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Abstract:   

The purpose of this thesis is to construct a marketing model 
to be used both theoretically and practically when working 
with marketing in Swedish public libraries. This objective is 
achieved by first making a literature review of the written 
works on the marketing of libraries, and then studying the 
marketing activities at the public library in Bollebygd, 
Sweden. The theory is based on the marketing mix model 
“the 7 ps”, which serves as a framework for the presentation 
of the empirical result and the analysis.  
 
One of the questions posed in the beginning of the paper is 
how the library has worked with marketing over the past ten 
years. Through a combination of methods – observation, 
textual studies and interviews – the marketing activities 
employed at Bollebygd’s library are noted. By making a 
comparative analysis between the case study and the theory, 
the second question on what similarities can be found 
between the empirical results and the theoretical texts is 
answered. These two questions function as starting points 
from which the theoretical model used, the 7 ps of the 
marketing mix, is evaluated. Out of the conclusions reached 
a modified model is created that encompasses theory, field 
study results and own observations. 
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1 INLEDNING 
 
Denna uppsats undersöker marknadsföringsmöjligheter på folkbibliotek och presenterar 
utifrån resultaten en marknadsföringsmodell.  
 
Intresset att skriva om marknadsföring uppstod efter att vi uppmärksammat att det är ett 
något outforskat område i Sverige under modern tid jämfört med den mer omfångsrika 
forskningen utomlands. Vill man utveckla en egen marknadsföringsstrategi är en av 
svårigheterna, som vi ser det, att tränga in i den ganska omfattande 
marknadsföringslitteraturen och sen anpassa och översätta teorin till praktiken. Ett annat 
problem är att mycket av litteraturen är skriven för amerikanska eller brittiska bibliotek 
med deras annorlunda förutsättningar. Idén kom då att utifrån svenska villkor försöka 
utveckla ett enkelt redskap för bibliotek att använda sig av i marknadsföringsarbetet och 
för forskare att använda sig av i analys av biblioteks marknadsföringsarbete. 
 
Anledningen till att vi anser att det finns ett behov för en anpassad 
marknadsföringsmodell är även för att folkbiblioteket är en speciell institution med en 
unik kontext. Folkbiblioteken styrs från både kommunalt och statligt håll, utan 
vinstsyfte och med krav att vara till för alla, vilket skiljer bibliotekens förutsättningar 
från både kommersiella och ideella organisationer. Därför krävs också ett anpassat 
marknadsföringstänkande. 
 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Vår teoretiska utgångspunkt spänner från allmänna marknadsföringsteorier till texter 
skrivna specifikt för biblioteksområdet. För att skapa en praktisk förankring kommer vi 
att genomföra en fallstudie av ett mindre svenskt folkbibliotek som vi sedan jämför med 
marknadsföringsteori. Efter ett tips från en verksam bibliotekarie om att Bollebygds 
bibliotek under många år framgångsrikt marknadsfört sig tog vi oss en titt på deras 
hemsida för att få en första uppfattning om biblioteket. Hemsidan, vars layout och 
omfång utmärkte sig från andra biblioteks webbplatser vi varit inne på, tillsammans 
med det vår handledare sedan berättade om bibliotekets satsningar under årens lopp 
gjorde att vi bestämde oss för att göra en fallstudie av Bollebygds bibliotek.   
 
Kommunbiblioteket i Bollebygd blev under 90-talet känt för sin utåtriktade verksamhet 
med bland annat personalutbildningen Giraffprojektet, Internetaccess för användarna, 
många kulturarrangemang samt deras tidigt utvecklade hemsida. Att bibliotekets 
utåtriktade verksamhet skedde under en tid då många folkbibliotek drabbades av 
nedskärningar gör fallet än mer unikt. Verksamheten blev till viss del möjlig tack vare 
en ny biblioteksutbyggnad och en starkt drivande verksamhetschef. Arbetet bidrog till 
att skapa en tydlig identitet för biblioteket vilket kännetecknades av en utarbetad 
verksamhetssymbol och inom verksamheten integrerade visioner, något som lever kvar 
än idag.  
 
Denna studie ämnar till att skapa ett analysverktyg utifrån etablerade 
marknadsföringsteorier och praktisk forskning. Vår förhoppning är att kunna skapa 
inspiration och mod för folkbibliotek att arbeta med marknadsföring. Utifrån allmänna 
marknadsföringsteorier, tidigare forskning och eget empiriskt arbete har vi som 
ambit ion att konstruera en egen marknadsföringsmodell. Tanken är att modellen ska 
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kunna användas både för att analysera och planera ett marknadsföringsarbete, för att 
strategiskt arbeta med marknadsföring samt även kunna inventera, styra, kontrollera och 
utvärdera pågående verksamhet. Denna bredd på modellens användningsområde gör den 
även brukbar i olika kontexter. Vi ser främst ett praktiskt användningsområde för 
modellen men den bör även kunna användas i mer utvärderande syften såväl som mer 
vetenskapliga sådana.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utveckla en modell för marknadsföringsarbete på 
folkbibliotek. För att göra detta kommer vi att beskriva och analysera ett biblioteks 
marknadsföringsarbete, exemplifierat av Bollebygds bibliotek, och utifrån resultatet 
jämföra med teoretiska riktlinjer för marknadsföring på folkbibliotek, kategoriserat 
utifrån marknadsmixens 7 p:n.1 Vi besvarar först ett antal delfrågor som rör vår 
fallstudie och som kommer att fungera som underlag för utvecklandet av den slutgiltiga 
modellen. 
 

- På vilket sätt har tankar och strategier kring marknadsföring utvecklats på 
Bollebygds bibliotek sedan 1995? 

- Vilka likheter finns mellan bibliotekets strategier och idéer inom 
marknadsföringsteori? 

- Vilka aspekter kan vara relevanta att belysa i en marknadsföringsmodell för 
svenska folkbibliotek? 

 
Uppsatsens frågeställningar syftar till att ge en bild av ett biblioteks arbete med 
marknadsföring och att skapa den grund som behövs för att kunna utveckla modellen. 
Mycket av det förändringsarbete som byggt upp verksamheten på Bollebygds bibliotek 
skedde under andra hälften av 90-talet, vilket gör det relevant att undersöka hur 
marknadsföringstänkandet såg ut då. Ett tidsperspektiv blir intressant för att utröna 
hållbarheten i detta marknadsföringsprojekt, eftersom de flesta 
marknadsföringsstrategier är långsiktiga. Det är även av vikt att måla upp vilka faktiska 
strategier som använts för att skapa en praktisk jämförelsegrund till teorin. Vi är 
medvetna om att det givetvis finns möjligheter utanför detta exempel men det är en av 
de inneboende svagheterna med att använda fallstudie som metod. Styrkan i att kunna 
detaljstudera ett fall väger dock enlig vår mening upp detta och vi är övertygade om att 
resultatet blir betydelsefullt ändå. 
    
 
1.3 Avgränsningar 
 
I den mån den här undersökningen använder sig av resultat från tidigare forskning har 
en avgränsning gjorts att enbart använda undersökningar av folkbibliotek och inte 
exempelvis forskningsbibliotek. Detta på grund av de varierande förutsättningar de 
olika typerna av bibliotek har, både vad gäller resurser, användargrupper, målsättningar 
och annat. Vi har även valt att inte betona särskilda användargrupper då detta skulle 

                                                 
1 De 7 p:na är olika kontrollerbara faktorer som det arbetas med inom marknadsföring. Kategorierna är: 
Physical evidence, Place, Price, Product, Promotion, People och Processes. Se vidare avsnitt 1.4 Begrepp 
och 3.4 Marknadsmixen. 
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göra arbetet för omfattande. På grund av bibliotekets profilering är visst fokus på barn 
dock både naturligt och nödvändigt. Vi har däremot inte gjort någon form av 
användarundersökning eftersom detta skulle göra studien för stor. 
 
Den marknadsföringsteori som används utgå r från de vanligaste begreppen och 
perspektiven för att sedan mer specifikt gå in på biblioteksrelaterad marknadsföring. Det 
har skrivits väldigt mycket inom området marknadsföring och därför är ett urval 
nödvändigt. Det är alltid problematiskt att veta vad som ska inkluderas men utifrån 
syftet med denna uppsats har vi valt att inte gå djupare in på den allmänna 
marknadsföringsteorin än vad som är nödvändigt för att skapa en grund för 
resonemangen. Detta gäller bland annat typiska marknadsföringsansatser så som 
transaktions- och relationsmarknadsföring och produkt- och tjänstemarknadsföring, då 
dessa begrepp har liten inverkan på denna undersökning.  
 
