som Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen 

(2010) i sin analys av bibliotekets barnfunktioner visar. Att vilja stanna, leta efter 

nya och okända böcker och kanske genom samtal bli inspirerad kan enligt de ovan 

nämnda forskarna ge ett mervärde jämfört med vad användarna annars skulle få. 

Även Lagans bibliotekarier menade att besökarna kunde blir inspirerade av det 

fysiska biblioteksrummet med öppna, ljusa lokaler tillsammans med fina möbler 

och mattor.  
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Värdet av att kunna gå till biblioteket för att bli inspirerad syns genom att 

flera bibliotekarier framhåller betydelsen av att erbjuda aktiviteter med kvalitet. 

Det kan handla om ljussättningen till en teater, att det är kulturpedagoger som 

arbetar med de kreativa verkstäderna etc. Monica och Elin är de som främst be-

skriver denna funktion i sin verksamhet utifrån något som är skapande och käns-

losamt. De menar att de strävar efter att väcka känslor och reaktioner när de väljer 

sagor till sina sagostunder. Dessa reaktioner blir i sin tur ett led i upplevelsen av 

litteraturen.  

Sättet som inspirationsrummet kommuniceras ut till allmänheten varierar. En 

kanal är ju de centralt producerade programbladen som alla enheter har hjälp av. 

Ett annat sätt är att ryktet sprider sig. Detta pekar Monica och Elin vid Ätrans 

bibliotek på när de beskriver hur ryktet om en bra föreställning eller aktivitet på 

biblioteket sprider sig som ringar på vattnet. Annars är Maria den som tydligast 

lyfter fram mun mot mun-metoden. Hon berättar hur välbesökt påskpysslet blev 

förra året.  

Vi hade inte räknat med att skulle komma 40 barn. Men det gjorde det. Och det var såna som 
var tonåringar som dök upp och ville vara med och måla ägg. [---] Skolan är bra att använda, 
men sedan sprider det sig mun-mot-mun. Det är så det fungerar.88 

Här pekar hon på två kanaler för förmedling. Den ena är skolan som kan ses som 

en relativt anonym och instrumentell kanal då kommunikationen sker via lärare 

och uppsatta affischer. Den andra bygger på relationer och förtroende mellan an-

vändare och bibliotek. Att användarna skulle lita mer på dem som sprider bud-

skapet och (det positiva) ryktet stämmer överens med Alires (2007) påstående om 

betydelsen av använda positiva ambassadörer istället för masskommunikation.  

Rum för möten 

Enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen ska funktionen Rum för möten 

beskrivas som en fri och kravlös mötesplats där människor med liknande och 

olika intressen och bakgrunder kan träffas. Dessa möten, menar författarna, kan 

ske både i planerad form men också av rena tillfälligheter, fysiskt eller virtuellt. 

Alla informanter uppfattar denna funktion som viktig och betydelsefull. Folk-

bibliotekets barnavdelning vänder sig främst till barn på deras fritid. Därför är det 

sannolikt att det är de mindre barnen som besöker biblioteket tillsammans med 

sina föräldrar. Mötesplatsen som produkt förknippas av informanterna som att 

biblioteket blir ett utflyktmål, där familjer kan sitta och läsa högt för sina barn och 

kanske träffa andra familjer. Detta är något som även Jochumsen och Hvenegaard 
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Rasmussen poängterar.89 Det framhålls också hur viktigt det är att biblioteket är ett 

fritt och kravlöst ställe där alla är välkomna. Maria på Nissans bibliotek berättar: 

De hänger här efter skolan. På eftermiddagarna när vi har öppet för allmänheten är den största 
delen barn. Mycket det att de sitter och spelar på datorerna.  

Återigen visas betydelsen av att bara få vara på biblioteket. Just möjligheten att ha 

en icke-föräldrastyrd och icke-kommersiell arena att vara på lyfts fram av Åsa 

som menar att de som annars inte riktigt hittar sin plats i samhället eller i skolan 

ska kunna känna sig trygga här. 

Här är du välkommen oavsett. Barn som inte har det så enkelt, här är det en oas. T.ex. för de 
udda, eller mobbade. Här ska de känna sig trygga. Vi jobbar hårt med att se och iaktta hur 
barn fungerar. Vi ska kunna bryta in som vuxen och våga göra det.90 

I hennes utsaga ligger betoningen inte främst på det spontanta mötet utan på att 

biblioteket är en plats att bara få vara, och kanske bara får vara ifred. Både biblio-

tekarierna på Lagans bibliotek och Carina på Viskans bibliotek menar att mötes-

platsen marknadsförs genom att barnhörnan gjorts om och blivit mer synlig. Ge-

nerellt är det annars svårt att utläsa något i materialet om hur mötesplatsen mark-

nadsförs. Det kan tyckas motsägelsefullt då alla informanter framhåller betydelsen 

av att se biblioteket som en plats för spontana möten. Värdet av mötesplatsen lig-

ger outtalat i att bara få träffa andra personer, eller bara att få vara. Återigen visas 

diskrepansen i hur informanterna medvetet ser på marknadsföringsbegreppet. I 

stort sett ingen av de intervjuade lyfter fram betydelsen av gott bemötande och 

vikten av tillgänglighet i samband med samtalet om mötesplatsen. Däremot lyfts 

detta fram när vi diskuterade begreppen i anslutning till marknadsföringsbegrep-

pet. Sannolikt har svaren i viss mån påverkats av hur frågorna under intervjun 

ställdes och följdes upp men återigen kan det vara värt att fundera på varför mark-

nadsföringsbegreppet inte fått det genomslag i bibliotekariernas vardag som det 

har i forskningen.  

Att marknadsföra värdet av biblioteket som mötesplats kan dock förefalla 

svårt då det är en funktion som kan tas för självklar och som är svår att definiera 

och avgränsa. En forskare som särskilt diskuterat värdet av biblioteket som en 

lågintensiv mötesplats är Ragnar Audunson, som menar att biblioteket är ett av få 

ställen i dagens moderna samhälle där människor med olika bakgrund och kul-

turer kan mötas och utsättas för andra och nya intryck.91 Frågan är då om en sådan 

                                                 

 
89 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000) Gør biblioteket en forskel? s. 33. 
90 Transkription av intervju med Karin och Åsa, 12-01-10.  
91 Audunson, R. (2004) “The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”, s. 433. 
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funktion explicit efterfrågas och vilken betydelse den har för barnen på biblio-

teket? Enligt Audunson är denna funktion nödvändig för att främja toleransen och 

förståelsen för andra människor. I motsats till Audunson kan det i utredningen 

”Olika syn på saken” utläsas att användarna rankar möjligheten att umgås med 

andra på biblioteket mycket lågt.92 Värt att notera är att Kåring Wagmans under-

sökning baseras på vad vuxna informanter uttryckt om biblioteket. Huruvida bar-

nen värderar att träffa andra vuxna och barn med samma eller olika bakgrund för-

blir oklart.  

Det performativa rummet 

Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen menar att barn efterfrågar aktiviteter och 

upplevelser i biblioteksrummet. Detta passar även in i författarnas modell från 

2010 där besökarna behöver ett forum för att uttrycka sig inom olika konstformer 

för att utveckla dessa sidor hos sig själv. Kreativitet anses av författarna som en 

värdefull egenskap för att kunna klara sig i det framtida kunskapssamhället. Om 

biblioteket kan svara mot detta behov kan barnen exempelvis uppträda eller sprida 

sina kreativa idéer. Majoriteten av respondenterna lyfter fram utställningar och 

skapande verkstäder som exempel på möjligheter till att uttrycka sig konstnärligt 

på biblioteket. Dessa exempel kan således ses som produkter i sammanhanget. 

Utställningarna handlar för barnens del främst om en konstsalong där förskole-

barns alster ställs ut och där barnen få bjuda in till vernissage. Vad som i själva 

verket är skapande och vad som är inspirerande kan dock vara svårt att skilja åt. 

Det kan helt enkelt konstateras att det performativa och det inspirerande rummets 

funktioner ligger väldigt nära varandra. Något mer tydligt performativt är istället 

de skapande verkstäderna. Dessa går ut på att de besökande barnen får arbeta med 

något kreativt efter att de deltagit i en aktivitet på biblioteket. Själva värdet, dvs. 

priset, av det performativa rummet kan utläsas i följande utsaga från Ätrans 

bibliotek. 

[Vi vill, min anmärkning] koppla ihop upplevelse och skapande. Upplevelsen i olika former 
[som, min anmärkning] läs- och berättar-, konst-, eller scenupplevelser [som, min anmärk-
ning] bearbetas av barnen i skapandet.93 

Värdet kan därmed sägas vara själva upplevelsen där aktiviteten och skapandet 

befruktar varandra till en upplevelse. Detta resonemang motsvarar Hvenegaard 

Rasmussen och Jochumsens teori om biblioteket som ett ställe att vara, lära och 

göra i. Aktiviteten mynnar ut i ett kreativt sammanhang som skapar en större upp-
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levelse och kanske en förnyad syn på sagan eller berättelsen. Precis som Juncher 

(2010) framhåller är det leken som ligger till grund för inlärningen. Båda infor-

manterna från Ätran pekar också på betydelsen av att det performativa rummet 

sammanförs med kvalitet, dvs. att de skapande verkstäderna handleds av profess-

ionella pedagoger.  

Vi är noga med kvalité och att det får kosta på. […] Vi satsar med skapande verkstad i anslut-
ning där konstpedagoger, som kan vad de gör, är med. Filosofin är helt enkelt att barn ska ha 
det bästa.94 

Även detta svarar mot Junchers resonemang om de sk. senmoderna barnen med 

deras förväntan om hög kvalité och professionella iscensättningar. Vidare är det 

sannolikt så att ett huvudbibliotek har större möjligheter att utveckla ett performa-

tivt rum med hög kvalité jämfört med ett mindre filialbibliotek. Maria på Nissans 

bibliotek belyser detta då den närliggande fritidsgården är ett ställe som många 

barn har aktiviteter på. Deras verksamhet är väldigt utåtriktad och enligt Maria 

inget biblioteket kan konkurrera med. Annars skulle det kunna hävdas att få stäl-

len i samhället kan motsvara bibliotekens performativa rum då detta är gratis, 

obundet och kravlöst. Kanske är detta en av de viktigaste aspekterna av priset för 

det performativa rummet.  

Beträffande det performativa rummets plats och tillgänglighet är verksamhet-

en som nämnts ovan, i stort sett helt fri och kravlös. I materialet går det däremot 

inte att utläsa så mycket av det performativa rummet som hade förväntats. Carina 

berättar att hon önskar att fler förskolor och skolor skulle vilja samarbeta och 

ställa ut barnens verk på biblioteket.  

Det hade varit kul att få in ett speciellt barn eller en grupp med barn som självmant har skapat 
någonting och vill visa upp. Med det har inte hänt. Och där har jag inga vägar till dem. Sedan 
är väl inte intresset så stort från förskolor och skolor, tyvärr.95 

 Eftersom Carina pekar just på det svala intresset från skolornas sida kan det vara 

värt att fråga sig om biblioteket är den bästa platsen för ett samarbete mellan skola 

och bibliotek. Kanske finns förklaringen i att biblioteket är litet utan de resurser 

som ett stadsbibliotek har. Eller är det så att skolorna har andra önskemål?  

Vidare är det inte så många av informanterna som diskuterar hur denna funkt-

ion i biblioteket kommuniceras ut till användarna. De centrala foldrarna är natur-

ligtvis en grundsten, men annars anges kontakt med förskolorna och skolorna som 

den huvudsakliga kanalen ut till användarna. Det hade varit intressant att se hur 
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denna kontakt med skolorna ser ut i praktiken. Sannolikt är det stor skillnad mel-

lan att sätta upp affischer och odla ett personligt nätverk avseende hur det lärande 

rummet marknadsförs. Carina belyser också i citatet ovan hur svårt det kan vara 

att hitta användarna utanför de etablerade kanalerna.  