Vi har också försökt att enbart bege oss utanför marknadsföringsteoriernas område när 
vi bedömt det som nödvändigt för att skapa en komplett bild av folkbibliotekens 
situation. Exempelvis texterna som rör kulturpolitik och drivkrafter. Anledningen till 
detta är att teorierna är otillräckliga för att analysera biblioteket. För att skilja dessa 
delar från den rena marknadsföringsteorin har de placerats i ett eget kapitel, 2 
Folkbibliotekets kulturpolitiska situation. Eftersom biblioteket är en så kallad public 
service institution där demokratitanken betonas, placeras det automatiskt inom fältet för 
kulturpolitik. Därför har vi varit nödgade att förklara bibliotekens kulturpolitiska 
kontext utifrån den lagstiftning och de riktlinjer som finns på högre ort. De 
avgränsningar som har gjorts inom denna del av materialet innebär att bara det mest 
centrala avhandlas. Exempelvis diskuterar vi inte bibliotekens roll i samhället, en debatt 
som påverkar bibliotekens verksamhet men som i vår bedömning ligger för långt från 
vårt huvudsyfte för att tas med här. Även en diskussion rörande folkbibliotek, demokrati 
och kommersialism skulle vara intressant att problematisera i koppling till 
marknadsföring men då även det ligger utanför uppsatsens syfte har vi valt att inte 
inkludera det. 
 
  
1.4 Begrepp 
 
I vissa fall tänker inte våra informanter i specifika marknadsföringstermer, det vill säga 
att de inte talar om marknadsföring utan om olika aspekter av verksamheter som har 
med marknadsföring att göra. Då den bakomliggande tanken är densamma har vi inte 
sett detta som ett problem, utan tolkar det som gjorts och görs på biblioteket samt det 
informanterna säger i den terminologin som används inom litteraturen. 
 
När begreppet marknadsföring används så syftar det på allt som tjänar till att förbättra 
den utåtriktade verksamheten, både gällande interna och externa åtgärder. Denna breda 
definition av marknadsföring möjliggör en större kontext där även aspekter som det 
sociala kan inkluderas. Det hade varit möjligt att använda sig av ett smalare begrepp och 
exempelvis fokusera enbart på promotiondelen av bibliotekets verksamhet. Vi anser det 
dock viktigt att ge en så komplett bild av bibliotekets möjligheter till marknadsföring 
som vi kunnat och har därför inte velat avgränsa för snävt och på så vis stänga ute 
viktiga faktorer som påverkar arbete och resultat. Exempelvis möjliggör denna breda 
definition att vi studerar den kulturpolitiska kontexten, vilken påverkar bibliotekets 
verksamhet på många plan och därför måste räknas in i en marknadsföringsstrategi.  
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Marknadsmixen och de 7 p:na är två begrepp som förekommer ofta i denna uppsats. De 
kommer att förklaras mer ingående under 3.4 Marknadsmixen men kortfattat kan det 
sägas att marknadsmixen är det begrepp som används om de olika kontrollerbara 
marknadsföringsfaktorer som arbetas med inom marknadsföring. För att strukturera upp 
dessa faktorer används olika kategorier och vanligast är att utgå från ett antal olika p:n. 
P:na representerar olika faktorer, såsom Product, Price eller Promotion, som anses 
centrala inom marknadsföring. P:na kan också varieras i antal; ursprungligen var de fyra 
men har under årens lopp ökat i antal. Vi har använt oss av 7 stycken p:n, Product, 
Price, Place, Promotion, Physical evidence, Processes och People, eftersom de dels ofta 
förkommer i den litteratur vi använt oss av samt att de i vårt tycke var lagom omfattande 
och detaljerade samtidigt som de var tillräckligt få för att möjliggöra en jämförelse. 
 
 
1.5 Tidigare forskning 
 
I en magisterstudie gjord 1997 av Mathias Lindquist och Anna Mia Eborn undersöktes 
fem biblioteks attityd till marknadsföring. Ett antal intervjuer med bibliotekschefer och i 
vissa fall annan bibliotekspersonal genomfördes med syftet att granska relationen 
mellan folkbibliotek och marknadsföring. Kärnan i de flesta undersökta bibliotekens syn 
på marknadsföring är att marknadsföring betraktas som en kombination av god service 
och en bra verksamhet. Notabelt var avsaknaden av konkreta marknadsföringsplaner – 
endast ett bibliotek hade en nedskriven marknadsföringsplan att visa upp. Det fanns 
även vissa tecken till marknadssegmentering, om än outtalat och med visst motstånd 
gentemot kategorisering av användarna. En tydlig målgrupp med marknadsföringen var 
politikerna, i och med att biblioteken är beroende av de resurser de får tilldelade av 
kommunerna. Endast ett bibliotek satsade på verksamhet inriktat mot icke-användare. 
Aktiviteterna var av sådant slag att de avvek från bibliotekets kärnverksamhet och även 
hade sidoeffekten att ändra bibliotekets image, något flera bibliotek önskade påverka. 
Förhoppningen var att tråkighetsstämpeln skulle försvinna samt att synen på vad ett 
bibliotek kan vara breddas. PR-jippon ansågs dock överlag som alltför kortsiktiga för att 
göra någon större nytta utan biblioteken betonade istället själva mötet med användarna. 
Omnämnande i lokalpressen ansågs också värdefullt för bibliotekets marknadsföring. 
Rent praktiskt skedde istället marknadsföringen genom att erbjuda en god service och 
uppsökande verksamhet gentemot äldre och skolbarn. Utveckling av bibliotekens 
nuvarande tjänster sågs som ett led i marknadsföringsstrategin.2 Eftersom 
undersökningen endast påvisar bibliotekariernas syn på marknadsföring och inte 
marknadsföringens faktiska resultat för verksamheten kommer vi endast att använda oss 
av detta resultat för att jämföra attityder. 
 
En annan magisteruppsats som till vis s del undersökt ett biblioteks arbete med 
marknadsföring är Eva Flexers Lyckas folkbibliotek med att nå ut till sina 
kommuninvånare? En studie av ett folkbibliotek i Täby kommun från år 2000. Då syftet 
med uppsatsen är att studera vad Täby kommuns invånare har för kunskaper om 
bibliotekets verksamhet är endast delar av resultatet intressant för vår undersökning. 
Biblioteket saknade en utarbetad marknadsföringsplan och enligt bibliotekschefen är 

                                                 
2 Lindquist, Matthias & Eborn, Anna Mia (1997). Folkbibliotek och marknadsföring. Lund: Lunds 
universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund, 1997:15). 
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inte marknadsföring idag lika viktigt som under 1980-talet då biblioteksbesöken 
minskade. Information till kommunens invånare sprids främst genom 
informationsmaterial om öppettider, låneregler och aktiviteter på biblioteket samt 
genom annonser i lokaltidningen. Resultatet av undersökningen visade att biblioteket 
inte lyckats att i vidare utsträckning kommunicera med sina användare om vad 
verksamheten i sin helhet har att erbjuda.3 För vår undersökning innebär det en 
indikation på marknadsföringens betydelse i användarkommunikationen, vilket 
legitimerar uppsatsens relevans. 
 
Eva-Lena Granbackas pro gradu-avhandling från 1994 har som syfte att påvisa 
sambandet mellan bibliotekens målsättningar och deras marknadsföringsarbete. Studien 
bygger på intervjuer med i huvudsak bibliotekschefer runt om i finska Österbotten vars 
utsagor analyserats utifrån marknadsföringsteorier och allmänna fakta om 
organisationers målsättningsarbete. Resultatet från intervjuerna visade att bibliotekens 
målsättningar varierade i omfattning och specifikation vilket även var fallet med 
bibliotekens marknadsföringsarbete. Alla bibliotek hade dock övergripande riktlinjer för 
verksamheten och sade sig i olika utsträckning använda sig av någon form av 
marknadsföring. För att kunna se om det fanns ett samband mellan utformningen av 
bibliotekens målsättningar och hur de arbetade med marknadsföring gavs de undersökta 
biblioteken ett betyg på de båda områdena. Genom att ställa bedömningarna mot 
varandra kunde ett mönster urskiljas vilket antydde att det fanns ett positivt samband 
mellan tydliga målsättningar och effektiv marknadsföring. 4 För denna undersökning blir 
det finländska resultatet mest intressant i relation till de målsättningar som finns på 
Bollebygds bibliotek. Målsättningarnas omfång och detaljrikedom kan tjäna som en 
indikation på marknadsföringsarbetets omfattning. 
 
Carin Carlzén har i en undersökning av folkbiblioteks hemsidor utrett webbplatsernas 
möjligheter som marknadsförare och tjänsteförmedlare. Hon konstaterar att enligt de 
vanligast förekommande teorierna bör webbplatserna innehålla den praktiska 
information om biblioteket som användarna kan behöva samt tillgång till interna 
informationskällor och biblioteksservice.5 Hennes uppsats har tjänat som underlag för 
vår observation av bibliotekets webbplats, i det att vi där fått tips på teoretiskt material 
som vi kan utgå ifrån i vår undersökning av bibliotekets webbplats. 
 