Avrundning 

Alla informanter anser att marknadsföring är en aktuell fråga som de aktivt arbetar 

med i sin vardag. Av de flesta informanter förknippas detta, som tidigare nämnts, 

främst med marknadskommunikation som att producera foldrar, affischer och 

skriva på webben. Karin och Åsa, som med sitt bibliotek Lagan aktivt varit del av 

projektet ”Att Synliggöra bibliotek” utvecklar marknadsföringsdiskussionen med 

att de ser det som en professionalisering av yrket. De menar vidare att det handlar 

om att klargöra identiteten av sin egen verksamhet genom att veta vad de gör och 

varför de gör det de gör. Enligt Spalding & Wang (2006) skulle detta också kunna 

göra verksamheten mer effektiv då det blir tydligare för de inblandade vad biblio-

teket är för något och vad som är bibliotekets viktigaste uppdrag. Liksom både 

Fagernäs och Håkansson (2008) och ”Synliggörandeprojektet” (2011) resonerar 

de i termer av att kunna förmedla en bild av biblioteket och att verksamheten se-

dan lever upp till och motsvarar de förväntningar som bilden skapar. Karin ut-

trycker det som att  

Lika viktigt som att de kommer hit är att de är nöjda när de går härifrån.96 

I denna utsaga skulle det också gå att utläsa en strävan till att knyta band till an-

vändarna och genom att erbjuda en god verksamhet få dem att hitta tillbaka igen.  

Att aktivt arbeta med bilden av biblioteket är också något som Carina tar upp 

då hon konstaterar att biblioteket har en ny roll idag men att den gamla rollen är 

svår att arbeta bort. Fortfarande är det många föräldrar och lärare som talar om för 

sina barn och elever att de ska vara tysta på biblioteket. Hon liksom flera andra 

informanter funderar på hur de ska kunna ändra på denna bild, utan att egentligen 

ha något specifikt svar mer än att tala om för besökarna att de inte behöver vara 

särskilt tysta i biblioteket. Ska bilden av biblioteket som en kravlös mötesplats 

framhållas måste ju imagen av biblioteken stämma överens med bibliotekets iden-

titet. Här har de halländska biblioteken, liksom många andra bibliotek i landet, en 

stor utmaning framför sig.  
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Att marknadsföring länge varit en aktuell fråga vittnar flera informanter om. 

Monica menar att hon arbetat med marknadsföringsfrågor under hela sin yrkes-

gärning men att dessa diskussioner präglats av olika trender.  

Man har pratat om vikten av att marknadsföra verksamheten sa länge jag har jobbat inom 
bibliotek. Det som skett nu är att redskapen väsentligen har utvecklats och förfinats. Vi kan 
kommunicera med våra besökare på nätet och vi gör snyggare trycksaker.97  

Anderssons avhandling (2009) framhåller dock att svenska folkbibliotek arbetat 

med marknadsföring i syfte att öka utlånen och på ett mer eller mindre subtilt sätt 

försökt få besökarna att läsa ”god” litteratur. Detta arbete har huvudsakligen skett 

genom arbete med lokalens utformning och dess möblering tillsammans med 

böckers exponering. Utan att förminska informanternas marknadsföringsgärning 

kan materialet tolkas som att de huvudsakliga metoderna för marknadsföringsar-

betet ligger kvar men att de kompletterats med olika affischer, foldrar och webb-

sidor. De allra flesta av informanterna framhåller dessa verktyg som de viktigaste 

för marknadsföringsarbetet. Det handlar om att förmedla information via foldrar-

na, genom ommöblering av lokalen och hur media exponeras. Bibliotekens syfte 

att marknadsföra sin verksamhet måste dock sägas ha ändrats radikalt från att 

förmedla en ”god” smak till att se sig som en demokratisk plattform med fri till-

gång till kunskap och diskussion. Trots närheten till ”Synliggörandeprojektet” 

verkar dock inte ett bredare synsätt på begreppet marknadsföring ha slagit igenom 

i praktiken. Kanske är det som Vasileiou & Rowley (2011) konstaterar i sin studie 

av strategier i marknadsföringsarbetet att de undersökta biblioteken saknar en 

medveten och uttalad strategi med marknadsföring vilket i de halländska biblio-

teken speglas i bristen på ett uttalat aktivt arbete med relationer, bemötande och 

tillgänglighet. Att sedan personalen på ställda frågor om bemötande, tillgänglighet 

och kommunikation tydligt resonerar i marknadsföringstermer är därför mycket 

intressant. Vilken betydelse har detta för bibliotekens självbild och hur påverkar 

detta bibliotekens framtida roll?  

Sannolikt kommer dessa frågor bli allt viktigare för biblioteken då betydelsen 

av att kunna argumentera för sin verksamhet och sitt existensberättigande kommer 

vara avgörande för resurstilldelning och därmed utvecklingsmöjligheter.  

                                                 

 
97 Transkription av intervju med Monica och Elin, 12-01-10. 



 

 51 

Slutdiskussion 

Utgångspunkten för uppsatsen är intresset för de två inledande och motsatta syn-

punkterna om bibliotekets betydelse för vår samtid och framtid. Det är dels den 

inledande frågan om ”varför de ska komma hit”, dels den danska rapporten, Fol-

kebiblioteken i vidensamfundet (2010), om hur biblioteket kan möta medborgarnas 

behov idag och i framtiden. Att i samband med dessa motpoler diskutera mark-

nadsföring handlar om hur dessa ståndpunkter kan mötas och överbryggas. Det är 

därför utifrån denna föresats som de tre inledande frågeställningarna i det följande 

avsnittet kommer att diskuteras. 

Bibliotekariernas förhållningssätt 

Den första av uppsatsens frågeställningar behandlar vilket förhållningssätt biblio-

tekarierna har till begreppen marknadsföring och synliggörande. Det visade sig 

att begreppet marknadsföring fortfarande var laddat för en del av informanterna. 

Resultatet synliggjorde en stor spännvidd i inställningen till begreppet och dess 

innebörd är långt ifrån självklar. Flera av de intervjuade bibliotekarierna förknip-

pade begreppet marknadsföring med foldrar och affischer, och uttryckte att detta 

var ett tungt och svårt område. Andra betonade betydelsen av att etablera goda 

relationer med användarna och att genom goda ambassadörer sprida en positiv 

bild av biblioteket. De bibliotekarier som uttryckte störst entusiasm för marknads-

föringsarbete var de som deltagit i ”Synliggörandeprojektet”. Mot bakgrund av att 

marknadsföringsbegreppet under det gångna seklet förändrats från ett produktori-

enterat synsätt till hur kunden, eller snarare användaren ytterst ska bli nöjd, med 

fokus på långvariga relationer, förefaller det därför märkligt att detta inte slagit 

igenom i högre grad inom de halländska biblioteken. Enligt Gupta och Savad 

(2010) är det viktigt att förstå processerna bakom den klassiska marknadskommu-

nikationen med affischer och reklamblad. American Marketing Associations defi-

nition från 2006 pekar särskilt på dessa processer som skapar ett mervärde i relat-

ionen till användaren. Det är ett mervärde som i grund och botten handlar om att 

användaren ska bli nöjd med sitt besök och att denne vill komma tillbaka till 

biblioteket. Betydelsen av ett skapa goda relationer genom ett gott bemötande kan 

i sig vara detta mervärde och därför tillfrågades informanterna även om begreppen 
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tillgänglighet, bemötande och kommunikation. Flera av informanterna lyfte fram 

dessa begrepp som centrala. Särskilt bemötande lyfts fram som viktigt. Få av in-

formanterna kopplade dock ihop dessa begrepp med marknadsföring vilket är in-

tressant eftersom de ligger nära betydelsen för relationsmarknadsföring och att 

arbeta med mun-till-munmetoden. Skillnaden mellan teori och praktik verkar vara 

stor.  