I en magisteruppsats skriven vid Lunds Universitet 2001 undersökte Louise Berggren 
och Jonas Bolding bibliotekens exponering av material och huruvida 
exponeringstekniker från butiksbranschen är applicerbara i en bibliotekskontext. De 
konstaterar att vissa hinder existerar för att överföra idéer från butiksvärden till 

                                                 
3 Fexler, Eva (2000). Lyckas folkbibliotek med att nå ut till sina kommuninvånare? En studie av ett 
folkbibliotek i Täby kommun. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2000:60). 
4 Granbacka, Eva-Lena (1994). Sambandet mellan de allmänna bibliotekens målsättningar och 
marknadsföring. Pro gradu-avhandling i biblioteksvetenskap och informatik. Åbo: Åbo Akademi. 
5 Carlzén, Carin (2004). Kan en lockande och  informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek. Tankar 
om webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring . Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004:27). S. 74. 
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bibliotekssektorn och att det främst beror på bibliotekens självbild.6 Deras resultat 
indikerar att biblioteken kan göra mer än de själva tror, något som stämmer väl överens 
med den attityd som finns på Bollebygds bibliotek. 
         
Ytterligare magisteruppsatser har skrivits vid BHS inom ämnet bibliotek och 
marknadsföring men då vi inte använder oss av dessa uppsatsers resultat väljer vi att 
endast nämna ett urval av dessa utan att ge någon ingående beskrivning av 
undersökningarna. Maud Roberts7 och Henrik Levin8 har båda skrivit varsin 
litteraturstudie över marknadsföring och bibliotek. En fallstudie på Kalmar och 
Trollhättans stadsbibliotek gjordes av Sara Kelemit och Pia Larsson 1996, där de 
undersökte bibliotekens marknadsföringsstrategier och användarnas upplevelse av 
detta.9 Lil Eriksson och Annette Lindqvist har även dom gjort en fördjupad studie av 
fyra biblioteks marknadsföring. 10 Slutligen har en magisteruppsats författats av Liselotte 
Nilsson och Jessika Olsson 1998 där de utvärderade Giraffprojektet. Slutsatsen lyfter 
bland annat fram det positiva gensvar projektet fick av att all personal gemensamt 
deltog i projektet och att utbytet gav ny syn på den egna verksamheten. 11 
 
 
1.6 Marknadsföringens utveckling inom biblioteksvärlden 
 
Marknadsföring av folkbibliotek kan spåras långt tillbaka i tiden eftersom bibliotekarier 
länge varit dedikerade till att utöka sin användarkrets. En vanlig utgångspunkt är 
Samuel Swett Greens tal under ALA Konferensen år 1876 där han argumenterade för 
”improved personal relations between librarians and patrons”. 12 Under denna tid var 
detta tankesätt vanligare i USA och nordiska bibliotekspionjärer som Greta Lindner åkte 
till Nordamerika och lät sig inspireras. Under tidigt 1900-tal användes mest termen 
”reklam” vilket nog kan ha avskräckt många inom branschen. Andra ord som brukades 
var ”propaganda” vilket knappast fungerade bättre. Under 1950-talet föddes mer 

                                                 
6 Berggren, Louise & Bolding, Jonas (2001). Exponera mera. Ett arbete om skyltning på bibliotek. Lund: 
Lunds universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2001:5). 
7 Roberts, Maud (1998). Marknadsföring och bibliotek. Marknadsföringsfunktion, 
relationsmarknadsföring och www som marknadsinstrument. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1998:93). 
8 Levin, Henrik (1999). Marknadsföring och folkbibliotek. En litteraturstudie. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1999:15). 
9 Kelemit, Sara & Larsson, Pia (1996). Marknadsföring och kundupplevd kvalitet. En fallstudie på 
Kalmar och Trollhättans Stadsbibliotek. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1996:51). 
10 Eriksson, Lil & Lindqvist, Annette (2005). Marknadsföring av folkbibliotek – om fyra folkbibliotek i 
Kalmar län på väg mot visionen att bli Sveriges bästa biblioteksregion är 2010. Borås: Högskolan i 
Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2005:4). 
11 Nilsson, Liselotte & Olsson, Jessika (1998). Giraffprojektet. En utvärdering av ett 
kompetensutvecklingsprojekt i Bollebygd, Oxelösund och Tanum. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1998:79). 
12 Renborg, Greta (2000). Marketing library services. How it all began. Adapting marketing to libraries in 
a changing and world-wide environment. IFLA Publications 89. Papers presented at the 63rd IFLA 
Conference, Copenhagen, September 1997. Savard, Réjean (red.). München: K.G. Saur. S. 5. 
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genomarbetade tankar om marknadsföring på folkbibliotek, även om termen 
marknadsföring inte användes. Greta Renborg anställdes som bokkonsulent i vad som 
kan kallas en av de första marknadsföringskampanjerna för bibliotek i Sverige. Det 
följande årtiondet innebar en växande grupp med rena PR-bibliotekarier och även ett 
antal PR-konferenser hölls runt om i landet. Utvecklingen på området fortsatte och 
under 1970-talet började vissa PR-bibliotekarier benämnas informatörer.13  
 
Det var inte förrän det sena 1970-talet när vissa amerikanska biblioteksskolor började 
använda Philip Kotlers Marketing for Nonprofit Organizations som den marknadsföring 
vi känner till idag genuint kopplades samman med biblioteksvärlden. Med införandet av 
marknadsföringens entreprenöriska synsätt tvingades bibliotekarier betrakta bibliotek 
mer som ett företag, om än ett som inte kan mätas i monetära termer.14 I en bok från 
1977 definierar Greta Renborg skillnaden mellan PR och marknadsföring som att PR 
arbetar mot att långsiktigt påverka relationen mellan enskilda grupper och 
organisationen, både externt och internt. Marknadsföringsåtgärder förklaras som 
inriktade till att åstadkomma en ”omedelbar säljeffekt”. 15 Skillnaden mellan de två kan 
diskuteras och jämförs detta synsätt med den definition av marknadsföring som 
presenterats i denna uppsats är det tydligt att den här typen av uppdelning inte längre 
gäller. Marknadsföringsteorin har utvecklats mycket under årens lopp med införandet av 
relationsbaserade tjänsteteorier och det som Renborg 1977 betraktade som PR faller 
idag under det vidare marknadsföringskonceptet. En annan skillnad som går att utläsa är 
användandet av teoretisk nivå. Renborgs PR-arbete är fast förankrat i den dagliga, 
praktiska biblioteksverksamheten medan dagens forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utgår från marknadsföringsteorier utvecklade på en högre 
teoretisk nivå som sedan förs ned på verksamhetsnivå. 
 
Situationen idag kan vara svår att helt kartlägga. På ett högre organisatoriskt plan har 
exempelvis Svensk Biblioteksförening en specialgrupp med inriktning mot 
marknadsföring. Gruppens fokus är att belysa olika frågor som hur dagens och 
framtidens marknadsföring för bibliotek gestaltar sig, vilka kanaler biblioteken har för 
att nå ut med sina tjänster och produkter, hur biblioteket positionerar sig samt hur 
personalen gemensamt arbetar för att uppfylla bibliotekets mål med marknadsföringen. 
Marknadsföringsgruppen har tre mål; att sprida kunskap om relevanta 
marknadsföringsteorier och –strategier, att stimulera personal som jobbar med dessa 
frågor samt att utbyta erfarenheter med liknande grupper i de andra nordiska länderna. 
Enligt gruppens verksamhetsplaner har de ett antal årligen förekommande aktiviteter. 
De anordnar en konferens under februari månad, ordnar ett seminarium på Bok & 
Biblioteksmässan och håller möten. Gruppen arbetar också med att aktivera medlemmar 
och en del andra mindre aktiviteter men det varierar från år till år. Slutligen delas varje 
år Greta Renborgs-pris ut till en individ eller ett bibliotek som utmärkt sig inom 
marknadsföringsområdet. Tanken bakom priset är att det ska ”premiera god 
marknadsföring.”16  
 
                                                 
13 Renborg, Greta (1986). Bibliotekarien blir marknadsförare. I Bibliotekarierollen i förändring . En 
vänbok till Ulf Dittmer, stadsbibliotekarie i Stockholm 1978-1986. Stockholms stadsbiblioteks skriftserie 
1986:1. S. 51-60. och Törngren, Margareta (1986). Bibliotekarien blir informatör. I Bibliotekarierollen i 
förändring. En vänbok till Ulf Dittmer, stadsbibliotekarie i Stockholm 1978-1986. Stockholms 
stadsbiblioteks skriftserie 1986:1. S. 63f. 
14 Renborg (2000), s. 8. 
15 Renborg, Greta (1977). Bibliotekens PR- och kontaktarbete . Lund: Bibliotekstjänst. 
16 Svensk Biblioteksförenings hemsida. http://www.biblioteksforeningen.org/ [2006-02-24] 



 8 

En annan förening som arbetar för marknadsföring av folkbibliotek är PR-foreningen 
for nordiske biblioteker. Det är en frivilligorganisation som arbetar för att marknadsföra 
nordiska bibliotek.17 PR-foreningen ordnar årliga konferenser och är initiativtagare till 
bland annat ”Kura skymning” och en del andra biblioteksevenemang. 18 
 
 
1.7 Disposition 
 
Uppsatsens disposition är sådan att kapitel ett inleds med inledning, 
problembeskrivning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och begrepp. Efter detta 
redogörs för den tidigare forskningen inom fältet och slutligen ges en historisk 
överblick på hur marknadsföringstankarna utvecklats i svenska bibliotekskretsar under 
1900-talet.   
 
Kapitel två redogör för den större kulturpolitiska kontext som innefattar 
folkbibliotekens situation i Sverige. De lagar och förordningar som finns undersöks och 
den förändringsprocess som biblioteken är inblandade i kartläggs. 
 
I kapitel tre följer en kort förklarande genomgång av den teoretiska bakgrunden till de 
mer konkreta marknadsföringsaspekter som används i uppsatsen. Här introduceras 
läsaren till grundläggande marknadsföring om både tjänste- och 
produktmarknadsföring. Kapitlet innehåller huvudsakligen den del av teorin som på ett 
mer direkt plan kommer att appliceras på undersökningen, nämligen marknadsmixen 
och de 7 p:na sett ur ett biblioteksperspektiv. 
   
Kapitel fyra är ett metodkapitel som avhandlar fallstudien som forskningsmetod, dess 
fördelar och nackdelar samt de undersökningsmetoder som kan ingå i en fallstudie. 
Efter detta diskuteras sökvägar och det material som använts i undersökningen. I denna 
sektion diskuteras även de insamlingssätt och det analysförfarande som använts i 
undersökningen.  
 
Nästföljande kapitel fem inleds med en presentation av Bollebygds kommun, dess 
historia och nuvarande situation. Därefter ges grundläggande fakta om biblioteket i 
Bollebygd för att inför resultatanalysen ge en introducerande bild av 
undersökningsobjektet.  
 
I kapitel sex både redovisas och analyseras resultaten från undersökningarna. 
Resultatredovisningen och analysen är strukturerad utefter de 7 p:nas kategorier, 
kategorier som behandlas var för sig.  
 
Kapitel sju är ett diskussionsavsnitt som mynnar ut i de slutsatser som dragits av 
undersökningen, vilka konkretiseras genom en presentation av vår modell. Kapitlet 
avslutas med utvärderande kommentarer om uppsatsarbetet.  
 
Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i kapitel åtta. 
 
 

                                                 
17 PR-foreningen for nordiske biblioteker. http://www.prforeningen.org/id1.html  [2006-02-24] 
18 PR-foreningen for nordiske biblioteker. http://www.prforeningen.org/index.html [2006-02-24] 
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2 FOLKBIBLIOTEKENS KULTURPOLITISKA 
SITUATION 
 
 
Folkbiblioteken i Sverige verkar under särskilda förutsättningar. Biblioteken har en 
skyldighet att tillgängliggöra material samt att arbeta för samhällets och individens 
bästa, något de flesta privata organisationer inte behöver ta hänsyn till. Biblioteken 
arbetar heller inte i ett kommersiellt syfte vilket komplicerar appliceringen av viss 
marknadsföringsteori som tjänar till att öka profiten. Detta kapitel redogör för 
bibliotekens kulturpolitiska kontext i syfte att visa vilka avgränsningar och drivkrafter 
som påverkar bibliotekens arbete. Dessa avgränsningar och drivkrafter kan existera på 
en lokal nivå i form av resursbrist eller enstaka eldsjälar som står bakom förändring 
men de kan även handla om påverkan från högre instanser då den politik som förs på 
statlig nivå kan bli kännbar för biblioteken. En statlig inaktivitet när det gäller att 
utforma tydliga riktlinjer för informationspolitiken får direkt verkan på bibliotek då det 
krävs att de är tydliga i sin egen roll gentemot sin verksamhet och andra institutioner.19  
 
Biblioteket som institution kan betraktas på olika sätt. En beskrivning av 
biblioteksorganisationen som förs fram av J. Olaisen et al. betraktar biblioteket som en 
byråkratisk, formalistisk och rationellt styrd organisation där bibliotekets 
självständighet som erkänd profession och relationen med användare får stå tillbaka för 
det interna samspelet mellan politiker och administratörer. Biblioteken beskrivs ha tre 
dominerande intressegrupper; politiker, bibliotekarier och användare. Då biblioteken 
som icke-kommersiella institutioner antas vara mer beroende utav bidrag än av 
efterfrågan styrs bibliotekens verksamhet av en makt- och influenskamp mellan 
bibliotekarier och politiker. Användarnas inflytande anses vara minimalt i kontexten. 
Denna centralisering som följer av att politiker och administratörer styr institutionens 
utveckling förhindrar att organisationen utvecklas dynamiskt med hänsyn till krav och 
behov från användare. Istället standardiseras produktionen och blir väldigt fragmenterad 
då riktlinjerna är alltför allmänna.20 Detta indikerar att institutionen i sin struktur 
försvårar förändringsarbete. 
 
Vi vill även i detta kapitel presentera målsättningar för bibliotek på olika nivåer för att 
ge en bild av riktlinjernas innehåll och omfattning. Dessa mål kommer att diskuteras i 
resultatanalysen eftersom vi tror att målsättningar i mångt och mycket styr 
biblioteksarbetet och således även sätter prägel på marknadsföringsarbetet. Detta är 
något som Granbacka21 undersökt i sin studie om sambandet mellan ett biblioteks 
målsättningar och marknadsföringsarbete, vilket det även kommer att refereras till i 
analysen.  
 
 

                                                 
19 Hansson, Joacim & Zetterlund, Angela (1997). Folkbibliotekens förändring: tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur. Svensk biblioteksforskning . Nr. 1-2, s. 54. 
20 Olaisen, Johan et al. (1996). Pathological Process in Library Systems. Libri. Vol. 46, nr. 3. S. 121ff. 
21 Se avsnitt 1.5 Tidigare forskning. 
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2.1 Drivkrafter 
 
I ”Folkbibliotekens förändring: tidigare forskning om folkbiblioteken och teorier om 
förändringens natur” beskriver Hansson och Zetterlund, utifrån Carina Sjöholms 
etnologiska studie av en satsning på arbetsplatsbibliotek22, hur eldsjälar kan fungera 
som drivkrafter bakom förändringsprocessen på lokala folkbibliotek. Eldsjälen beskrivs 
som en driven, ideologiskt övertygad person inom biblioteksverksamheten som brinner 
för sin sak. Denna enskilda eldsjäl kan ofta driva igenom ett förändringsarbete genom 
att responsen för det mesta är positiv från de användarna som använder sig av 
biblioteket. Bilden av eldsjälen kan ställas mot bilden av den oengagerade politikern 
som inte lyfter fram betydelsen av biblioteket i samhällsdebatten. Detta agerande 
tillsammans med otydligt skrivna riktlinjer och målsättningar för biblioteket som 
tidigare berörts kan ses som bromsklossar för ett förnyelsearbete.23 Detta målar upp en 
bild av hur viktig den enskilde individens initiativ kan vara för verksamheten. 
 