Det är intressant att fundera över varför marknadskommunikationen med pro-

gramfoldrar och affischer fortfarande så starkt förknippas med marknadsföring. 

Andersson menar i sin avhandling att detta synsätt varit starkt etablerat inom 

bibliotekssfären under 1900-talet. Affischer och exponering av böcker var legi-

tima sätt för biblioteken att locka besökare och att få dem att låna ”god” litteratur. 

Samtidigt skulle biblioteket vara en skyddad sfär från kommersiella värden och 

traditionell reklam var starkt ifrågasatt. Det hade varit intressant att vidare under-

söka orsaken till den negativa inställningen till marknadsföring och se vilka fak-

torer som påverkar inställningen hos bibliotekarierna. Frågan är om ålder, utbild-

ning och erfarenhet av ”ett gammalt bibliotekssystem” skulle spela någon roll. I 

uppsatsens resultat finns inga sådana samband. Singh menar att en negativ inställ-

ning till marknadsföring kan kopplas till personalens kunskap inom ämnet och hur 

marknadsföring diskuteras på arbetsplatsen. I Sverige ingår sällan ämnet mark-

nadsföring i de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna och det 

är därför den enskilde bibliotekariens uppgift att sätta sig in i detta. Alla informan-

ter menar samtidigt att marknadsföring är ett ämne som ständigt diskuteras på 

deras arbetsplatser. Eftersom synen på begreppets innebörd varierar så mycket 

riskerar dock en del av dessa diskussioner att cementera synen på marknadsföring 

istället för att bredda den. Bibliotekarierna på Lagans bibliotek var de som hade 

bredast syn på marknadsföringsbegreppet och de var också mest positiva till 

marknadsföringsarbete. Att dra slutsatsen att de är positiva på grund av ”Synlig-

görandeprojektet” blir dock förhastat. Istället menar de själva att det är en ”anda” 

som tillåter ett kommersiellt tänkande som råder i deras kommun. Det kanske 

också är så att de valde att gå med i projektet för att de var intresserade av mark-

nadsföring. Samtidigt har de i samband med projektet sannolikt fått möjlighet att 

samlas och under viss ledning kunna diskutera ämnet ordentligt. Att undersöka 

orsakerna till personalens inställning till marknadsföringsbegreppet förefaller vara 

ett område för vidare forskning. 

Varför är det då viktigt att som bibliotekarie ha en bred och positiv syn på 

marknadsföring? Kan inte marknadsföring få vara affischer och programfoldrar? 

Dessvärre begränsar ett sådant marknadsföringsarbete bilden av biblioteket till att 

enbart gälla specifika evenemang och en viss typ av verksamhet. De som inte till-

talas av dessa evenemang väljer därmed bort eller lämnas utanför bibliotekens 

verksamhet och resurser. Det blir dessutom svårt att legitimera en kostsam biblio-

teksverksamhet om den inte ses som värdefull för en merpart av medborgarna. 
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Vad händer då med biblioteket som kunskapscentrum eller med dess resurser för 

de äldre, till Sverige nyanlända personer eller lässvaga grupper? 

Istället för marknadsföring pekar informanternas utsagor på att begreppet syn-

liggörande uppfattas som mer passande för det arbete som utförs för att visa 

bibliotekens resurser. Problemet med synliggörandebegreppet är dock att det är 

svårt att belägga med en auktoriserad definition. I uppsatsen har begreppet be-

handlats som något som ska lyftas fram eller förtydligas. Orsaken till att synliggö-

rande aktualiserats är att projektet i Hallands länsbiblioteks regi valde att använda 

detta som ett centralt begrepp. Frågan är då hur detta har påverkat informanterna. 

Mot bakgrund av att endast två av dem deltagit i projektet uttryckte flera av de 

intervjuade bibliotekarierna att det inte kände till själva projektet särskilt väl. Där-

emot hade de flesta en vag aning om själva begreppet synliggörande som något 

som handlade om att visa upp bibliotekets resurser.  

Till skillnad från marknadsföringsbegreppet kan informanternas utsagor gene-

rellt tolkas som mer positiva till synliggörandebegreppet. En informant tyckte inte 

att begreppen skiljde sig åt något nämnvärt medan andra såg det kopplat till för-

ändringar av den fysiska miljön. En orsak till skillnaden i inställning till begrep-

pen kan säkert vara begreppets otydlighet vilket ger stort utrymme för egna tolk-

ningar. En annan förklaring är sannolikt att den gamla laddningen i marknadsfö-

ringsbegreppet ligger kvar, kanske på ett omedvetet plan.  

Det förefaller finnas ett behov av att aktivt arbeta med marknadsföringsbe-

greppet för att kunna nå ut till allmänheten. En möjlig lösning till begreppsförvir-

ringen skulle kunna vara att delta i ett marknadsföringsprojekt stött av regionbib-

lioteken. När nu de intervjuade bibliotekarierna faktiskt deltagit i ett sådant pro-

jekt är frågan varför marknadsföringsfrågorna inte fått vara just marknadsföring. 

Istället menar rapportförfattarna att marknadsföring inte riktigt är lämpligt för 

offentlig verksamhet, vilket går emot mycket av forskningen om marknadsföring 

inom bibliotek (se Gupta & Savad (2010), Rolwey (2006) och de Sáez (2002)). 