Enligt Fia Söderberg i ID – på spaning efter folkbibliotekens identitet har den 
förändringsprocess som genom den informationsteknologiska utvecklingen kommit till 
stånd påverkat biblioteket på många olika plan. Denna förändring har inte bara skapat 
nya möjligheter för folkbiblioteken utan även förstärkt bibliotekens traditionella uppgift 
när det gäller att sprida information och kunskap. Förändringsprocessen sker således 
gradvis, med både ett bevarande och ett förnyande. Parallellt med att 
samhällsstrukturerna utvecklas är det aktörer, så som enskilda eldsjälar eller staten, som 
genom sitt arbete förändrar biblioteken. Ett exempel på en sådan förändringsprocess är 
bibliotekens förskjutning från att förmedla kultur till att förmedla information vilket 
kommit till stånd på grund av betydande aktörer som bejakat den strukturomskapande 
IT-revolutionen. 24 
 
 
2.2 Bibliotekslagen SFS 1996:1596 
 
Den bibliotekslag som infördes i Sverige 1996 (SFS 1996:1596) fastställer att alla ska 
ha tillgång till ett folkbibliotek och att det därför skall finnas ett bibliotek i varje 
kommun. Verksamheten skall inrikta sina krafter på områden som litteratur, läsning, 
kultur, information, utbildning och upplysning. Biblioteket skall även arbeta för att göra 
databaserad information tillgänglig för alla. Förutom avgifter vad gäller kopiering, porto 
och försenade lån så skall det vara gratis att låna böcker på biblioteken. Folkbiblioteken 
ligger under kommunen vilka har det yttersta ansvaret för biblioteken och sedan 2005 
även har som uppgift att utforma planer för verksamheten. En annan målgrupp som 
skall prioriteras är barn och ungdomar vilka skall uppmuntras till läsning och 
språkutveckling genom att folkbiblioteket tillgängliggör böcker, informationsteknik och 
andra medier som är väl anpassade till denna användargrupp. För att folkbiblioteken 
skall kunna ge en tillfredställande service till sina låntagare skall bestånd från andra 
statligt finansierade bibliotek, så som läns-, forsknings- och högskolebibliotek, 

                                                 
22 Sjöholm, Carina (1992). Hellre lite dum än snobbig . Lund: Bokbox Förlag.  
23 Hansson & Zetterlund (1997), s. 45. 
24 Söderberg, Fia (2004). ID - på spaning efter folkbibliotekens identitet. 
http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/BF/stipendiet/2004/IDfolkbibliotek.pdf [20060227] S. 5ff, 22. 
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avgiftsfritt göras tillgängliga då de böcker som efterfrågas inte finns på det mindre 
biblioteket. Detta bygger på att det skall finnas en god samverkan mellan biblioteken. 25  
 
 
2.3 De kulturpolitiska målen  
 
1996 utkom riksdagen med en modifierad upplaga av 1974 års kulturpolitiska mål och 
innefattar målsättningar inom områdena: yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald, 
självständighet, kulturarv, bildning och internationalisering. På Kulturrådets hemsida 
kan man läsa att målen främst är till för en generell kulturpolitik vilket gör att fokus inte 
enbart är på biblioteket som specifik institution. Likväl går det att utläsa särskilda 
intressanta aspekter som har relevans för biblioteken. Under yttrandefrihetsmålen 
exempelvis uppmärksammas den nya informationstekniken och vikten av att alla, utan 
undantag, ska få tillgång till information, kultur och kunskap. En av förutsättningarna 
för att detta skall uppfyllas är att det ska finnas en mångfald av arenor för människor där 
de kan tillgodogöra sig dessa behov. Kulturell jämlikhet är en annan målsättning som 
riktar sig främst till kulturinstitutionerna i landet. I målen riktas en önskan om ökad 
samverkan mellan olika organisationer och engagemang för att alla ska få ta del av 
kultur.26 Inom biblioteksverksamheten finns det möjlighet att arrangera olika kulturella 
aktiviteter och det kan påpekas vilken roll biblioteken kan spela i denna fråga, som 
exempelvis kulturell arena.  
 
I de kulturpolitiska målen utrycks även en oro för de negativa konsekvenser som 
kommersialismen kan föra med sig med likriktning, förytligande och centralisering. 
Som motpol önskas kulturella verksamheter som kan erbjuda ett alternativt utbud. När 
det gäller att verka för att människor ska bilda sig och utveckla sin person och identitet 
nämns biblioteken som en särskilt viktig institution i dessa sammanhang. De 
bildningsmål som satts upp påpekar vikten av att människor strävar efter att bilda sig 
utöver den yrkesroll man har för att kunna orientera sig i tillvaron. Biblioteken har som 
uppgift att bemöta och uppmuntra detta strävande. I demokratisk anda ska även 
kulturpolitiken sträva för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet och ge stöd och 
möjlighet för att människor oavsett kulturell eller etnisk bakgrund skall kunna mötas 
och inspireras.27           
 
 
2.4 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
 
UNESCO utfärdade i samarbete med International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) 1994 en uppdaterad version på det folkbiblioteksmanifest som 
antogs redan 1949. I samhället fungerar folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum och 
som demokratiskt medborgarrum med samhällsansvar där alla har rätt att tillgängliggöra 
sig information och kunskap. En viktig del i detta är avgiftsfria tjänster. UNESCO ser 
biblioteket som en viktig institution i verkan för fred och andlig utveckling. En 
                                                 
25Bibliotekslag SFS 1996:1596. Kulturrådets hemsida. http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 
[2006-02-22]. Vi har utgått från de texter som finns på Kulturrådets hemsida om Bibliotekslagen, de 
kulturpolitiska målen samt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest då Kulturrådet är den centrala 
förvaltningsenheten inom kulturområdet. 
26 De kulturpolitiska målen. Kulturrådets hemsida. http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2056 [2006-
03-03] 
27 Ibid. 
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lagstiftning skall understödja bibliotekets ”funktion” och institutionen skall bekostas av 
allmänna medel.

 28  
 
Utbudet skall vara anpassat till olika målgrupper utifrån faktorer som ålder, kulturella 
eller fysiska förutsättningar och styras utifrån grunder som bestäms i relation till de 
lokala förhållandena som råder. Kvalitet är en annan riktlinje för vilka samlingar och 
tjänster som skall erbjudas utan att de skall påverkas från religiöst, politiskt eller 
ideologiskt håll samt stå fritt från kommersialism.29  
   
I folkbiblioteksmanifestet utrycks även konkreta riktlinjer om att bibliotekslokalerna ska 
vara ”centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier, försedda med 
lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa användarna.” 
Till detta tillkommer att biblioteken skall arbeta för att verksamheten skall kunna nå ut 
även till dem som inte har möjlighet att nå biblioteket på plats, så kallad uppsökande 
verksamhet och användarutbildning för att tillgängliggöra utbudet för alla. 
Bibliotekarien rekommenderas ha en tillfredsställande utbildning för att upprätthålla den 
kvalitet som verksamheten på folkbiblioteket förväntas hålla och genom sina tjänster 
aktivt förmedla de möjligheter som finns till användarna.30 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Kulturrådets hemsida. 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544 [2006-02-28] 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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3 MARKNADSFÖRINGSTEORI 
 
 
Den litteratur som finns inom området bibliotek och marknadsföring tenderar att vara av 
två slag – dels den rent praktiska med tips och riktlinjer tagna ur verkliga exempel, och 
dels den i allmänna marknadsföringstexter förankrade litteraturen som ur teori och 
tidigare forskning drar upp riktlinjer för hur marknadsföringsarbete på bibliotek kan 
läggas upp. Vi har främst använt oss av den senare kategorin och av dessa verk är det 
särskilt några om förtjänar att introduceras var för sig.  
 
Eileen Elliott de Sáez har arbetat som marknadsförare och även undervisat vid 
University of Northumbria at Newcastle. Hennes Marketing Concepts for libraries and 
information services har fördelen att den dels är relativt nyutkommen (2002) samt att 
den är skriven på ett rättframt sätt som kombinerar teori med praktiska exempel vilket 
gör det enkelt att som läsare ta till sig budskapen. Hon har bland annat använt sig av 
Philip Kotler som utgångspunkt, vilket är en av anledningarna till att vi valt att stödja 
mycket av vår teori på hennes verk då också vi till viss del utgått från Kotler. 
 
Liksom de Sáez använder sig även Darlene E. Weingand av marknadsföringens 
ursprungliga 4 p:n och kompletterar detta med kapitel om planering och utvärdering. 31 
Weingand är professor vid University of Wisconsin och specialiserad på Management 
inom Biblioteks och informationsvetenskap. Även Margaret Kinnell och Jennifer 
MacDougall diskuterar marknadsmixen i relation till bibliotek vilket gjort att vi valt att 
använda deras Meeting the marketing challenge (1994) fastän den har några år på 
nacken. 
 
Gemensamt för många marknadsföringstexter är att de är skrivna ur amerikanskt eller 
brittiskt perspektiv, vilket gör att viss urskiljning är nödvändig om de ska användas i en 
svensk kontext. Det mesta av skillnaderna är av uppenbar karaktär, såsom sponsring, 
men annat som bibliotekets förutsättningar och roll i samhället kan ibland vara en given 
faktor som inte diskuteras öppet i texten. Det vill säga att exempelvis bibliotekets 
kulturpolitiska situation betraktas som självklar och inte tydligt diskuteras i relation till 
marknadsföringsinnehållet. Det innebär att läsaren kan måsta fundera vad effekten av en 
viss åtgärd skulle kunna bli i Sverige då dessa variabler varken diskuteras eller ens 
påpekas i texterna. Läses texterna med detta i minnet innebär det dock få problem att 
applicera riktlinjerna till en svensk bibliotekskontext. 
 
 
3.1 Allmän marknadsföringsteori 
  
Marknadsföringsteori kan som område betraktas från många olika perspektiv. Philip 
Kotler och Gary Armstrong, författare av den inom fältet mest dominerande 
introduktionsboken, Principles of Marketing, definierar marknadsföring som en social 
och verkställande process ur vilken grupper och individer får vad de behöver och vill ha 
genom att skapa och utbyta produkter och värden med andra.32  Detta är ett exempel på 

                                                 
31 Weingand, Darlene E.  (1999). Marketing/planning library and information services. 2. uppl. 
Englewood, CO: Libraries Unlimited, inc. 
32 Kotler, Philip och Armstrong, Gary (1991). Principles of Marketing. 5. uppl. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. S. 5. 
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en transaktionsbetonad syn på marknadsföring. Byte har länge ansetts som det centrala 
fenomenet inom marknadsföring; det vill säga att byte av värde (produkter eller pengar) 
är marknadsföringens mål. Sedan 1980-talet har dock en annan syn på marknadsföring 
börjat växa fram i form av relationsmarknadsföring. Den ser som det centrala inom 
marknadsföring de relationer mellan parter på marknaden som möjliggör och underlättar 
byten. Marknadsföringsprofessor Christian Grönroos, en av förespråkarna för 
relationsmarknadsföring, å sin sida definierar marknadsföring som att via ömsesidigt 
givande och uppfyllande av löften identifiera, etablera, utveckla och sköta om relationer 
med kunder och andra intressenter. Syftet är att alla inblandades mål ska uppfyllas. 
Marknadsföring med detta synsätt är alltså att styra organisationens 
marknadsföringsrelationer. 33  Transaktions- och relationsmarknadsföring är ofta knutna 
till marknadsföring av respektive produkter och tjänster, även om inte heller den 
uppdelningen alltid gäller. 
 
 
3.2 Folkbiblioteket – tjänster eller produkter? 
 
Inom marknadsförings litteraturen om bibliotek tycks de flesta automatiskt anta att 
biblioteket är ett renodlat tjänsteföretag. Att bibliotekarien bakom informationsdisken 
utför tjänster till användarna är tydligt, men består den övriga biblioteksverksamheten 
också ”bara” av tjänster? För att definiera tjänster har vi valt att följa Kotlers kriterier i 
sex punkter. Dessa kriterier är kärnan i de definitioner som med små variationer 
används i litteraturen om tjänstemarknadsföring.  
 

• Först och främst är tjänster immateriella. De existerar inte i det fysiska rummet 
och kan därför inte undersökas innan de levereras till konsumenten. 34  

• För det andra går det inte att skilja en tjänst från den person som utför tjänsten, 
vilket gör att hur den individuella tjänsteutövaren uppfattas påverkar hur tjänsten 
i sig bedöms.  

• En tredje aspekt är att en service kan variera beroende på hur den utförs eftersom 
den utförs av människor, och kanske även av olika människor.  

• Kotlers fjärde punkt är att tjänster som produkt är obeständig – i samma 
ögonblick som den utförs försvinner den. Det innebär att servicen måste utföras 
på ett acceptabelt sätt varje gång samt att efterfrågan kan variera vilket kan 
påverka utförandet.  

• Utöver dessa fyra grundläggande karakteristika anger Kotler också att en service 
utmärks av att kriterierna för att kunden ska bli nöjd är annorlunda då den inte 
fullt ut kan bedöma exakt vad han eller hon får innan tjänsten köps. Det innebär 
att kunden aldrig får reda på om den tjänst som köpts faktiskt var den bästa i den 
givna situationen på det sätt fysiska produkter kan jämföras.  

• Slutligen är kunden delaktig i tillkomsten av tjänsten på ett sätt han eller hon 
inte är vid inköp av en produkt. Det gör att kunden på ett annat sätt kan bedöma 
hela processen. 35  

 

                                                 
33 Grönroos, Christian (1996). Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber-Hermods. S. 9ff. 
34 Kotler, Philip, Hayes, Thomas, Bloom, Paul N. (2002). Marketing professional services. 2. uppl. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. S. 12. 
35 Kotler et al. (2002), s. 13f. 
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En produkt å andra sidan kan definieras som ett fysiskt objekt, tjänster, erfarenheter, 
händelser, personer, platser, egendomar, organisationer, information eller idéer.36 I den 
definition Kotler ger räknas information in bland produkter. Detta kan tolkas som att 
produkt är vad än biblioteket erbjuder som är av nytta till användarna.37 Då dessa nyttor 
ofta är tjänster framstår det som överflödigt att göra en distinktion mellan tjänster och 
produkter vad gäller folkbibliotek. 
 
Men vilken sorts organisation är då folkbiblioteket? En forskare, Diane Mittermeyer, 
som undervisar vid kanadensiska Mc-Gill University, föreslår att ett möjligt sätt att se 
på saken är att det primära materialet är information. Detta trots att många centrala 
produkter är just fysiska produkter som utlåning av dokument, sökningar i databaser, 
access till biblioteket och dess kollektioner och lokaler. Mer specifikt så kan den 
huvudsakliga produkten definieras som att skapa tillgång till information, vilket då 
klassas som en tjänst.38 På så vis kan biblioteken definieras primärt som en 
tjänsteorganisation. Man kan också använda sig av Grönroos definition av vad en tjänst 
är och implicit i detta, vad ett tjänsteföretag är: ”Services are the objects of transaction 
offered by firms and institutions that generally offer services or that consider 
themselves service organizations.” 39 Med andra ord kan biblioteket betecknas som en 
tjänsteorganisation om den själv betraktar sig som en sådan. Grönroos konstaterar att 
tjänster ofta är direkt relaterade till marknadsföringen av fysiska produkter men att tack 
vare ovanstående definition kan den tjänsteproducerande delen av organisationen 
betrakta sig som tjänstefokuserat om det anses lönsamt.40  
 
Från det som går att utläsa ur facklitteraturen bedöms biblioteket vara en 
tjänsteorganisation men vi anser att biblioteksforskaren bör hålla i minnet att även om 
bibliotekariens främsta uppgift är att tillhandahålla tjänster, så vilar förmågan att 
effektivt kunna erbjuda dessa på bibliotekets fysiska utbud. Utan samlingarna och de 
elektroniska resurserna kan en bibliotekarie i sig själv vara hur bra som helst, men 
tjänsten kan ändå inte betraktas som fullständig. Därför bör bibliotek betraktas som 
främst en tjänsteorganisation men en sådan som är beroende av kvaliteten på dess 
produktutbud. Man kan också som Göran Widebäck, docent i företagsekonomi, betrakta 
bibliotekets verksamhet i form av en produktionskedja bestående av ett första moment, 
mediebeståndet, som utnyttjas i det andra momentet, låneverksamheten. Traditionellt 
har dessa delar setts som en helhet. Widebäck anser dock att det kan vara på sin plats att 
komplettera detta tankesätt genom att ge delarna ett självständigt värde. Beståndet 
representerar en beredskap och en tillgång, oberoende om det faktiskt nyttjas eller ej. 
Tjänsteutbudet blir sedan till viss del, men inte exkluderande, beroende av 
mediebeståndet. Till exempel kan beståndet kompletteras med fjärrlån. På så vis kan 
biblioteksverksamheten delas upp i en produktdel och en tjänstedel vilket bör avspeglas 
i planeringen av marknadsföringsstrategin.41 
 
 
                                                 
36 Kotler, Philip (2000). Marketing Management: the millenium edition . 10. uppl. Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall. S. 394. 
37 de Sáez (2002), s. 57. 
38 Mittermeyer (2003), s. 28. 
39 Grönroos (1991), s. 19. 
40 Ibid., s. 22.  
41 Widebäck, Göran  (1995). Folkbibliotekets verksamhetslogik. Biblioteken, kulturen och den sociala 
intelligensen.  Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Lars Höglund (red.). 
Borås/Göteborg: VALFRID. S. 165ff.  
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3.3 Folkbibliotekens villkor 
 
Folkbiblioteken verkar under speciella riktlinjer som är unika för dem och därför måste 
deras miljö och villkor, sett ur ett marknadsföringsperspektiv, undersökas. Eftersom 
biblioteken inte är vinstdrivande går stora delar av de vanligaste 
marknadsföringsmodellerna ej att applicera eftersom de är skapta för kommersiella 
företag. Som en kommunal institution måste skötseln av biblioteket stå till svars inför 
allmänheten, vilket inkluderar hur pengar spenderas. Läggs stora summor på en 
marknadsföringsplan kan resultatet bli negativt om det uppfattas som onödigt och 
överflödigt av den breda allmänheten.  
 