Istället förefaller det, som med många andra frågor, som om de inringade frågorna 

i projektet behöver följas upp och diskuteras med hela personalen för att inte falla 

i glömska. Svårigheten är sannolikt att få tid och ork att prioritera dessa stora och 

svåra frågor före de akuta och vardagliga problemen. Risken är därmed stor att de 

”stora länsprojekten” blir en punktinsats som sätter strålkastarljuset på en enskild 

fråga eller företeelse under en begränsad period. Eftersom det är så svårt att hitta 

den nödvändiga tiden behöver diskussionerna stödjas av någon form av strategi-

dokument där personalen kan enas om arbetet och sedan luta sig mot begreppens 

betydelse och hur de ska användas i verksamheten. Med tanke på att de stora 

länsprojekten ofta får mycket pengar borde det vara intressant att på en mer över-

gripande nivå studera vilken betydelse dessa projekt har i den reella verksamhet-

en. Vad händer med verksamheten när projekten tar slut?  
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Det konkreta marknadsföringsarbetet 

Uppsatsen andra frågeställning behandlar hur bibliotekarierna arbetar konkret för 

att synliggöra och marknadsföra sin verksamhet. Att studera uttalandena om be-

greppen är i sig intressant men att sedan vidare undersöka hur det praktiska arbe-

tet sker i verksamheten ger ytterligare möjligheter att analysera marknadsföring-

ens natur. Eftersom materialet grundar sig på intervjuer istället för iakttagelser är 

det informanternas egna berättelser och versioner om sitt handlande i sin yrkes-

vardag som utgör analysen. Alla de intervjuade bibliotekarierna är dessutom 

knutna till sitt biblioteks barnavdelning vilket utgjort en avgränsning för studien. 

För att vidare ge en struktur till analysen har denna delats upp utifrån de danska 

forskarna Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens teoretiska resonemang om 

bibliotekets olika funktioner sett som bibliotekets olika rum. 

Eftersom flera av informanterna sammankopplar marknadsföringsbegreppet 

med olika former av foldrar och affischer är det lättast för dem att se att de mark-

nadsför olika evenemang i de rum (funktioner) som handlar om att användarna får 

uttrycka sig på olika sätt, gärna med olika estetiska framställningar och att de kan 

inspireras av andras uttryck och erfarenheter. I samtalen med bibliotekarierna blir 

det dock tydligt att inspirationsrummet och det performativa rummet är svåra att 

skilja åt eftersom inspiration kan ske på olika sätt i olika nivåer och inte sällan i 

det performativa arbetet.  

Inspirationsrummet förknippar informanterna främst med aktiviteter som pys-

sel och skapande verkstäder, där mervärdet kan ses som att besökarna vill stanna 

kvar och ”vara”, prata med andra besökare, prata med personalen och kanske hitta 

material som de annars inte skulle sett. Betydelsen av att vilja ”vara” på biblio-

teket är något som Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen framhåller i sin studie 

”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och biblioteksrummet” där 

de diskuterar framtidens barnbibliotek.98 Mervärdet blir synligt i att besökare kny-

ter kontakter och återkommer till biblioteket för att erfara andra och nya inspire-

rande aktiviteter. För de danska forskarna handlar mervärdet också om att uppleva 

något annorlunda och oväntat vilket kräver mycket av bibliotekarierna och deras 

marknadsföring. Informanterna på Lagans och Ätrans bibliotek framhåller bety-

delsen av att evenemangen har hög kvalité ifråga om ljus- och ljudsättning vid 

teater- och musikföreställningar samt att aktiviteterna genomförs av professionell 

personal som t.ex. drama- och konstpedagoger. Bibliotekets inspirationsrum för-

knippas därmed med upplevelser som inte ryms i formuleringar i programblad och 

affischer. Istället behöver det upplevas, ge en positiv känsla och skapa en önskan 

                                                 

 
98 Hvenegaard Rasmussen, C. & Jochumsen, H. (2010) ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar 
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om att sprida erfarenheten till fler. Därmed är det betydelsefullt att ha ett nätverk 

där mun-till-munmetod ger en ytterligare och minst lika viktig dimension i mark-

nadsföringsarbetet. På Nissans bibliotek visade sig t.ex. mun-till-munmetoden 

vara oslagbar då dess tillhörande barn och ungdomar litade mer på sina egna 

kompisar än de formella informationskanalerna som skolan, affischer och tid-

ningsannonser.  

Betydelsen av det performativa rummet i biblioteket tillskriver Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussen möjligheten för medborgarna att stärka och utveckla 

sina kreativa sidor. Informanterna talar om en performativ funktion i fråga om 

utställningar av konkreta alster och själva skapandet i de skapande verkstäderna. 

Det är dock uppenbart att de performativa och inspirerande rummen är svåra att 

åtskilja både i sina skepnader och hur de marknadsförs. Snarare skulle den per-

formativa funktionen kunna betraktas som en del av det inspirerande rummet. 

Värt att notera var att intresset för det performativa rummet för t.ex. Viskans 

bibliotek verkade vara högst marginellt. Frågan är då om funktionen känns över-

flödig för skolor och förskolor eller om det är marknadsföringen som inte riktigt 

kan möta användarnas behov och intresse. Om biblioteken är en av få arenor där 

medborgare kan uttrycka sig fritt på ett lättgängligt sätt borde väl denna funktion 

vara eftertraktad? Eller blir detta behov tillgodosett på annat sätt genom exempel-

vis Facebook eller bloggar? Ett annat perspektiv är att det som Juncher lyfter fram 

då de sk. senmoderna barnen är så vana vid professionell iscensättning att biblio-

teken har svårt att motsvara dessa önskemål när barn och ungdomar ska visa eller 

framföra något. Glappet mellan barnens mediavärld och bibliotekens resurser blir 

helt enkelt för stort och biblioteken riskerar därmed att bli ointressanta som arenor 

för de performativa funktionerna.  

Det som informanterna hade svårast att förknippa med marknadsföring var 

biblioteksrummet som mötesplats. Samtidigt tyckte de att detta var en viktig 

funktion. Återigen förefaller själva begreppen sätta käppar i hjulet för marknads-

föringen. Om marknadsföring ses som marknadskommunikation i tidigare disku-

terad betydelse är det av naturliga skäl svårt att se hur denna funktion skulle 

marknadsföras. Om marknadsföringen av mötesplatsen istället skulle förknippas 

med tillgänglighet, bemötande och det dagliga småpratet blir situationen en annan. 