Det finns vissa aspekter som utmärker marknadsföring av icke-kommersiella 
organisationer från marknadsföring av vinstdrivande företag. Först och främst finns det 
vanligtvis mycket lite sekundär data om målgrupper att basera marknadsföringsplaner 
på, jämfört med vad som finns tillgängligt för den kommersiella marknaden. En annan 
faktor är att verksamheten inom den här sektorn är en smula begränsad – produkten eller 
syftet är relativt oföränderlig. Fördelen med vissa organisationers tjänster kan också 
vara dold för många potentiella användare.42 För folkbiblioteken är dessa problem inte 
lika uttalade som för vissa hjälporganisationer men det understryker ändå vikten av att 
biblioteken gör icke-användare uppmärksamma på dess utbud och att särskild tonvikt 
läggs vid att nya tjänster och produkter marknadsförs extra för att hitta sin publik. Det 
kan inkludera allt från att som Mölndals bibliotek publicera listor på sin webbplats över 
nyinköpt litteratur 43 eller att göra användare medvetna om bibliotekets utbud av 
databaser. 
 
Det kan därför vara svårt att veta vilken ansats som bör användas och vilka perspektiv 
som bör antas. För att skapa en startpunkt är det därför lämpligt att utgå från den egna 
organisationen och se till dess förutsättningar. För ett folkbiblioteks del är en av de 
viktigaste delarna i detta arbete att erhålla kunskap om olika användargrupper, vilket 
kan göras på flera olika sätt. Först och främst är det bibliotekariernas erfarenhet och 
kontakt med användarna som kan bilda grund för en bedömning, även om dessa 
kontakter begränsas till dem som faktiskt besöker biblioteket. För att nå ut till icke-
användare kan fokusgrupper och andra marknadsundersökningar användas. En annan 
viktigt aspekt som ofta förbises vad gäller utvecklig av strategier är förslag och 
klagomål från användare. Om inte dessa fångas upp kan det skada verksamheten, både 
om användare är missnöjda och om bra förslag inte når rätt person. Det är därför vitalt 
att ett formellt system finns som gör det enkelt för användare att ventilera sina åsikter 
samt för verksamheten att fånga upp och analysera kommentarerna.44  
 
Marknadsföring kan också i vissa läger betraktas som manipulativt och inträngande i 
folks privatliv. Exempelvis kan anti-rökkampanjer tolkas som att de genom 
skrämseltaktik försöker påverka folk i vad som är deras personliga val.45 För 

                                                 
42 Kotler, Philip & Andreasen, Alan R. (2003). Strategic marketing for nonprofit organizations. 6. uppl. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. S. 28f. 
43 Mölndals biblioteks hemsida http://www.molndal.se [2006-02-21] 
44 Vergueiro, Waldomiro & de Carvalho, Telma (2003). Building customer – library relationship. An 
integrated approach to service marketing: a book of readings on marketing of library & information 
services. Gupta, Dinesh K. & Jambhekar, Ashok (red.). Mumbai: Allied Publishers Private Limited. S. 
110-117. 
45 Kotler & Andreasen (1996), s. 20ff. 
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folkbibliotek är nog inte det sistnämnda en särskilt stor faktor. Däremot kan 
marknadsföring kopplas samman med att försöka påverka folk, att tvinga dem, till att 
göra något de inte vill. Folk vet att folkbiblioteken finns, så vill de besöka dem kan de 
göra så, kan man resonera. En invändning mot detta är att även om ”folk” vet att 
biblioteket finns så är det inte säkert att alla vet vad biblioteken har att erbjuda. Särkilt 
nu med ett ständigt ökande utbud av elektroniska resurser kan det vara viktigt att 
upplysa allmänheten om vad som ryms inom bibliotekets väggar. Dessutom handlar 
marknadsföring också om att få målgruppen villig att betala ett pris – i det här fallet är 
priset att ändra på gamla beteendemönster samt att ge viss tid och energi till att lära 
känna biblioteket.46 Däremot är den förstnämnda invändningen mer allvarlig. Även om 
en stor marknadsföringskampanj skulle vara framgångsrik i att få fler användare att hitta 
till biblioteket skulle biblioteket kunna lida mer långsiktigt om det allmänt ansågs slösa 
med skattepengarna.  
 
Var går då gränsen mellan en framgångsrik kampanj och slöseri med resurser? Det är en 
svår gränsdragning som det inte finns några definitiva svar till. Ett sätt att lösa 
problemet är genom att glömma ordet kampanj och se till helheten istället. 
Marknadsföring handlar om att på alla plan arbeta för att organisationen ska nå ut till 
målgrupperna, vilket innebär att marknadsföringsperspektiv och –strategier måste 
genomsyra alla nivåer inom verksamheten. Även om marknadsföringsarbetet kan 
involvera enstaka kampanjer kan man hävda att det är det långsiktiga arbetet som ingår i 
rutinerna som är det viktiga.  
 
 
3.4 Marknadsmixen 
 
Marknadsmixen är den kombination av kontrollerbara marknadsföringsfaktorer som 
blandas för att skapa den efterfrågade responsen hos målgruppen. I klartext ger 
marknadsmixen en översikt över de faktorer som bör undersökas när en 
marknadsföringsstrategi utformas. De fyra p:n som används för att strukturera de 
tillgängliga marknadsföringsmöjligheterna är produc t, price, place och promotion. 
Product kan innebära både en fysisk produkt likväl som en tjänst; det är det 
sammanlagda paket en kund mottar vid köpet.47 Price anses vanligen vara de pengar en 
kund betalar för en produkt men inom tjänstemarknadsföringen har detta begrepp 
breddats till att även inkludera indirekta kostnader som inte är direkt kopplade till själva 
produkten. 48 Detta kan också inkludera kostnader som inte är monetära, såsom tid. 
Place är som det låter det fysiska ställe produkten eller tjänsten görs tillgänglig. 
Promotion är de aktiviteter som kommunicerar till kunden de meriter som produkten 
eller tjänsten har. 49  Ursprungligen omfattade modellen endast dessa 4 p:n, men olika 
forskare har lagt till ytterligare p:n och på så vis skapat egna versioner av modellen. 
Philip Kotler omnämner tre extra p:n som även används av Eileen Elliott de Sáez, 
vilkens Marketing Concepts for libraries and information services används mycket som 
underlag i denna uppsats. De tre är physical evidence, vilket är nära knutet till plats då 
det syftar till den atmosfär och layout som finns inne i biblioteket, people de människor 

                                                 
46 Kotler & Andreasen (1996), s. 27. 
47 Kotler & Armstrong (1991), s. 45. 
48 Weingand, Darlene E. (2003). Marketing and planning: a strategic partnership. An integrated approach 
to service marketing: a book of readings on marketing of library & information services. Gupta, Dinesh 
K. & Jambhekar, Ashok (red.). Mumbai: Allied Publishers Private Limited. S. 57. 
49 de Sáez (2002), s. 52f. 
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som är del av tjänstelevereringen och slutligen processes – de bakomliggande faktorer 
som påverkar primärt personalen och verksamhetens struktur och utveckling.  
 
 

Physical evidence
Arrangement of objects

Materials used
Shapes/lines

Lighting/shadows
Color

Temperature
Noise

Processes
Policies & procedures

Factory/delivery cycle time
Training & rewarding systems

People
Service provider

Customer being serviced
Other employees and customers

Product
Quality
Features
Options

Style
Packaging

Sizes
Services

Warranties
Returns
Brand

Price
List price
Discounts

Allowances
Payment period

Credit terms

Place
Channels
Coverage
Location
Inventory
Transport

Promotion
Advertising

Personal selling
Sales promotion

Publicity

 
 

Marknadsföringens 7 P:n.50 
 
 
Det är dock, som de Sáez påpekar, sällan lämpligt att strikt följa denna uppdelning, men 
p:na är användbara som påminnelse om vad som kan ingå i en marknadsmix.51 Därför 
kommer marknadsmixen att användas som analysmodell för att strukturera upp 
resultatet av undersökningen. De olika sektionerna förväntas bli omfångsmässigt väldigt 
olika, exempelvis bör kategorin price bli kortfattad i en bibliotekskontext medan 
avsnittet om physical evidence något mer omfattande. Detta är i så fall bara något som 
understryker de Sáez kommentar. 
 