Enligt Kåring Wagmans rapport Olika syn på saken är just bemötande en av de 

faktorer som användarna uppskattar mest. Även informanterna såg bemötande 

som en viktig del i sitt arbete även om de förklarade begreppets innebörd på olika 

sätt. Några såg bemötande som ett personligt förhållningssätt med småprat och ett 

ömsesidigt utbyte, medan Maria framhöll hur institutionen biblioteket på ett mer 

kollektivt plan bemötte användarna med t.ex. gemensam hållning i vissa frågor. 

Även tolkningen av tillgänglighet varierade då de flesta såg detta som fysisk till-

gänglighet medan endast en av bibliotekarierna lyfte fram värdet av att biblio-
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tekets personal var tillgänglig i bemärkelsen synlig och öppen för kontakt med 

användarna.  

Enligt uppsatsens syn på marknadsföring ligger begreppen bemötande och 

tillgänglighet mycket nära varandra och spelar en central roll för att upprätthålla 

en god service till användarna så att de upplever att de får ett mervärde när de går 

till biblioteket. I bibliotekens funktion som mötesplats blir personalens roll som 

marknadsförare därmed ovärderlig och oersättlig. Det skulle till viss del kunna gå 

att använda begreppet ”relationsmarknadsföring” för att beskriva personalens ar-

bete med marknadsföring i biblioteket som mötesplats. Denna inriktning på mark-

nadsföring är dock något formaliserad då tanken är att personalen ska identifiera, 

etablera, upprätthålla, utveckla med användare.99 Intrycket av bibliotekariernas 

svar är att deras nätverksbygge mer har en spontan karaktär. Alltså, om besökarna 

trivs, stannar kvar och återkommer borde det vara en god indikator på att mark-

nadsföringen har lyckats. För barnavdelningen kan denna funktion vara att barn-

familjer har biblioteket som utflyktsmål och att miljön på barnavdelningen stimu-

lerar dem till att stanna kvar, läsa böcker och prata med andra familjer. Detta visar 

särskilt Carina på Viskans bibliotek exempel på, när hon berättar att barnhörnan 

gjorts om och att hon ser allt fler familjer som stannar och umgås på biblioteket.  

Mest bekymmersamma resultat noteras i det lärande rummet vars funktion 

handlar om att medborgarna fritt ska kunna utvecklas och söka information för att 

kunna skapa sig en egen uppfattning om samhället och dess processer. Informan-

terna konstaterade att denna funktion inte utnyttjades särskilt väl. Hälften av 

biblioteken i studien var även skolbibliotek och också de andra två fick besök av 

klasser som de servade på olika sätt. Ingen av bibliotekarierna uttryckte dock att 

det fanns ett tydligt och klart samarbete med skolorna. Med de yngre skolbarnen 

dominerades arbetet med lässtimulans där några av bibliotekarierna uttryckte en 

frustration över diskrepansen mellan lärarnas krav på lämplig litteratur och biblio-

tekariernas yrkesroll om att pricka rätt med en bok och på så sätt väcka läslust. 

Härmed riskeras att bilden av biblioteket påverkas av lärarnas krav på ”rätt” litte-

ratur. Samtidigt finns det ju möjlighet att som bibliotekarie verkligen träffa rätt 

och hitta en väg in till läsandet som ger ett positivt mervärde för den enskilde ele-

ven.  

Vad gäller informationssökningen uttrycker informanterna en viss förvåning 

över att bibliotekets resurser inte utnyttjas i högre grad. Orsaken till detta kan 

förmodligen förklaras med att biblioteket inte motsvarar elevernas informations-

behov med faktaböcker om specifika ämnen. Istället kan konstateras att synen på 

kunskap och lärande förändrats till ett friare och mer självständigt sätt att bygga 
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kunskap. Ett projektinriktat lärande ställer dock höga krav på informationssökning 

och informationshantering. Anna Lundh är ett exempel på en forskare som fram-

håller vikten av bibliotekariens roll i detta arbete. Frågan är dock om det egentlig-

en är ett ointresse från skolornas sida eller om det är biblioteken som inte lyckats 

förändra sin verksamhet. Eller kanske har marknadsföringen inte fungerat på ett 

önskvärt sätt. För hur skulle informationssökning och informationshantering 

kunna marknadsföras? En viktig funktion är återigen själva mötet med barnen där 

ett referenssamtal kan äga rum. Detta kräver tid, tålamod och lyhördhet från bibli-

otekariernas sida. I pressade ekonomiska tider är detta svårt att nå och bilden av 

biblioteket riskerar att skamfilas om bemötandet och tillgängligheten begränsas. 

Med tanke på skolbibliotekens stärkta ställning borde just tiden för mötet med 

barnen prioriteras, för att återupprätta denna viktiga funktion. Risken är dock att 

det är svårt för de enskilda biblioteken att vända denna negativa trend. Istället 

krävs för denna funktion stora organisatoriska förändringar som hjälper skolor och 

bibliotek att samarbeta i högre grad. I detta samarbete skulle biblioteken också 

kunna lära av skolan och dess elever vilka mediavärldar som är relevanta och uti-

från dessa hjälpa eleverna när de skapar sina problemformuleringar och söker sin 

information.  

Vilken betydelse har då detta ointresse för bibliotekets faktabestånd? Återigen 

finns det anledning att anknyta till den danska rapporten om Folkbiblioteken i 

videnssamfundet vars författare pekar på behovet av att medborgarna behöver 

beredskap för att kunna hantera stora mängder information i takt med att sam-

hället förändras. Om biblioteken inte lyckas möta skolornas och elevernas behov 

av information riskerar denna funktion att inte leva upp till samhällets behov av 

kompetenta och flexibla medborgare. Vad har då biblioteken för existensberätti-

gande?  

Synen på bibliotekens verksamhet och uppdrag  

Slutdiskussionens avslutande del behandlar frågan om hur bibliotekariernas för-

hållningssätt till marknadsföring påverkar deras syn på bibliotekets verksamhet 

och uppdrag. Tanken var att utifrån begreppen marknadsföring och synliggörande 

analysera hur de intervjuade bibliotekarierna ser på bibliotekets uppdrag och verk-

samhet. Den tveksamma inställningen till begreppet marknadsföring och den vaga 

definitionen av begreppet synliggörande ställer därmed frågorna om vad som ska 

marknadsföras och varför det egentligen ska markandsföras på sin spets.  

Flera av respondenterna föredrog begreppet synliggörande i diskussionen om 

marknadsföring. Eftersom begreppet använts i ”Synliggörandeprojektet” är det 

inte särskilt konstigt. Det är dock intressant att konstatera att begreppet främst 

förknippandes med förändringar i den fysiska miljön. Är det då biblioteksrummet 

och hur det är utformat som är centralfrågan gällande bibliotekets identitet. Är 
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rummet bibliotekets främsta resurs som ska visas och exponeras? Hur ska då ex-

empelvis läsfrämjande synliggöras? Frågan är naturligtvis tillspetsad men pekar 

samtidigt på problemet med att inte ha klart för sig vilka resurser som ska lyftas 

fram och varför dessa ska synliggöras. Återigen förefaller marknadsföringsbe-

greppet och en genomgripande diskussion om detsamma som viktigt för att klar-

göra vad som ska exponeras och vad biblioteken vill med denna exponering.  

Inte heller marknadsföringsbegreppet är enkelt att koppla till verksamheten 

och dess uppdrag. Problemet med att majoriteten av bibliotekarierna främst upp-

fattade marknadsföring som kommunikation till användarna genom olika pro-

gramfoldrar och affischer är att enbart vissa delar av verksamheten då synliggörs. 

Det som syns av biblioteket är de evenemang och spektakulära händelser som 

behöver en specifik publik eller ett visst antal besökare. Resten av den ordinära 

verksamheten får rulla på som vanligt. Om det då är denna vanliga biblioteksverk-

samhet som får minskade besökare och som allt mer ifrågasätts blir det i förläng-

ningen svårt att hävda att den har ett existensberättigande.  

I några fall framkommer det som tidigare i uppsatsen benämnts som ett bre-

dare marknadsföringsbegrepp, dvs. att se marknadsföringen som en filosofi som 

genomsyrar hela verksamheten. Det är i detta processinriktade förhållningssätt 

som begreppen bemötande, kommunikation och tillgänglighet blir intressanta och 

en språngbräda för att skapa goda relationer med användarna. Då blir allt biblio-

teket har att erbjuda viktigt. Relationens betydelse blir därmed avgörande för om 

biblioteket får erbjuda sina resurser och hjälpa medborgarna att utveckla sig själva 

att bli självständiga medborgare. Just denna tanke är en central utgångspunkt för 

den danska skriften Folkbibliotekerne i vidensamfundet (2010) som vill visa vilka 

olika funktioner biblioteket kan ha. Hur långt de halländska biblioteken kommit i 

denna diskussion går inte riktigt att explicit utläsa ur materialet men återigen visas 

betydelsen av att klargöra bibliotekets huvudsakliga uppgift för att kunna arbeta 

effektivt med verksamheten och dess marknadsföring.  

I fråga om bibliotekets olika funktioner kan det också vara intressant att re-

flektera över hur respondenterna ser på bibliotekets uppdrag. I materialet blir det 

tydligt hur det performativa rummet och inspirationsrummet lyfts fram i mark-

nadsföringen medan det lärande rummet och rummet för mötet kanske tas för 

givna. Enligt den forskning som här presenterats finns all anledning att fundera 

över hur särskilt det lärande rummet ska marknadsföras på ett bättre och mer ef-

fektivt sätt. Åse Hedemark (2011) pekar i Barn berättar på problemen om biblio-

teken inte kan möta barns sätt att läsa texter. Det handlar dels om att personal på 

bibliotek och i skolor behöver lära sig och kunna hantera hur texter kan läsas på 

andra sätt än i en traditionell bok, dels om att många barn behöver hjälp med att 

förstå större sammanhang. Dessa problem märks både i förhållande till skolan och 

samhället som helhet, vilka ställer stora krav på att dess medborgare ska kunna 

hantera stora mängder information. I skolan handlar det om hur eleverna ska 
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forska om olika ämnen och på vägen till att bli en vuxen samhällsmedborgare 

förväntas de unga kunna söka och värdera information för att kunna göra aktiva 

val som gynnar deras livssituation.  

I fråga om hur barn och unga ska kunna utveckla sin kunskapsbas på ett rele-

vant sätt både för dem själva och för samhället framstår just denna funktion som 

kanske den viktigaste för de framtida biblioteken. Kunskapen om informationsan-

vändning framstår som central för ett kunskapssamhälle och om medborgarna 

förlitar sig till enbart internet, utan kunskap om inhämtning och urskiljning av 

denna information, kan det snarare bli en svår och kostsam process för detta sam-

hälle. Med ett tydligt och användbart marknadsföringsbegrepp kan biblioteken 

istället bli en central funktion och därmed klart motivera ”varför de ska komma 

hit”.  
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Sammanfattning 

I föreliggande uppsats har bibliotekariers inställning till begreppet marknadsföring 

och hur marknadsföringsarbetet går till i praktiken analyserats. Att respondenterna 

koncentrerats till den halländska regionen bottnar i intresset för det halländska 

marknadsföringsprojekt ”Konsten att synliggöra bibliotek” som prisbelönades på 

Bokmässan i Göteborg 2011. Projektet använde dock begreppet ”synliggörande” 

istället för marknadsföring vilket gjorde frågan om skillnaden i synen på begrep-

pen aktuell. För att avgränsa studien intervjuades uteslutande barnbibliotekarier 

om arbetet inom barnavdelningen på respektive bibliotek.  

Frågeställningarna som används i studien handlar om bibliotekariernas för-

hållningssätt till begreppen marknadsföring och synliggörande, hur de konkret 

arbetar för att synliggöra och marknadsföra sin verksamhet och hur deras förhåll-

ningssätt till marknadsföring påverkar deras syn på bibliotekets verksamhet och 

uppdrag. 

För att analysera materialet användes teorin om marknadsmix som anpassats 

till ett bibliotekssammanhang av Eileen Elliott de Sáez och Jennifer Rowley. Med 

hjälp av den analyseras vad som i marknadsföringssammanhang är bibliotekens 

produkt, plats, pris och förmedling. Därmed tydliggörs vad som marknadsförs och 

hur denna marknadsföring sprids. För att gå djupare in på frågan hur det praktiska 

marknadsföringsarbetet går till i vardagen användes också de danska forskarna 

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussens teoretiska modell om 

bibliotekets olika funktioner, åskådliggjorda, som inspirationsrummet, det lärande 

rummet, mötesplatsen och det performativa rummet.  

Resultaten visar att flera bibliotekarier hade en relativt skeptisk inställning till 

marknadsföringsbegreppet som de dessutom mest förknippade med foldrar och 

affischer. Istället föredrog flertalet av respondenterna begreppet ”synliggörande”. 

För att nå ett resultat baserat på ett mer processinriktat marknadsföringsbegrepp  

tillfrågades även respondenterna om begreppen bemötande, tillgänglighet, kom-

munikation och relationer. Alla bibliotekarier menade att dessa begrepp var vik-

tiga i arbetet men förknippande inte dem självmant med begreppet marknadsfö-

ring.  

I analysen framkom också att det var lättast att förknippa marknadsföring med 

det performativa rummet och inspirationsrummet, då dessa lyfts fram i situationer 

då biblioteket vill framhålla något speciellt. Mötesplatsen verkade svårast att 
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marknadsföra tillsammans med det lärande rummet där respondenterna förvånat 

konstaterade att bibliotekets resurser inte längre användes på samma sätt som förr.  

I fråga om konsekvenserna av bibliotekariernas syn på marknadsföring blir 

det tydligt att behovet är stort av att reflektera över den egna verksamheten. Frå-

gan är varför t.ex. bemötande inte inkluderas i dessa bibliotekariers marknadsfö-

ringssyn? Istället förknippas marknadsföring främst med foldrar och affischer. 

Därmed blir det främst det spektakulära som lyfts fram i motsats till det vardag-

liga arbetet med personliga relationer som lätt kommer i skymundan. Vad betyder 

detta för bibliotekets huvudsakliga uppgift att bidra till en mer utvecklad demo-

krati med självständiga och kompetenta medborgare? Vill dessa medborgare fort-

sätta att gå till biblioteket eller väljer de andra institutioner och kanaler för att ar-

beta med sin kunskapsutveckling? 
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Bilaga 1. Frågeformulär för intervjuer januari 2012 

 

 

Bakgrund   

Ålder, kön       

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie.     

Inom barnverksamhet?    

Ev. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på? Är du ensam inom barnver-

samheten? Hur påverkar det dig (marknadförinsmässigt?) 

Ev. i samband med att de jobbar ensamma med barnverksamheten.  

Samarbete mellan HB och filialer?    

Med regionbiblioteket? 

Finns det andra nätverk som de ingår i inom barnverksamheten.  

 

Marknadsföring   

Vad är marknadsföring för dig? Hur ser du på begreppet marknadsföring?  

Finns det andra begrepp som du upplever vara mer användbara i arbetet 

med att lyfta fram bibliotekets verksamhet?     

(diskutera ex. Synliggörande, tillgänglighet, kommunikation, bemötande, 

relationer etc.)    

Vilka för- och nackdelar ser du med dessa begrepp?  
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Ev. Kan du se en förändring i sättet att marknadsföra bibliotek under den tid 

som du har arbetat. (långt /kort perspektiv) 

 

 

 

 

Synliggörandeprojektet   

Hur ser du på projektet ”Att synliggöra bibliotek”?  

   

Hur kom det sig att ni (projektbiblioteket) ville vara med?   

  

Hur arbetade ni med barnavdelningen under projektet?  

   

 

Marknadsföring av barnverksamhet  Visa bild med modellen.  

- 1. Inspirationsrummet.   VAD kännetecknar detta rum? 

VEM är användaren? Vad får an-

vändaren ut av besöket? Hur till-

gängligt är detta ”rum”? Hur får ni 

användarna att hitta denna funkt-

ion? Hur kommunicerar ni denna 

funktion och denna möjlighet till 

användarna? Hur delaktiga är an-

vändarna i utformningen av verk-

samheten? 

 

2. Läranderummet.   VAD kännetecknar detta rum? VEM 

är användaren? Vad får användaren ut 

av besöket? Hur tillgängligt är detta 

”rum”? Hur får ni användarna att hitta 

denna funktion? Hur kommunicerar ni 

denna funktion och denna möjlighet 

till användarna? Hur delaktiga är an-

vändarna i utformningen av verksam-

heten? 
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3. Mötesplatsen.   VAD kännetecknar detta rum? VEM 

är användaren? Vad får användaren ut 

av besöket? Hur tillgängligt är detta 

”rum”? Hur får ni användarna att hitta 

denna funktion? Hur kommunicerar ni 

denna funktion och denna möjlighet 

till användarna? Hur delaktiga är an-

vändarna i utformningen av verksam-

heten? 

 

4. Performativa rummet.  VAD kännetecknar detta rum? VEM 

är användaren? Vad får användaren ut 

av besöket? Hur tillgängligt är detta 

”rum”? Hur får ni användarna att hitta 

denna funktion? Hur kommunicerar ni 

denna funktion och denna möjlighet 

till användarna? Hur delaktiga är an-

vändarna i utformningen av verksam-

heten? 

 

 

 

Allmänt    

Är marknadsföring en aktuell fråga på er arbetsplats NU?  

Kan du urskilja någon förändring vad det gäller betydelsen av marknadsfö-

ring av bibliotek (på längre sikt 10 år och kortare sikt, tex efter synlig-

görandeprojektet) 

Finns det marknadsföringsarbete som du är särskilt nöjd med?  

Finns det delar som du känner att du/ni behöver utveckla mer?   

Hur har Synliggörandeprojektet påverkat din syn på a) marknadsföringsbe-

greppet och b) arbetet med marknadsföring? 
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Bilaga 2. 

Bibliotekets 

olika rum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPIRATIONSRUMMET 

 
- För utbyte av erfarenheter 
- Irrationellt 
- Känslosamt 
- Kaotiska erfarenheter 
- Olika typer av estetiska 
framställningar 

   
 DET LÄRANDE RUMMET 
 
- För att utforska världen 
- Öka sin kompetens 
- Obegränsad tillgång  
till information 

     RUM FÖR MÖTEN 
 
- Fritt och kravlöst 
- Fysiskt eller virtuellt 

DET PERFORMATIVA RUMMET 
 
- Besökarna kan uttrycka sig inom 
olika konstformer 
- En plattform för att uppträda eller 
sprida kreativa idéer 
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Bilaga 3. Begrepp för att lyfta fram bibliotekets verksamhet 

till användarna. 

 

Marknadsföring 

Relationsmarkandsföring 

Mun-till-munmetoden 

Synliggörande 

Tillgänglighet 

Kommunikation 

Bemötande 

 

 