 
3.5 7p för folkbiblioteket 
 
3.5.1 Physical evidence 
Fysiska aspekter som utseende och atmosfär är en faktor som här räknas in i 
marknadsmixen. De fysiska aspekterna inne i biblioteket bör enligt de Sáez berätta för 
besökarna att biblioteket har en egen stark identitet. Material, typsnitt och färger säger 
mycket om bibliotekets tjänster och kan om de är samspelta hjälpa till att skapa 
identitet. En välskött lokal inger förtroende om att bibliotekets tjänster matchar utsidan 
medan en sliten byggnad och inredning negativt påverkar förväntningar. Atmosfären 
påverkas givetvis av personalens uppträdande men även av användandet av varma 
färger, sköna sittplatser, bra användande av utrymme samt språk på skyltar. Skyltar kan 
göras välkomnande eller inte beroende på hur de formuleras och används. Exempelvis 
                                                 
50 Kotler et al. (2002), s. 9. Vi har valt att inte översätta denna modell för att inte riskera förvanskningar. 
51 de Sáez (2002), s. 53 och Kinnell, Margaret & MacDougall, Jennifer (1994). Meeting the marketing 
challenge. Strategies for public libraries and leisure services. London: Taylor Graham. S. 104. 
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möts en besökare hellre av en skylt som välkomnar dem till biblioteket än av en varning 
om att ficktjuvar härjar i lokalen. Här är bibliotekets entré extra viktigt. Liksom en 
större butik bör biblioteket placera ett öppet utrymme närmast ingången som ger 
besökaren översikt och bjuder denne vidare in i biblioteket. Det är alltså viktigt att 
studera vilka signaler biblioteket ger ut, om det är välkomnande eller inte. Samma sak 
kan appliceras på bibliotekets hemsida.52 
 
 
3.5.2 Place  
Plats är centralt eftersom en felaktig placering av ett bibliotek påverkar användarnas 
tillgång, geografiskt likväl som via Internet och telefon. Mobila tjänster kan finnas som 
komplement men det är viktigt att själva biblioteksbyggnaden är lämpligt belägen. 
Exempelvis kan en bibliotekslokal i ett affärsdistrikt avskräcka då sådana platser ofta är 
övergivna kvällstid. Framkomligheten måste också vara bra både till fots, med bil och 
via lokaltrafik. Skyltar hjälper besökare i staden att finna biblioteket. Plats inkluderar 
också öppettider som bör vara anpassade till användarnas behov och vara regelbundna. 
Öppettider som varieras dagligen gör det svårt för användare att lära sig när biblioteket 
är öppet. Begränsade öppettider kan kompletteras med telefonsvarare med information 
samt en bra webbplats. de Sáez föreslår att något så enkelt som en lista med vanliga 
frågor (frequently asked questions) kan göra en väsentlig skillnad.53  
 
 
3.5.3 Price 
Pris, sett ur ett organisationsperspektiv, inkluderar enligt Weingand både direkta 
kostnader knutna till aktiviteten men även indirekta sådana som personal och underhåll. 
Dessa kostnader får då sammanräknas till ett ungefärligt pris som sedan vägs mot den 
förväntade efterfrågan. 54 För svenska folkbibliotek måste dessutom den ideologiska 
kostnaden räknas in då folkbiblioteken har en mission utöver att endast ge användarna 
det de vill ha. Folkbiblioteken har även ett socialt ansvar, där de förväntas kunna 
erbjuda även sådant som sällan efterfrågas men som kan vara svåråtkomligt genom 
andra kanaler. Pris kan också betraktas omfatta användarens kostnader i form av tid och 
transportkostnader. de Sáez ger det hela ytterligare en dimension genom att mena att det 
är omöjligt att uppskatta så kallade sociala kostnader för de konsekvenser som följer av 
att användare inte blir bemötta på ett professionellt sätt av bibliotekarierna på ett 
bibliotek. Medicinsk forskning kan upptäckas för sent eller unga människor kan ta 
livsavgörande beslut grundade på ofullständig eller felaktig information som getts av 
bibliotekarierna.55 Dessa faktorer är svåra, för att inte säga omöjliga, att mäta och därför 
kommer prisdebatten för det enskilda folkbiblioteket att domineras av frågor om 
avgifter för vissa tjänster eller böter för överträdelser av bibliotekets regler. 
 
 
3.5.4 Product 
Produkt för bibliotek kan involvera material som böcker och annan media, 
accesskanaler som referenssamtal och informationssökningar, samt sådant som kan 
benämnas program – instruktioner, demonstrationer, utställningar, etc.56 Dessa 
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aktiviteter kan även benämnas tjänster, vilket gör att distinktionen där emellan blir 
otydlig. Som tidigare konstaterat är bibliotekets fysiska produkter (dess bestånd) nära 
knutet till dess tjänster, inbördes beroende av varandra men likväl separata enheter. 
Därför räknas bibliotekets tjänster in under den här rubriken men behandlas separat från 
beståndet.  
 
 
Identitet & varumärke 
I kategorin product kan även varumärke räknas in. Ett företags eller en organisations 
identitet uttrycks ofta i en logotyp som får representera verksamheten. Liksom 
målgruppssatsningar handlar profilering om att skapa fokus, ett särskilt område för 
biblioteken där de kan förbättra sin service. Ofta är fokus det externa resultatet men då 
profilering också kan vara ett sätt att skapa en image, en identitet som särskiljer ett 
bibliotek från ett annat, kan det handla om intern påverkan med. En tydlig identitet kan 
både vara ett sätt att skapa sammanhållning på arbetsplatsen och att hjälpa personalen 
genom att placera målsättningar i en kontext. Identitet är därför en viktig del av 
bibliotekskulturen och är ett resultat av mål och strategier. de Sáez sammanfattar att ett 
biblioteks önskvärda identitet ska vara tydlig och koherent, symbolisera bibliotekets 
attityd (ethos) och utmärka biblioteket ur massan. I utformandet av en identitet är det 
visuella viktigt då 80 % av det vi lär oss kommer via synen. Design, färger och typsnitt 
blir därför essentiella. de Sáez rekommenderar därför att en professionell designer 
anlitas då misstag kan bli kostsamma. Då designen, färgerna och typsnitten bör 
användas konsistent i hela verksamheten bör designerns arbete användas till fullo. 
Typsnitten kan bara dem presentera en bild av biblioteket då exempelvis en prålig 
Monotype Corsiva  ger ett helt annat intryck än en ren Helvetica.57 Se även avsnittet om 
hemsidan, nedan.  
 
Här förtjänar också logotypen, eller verksamhetssymbolen, ett särskilt omnämnande. 
Logotypen är ett förkroppsligande av bibliotekets syfte och personlighet. En omedelbar 
koppling ska göras till organisationen när symbolen visas. Den ska dessutom fungera i 
olika storlekar och tryckt på olika material. Enligt de Sáez är det bäst att undvika 
slogans i logotyper då dessa ofta känns daterade fortare än man kan tro. Slutligen, för att 
lyckas, måste identiteten integreras i hela organisationen och konsistent kommuniceras 
till användarna och andra målgrupper.58  
 
Söderberg anser att bibliotekens identitet är splittrad. Detta kan leda till att biblioteken 
väljer att inrikta sig på ett annat sätt än tidigare och ett möjligt framtidsscenario kan 
vara att fler och fler lokala bibliotek profilerar sig. Att biblioteken förknippas med olika 
identiteter och har många funktioner kan leda till problem när det gäller synen på 
biblioteket. Dels skiljer sig bilden av biblioteket åt mellan biblioteksvärlden och hur 
användarna ser på biblioteket, dels kan även bilden användare emellan skilja sig åt då 
biblioteket används i många olika syften. Att som ett bibliotek ha som anspråk att vara 
till för alla och tillfredställa många olika behov leder till svårigheter när det gäller att 
sätta en etikett på verksamheten och vad den står för. Söderberg ser problematiken i 
detta och menar att den diffusa bild av biblioteket som målas upp även påverkar arbetet 
med bibliotekens marknadsföring. En lösning är att arbeta för att ha överensstämmande 
riktlinjer för verksamheten både som politisk institution likväl som 
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folkbiblioteksinstitution. Ett annat förslag är att biblioteken istället kan framhäva den 
mångfacetterade verksamheten genom att marknadsföra biblioteket som just en 
institution med en mångfald av idéer.59 
 
 
Hemsida 
Ytterligare en aspekt av konceptet produc t är hemsidan som är en betydelsefull del av 
bibliotekets marknadsföring. Den kan betraktas som en produkt av många, men den kan 
även ses som en separat enhet inom bibliotekets utbud. Som för ”vanlig” 
marknadsföring är målsättning viktig vid etablerandet av en hemsida. Frågor som enligt 
Linda Ashcroft, Ph.D anställd vid Liverpool John Moores University, Storbritannien, 
kan bilda grund för en strategi är: vilka målgrupperna (både externa och interna) är, 
vilka syftena är med hemsidan, vilka tjänster bör finns på Internet, finns det hinder till 
användarnas access till hemsidan och hur kan i så fall dessa överkommas, hur 
samverkar hemsidan med bibliotekets roll och identitet och finns det några möjligheter 
att samarbeta med andra parter? Liksom tidigare föreslås det av forskare inom fältet att 
dessa målsättningar enklast görs med hjälp av marknadssegmentering, ur vilken sedan 
en effektiv strategi för kommunikation med dessa grupper samt personal kan göras. På 
samma sätt som med den övriga marknadsföringsplaneringen är utvärderingar 
essentiella för framtida utvecklingar. Specifikt för hemsidor går det att undersöka hur 
många besökare sidan har, vilka dessa besökare är, vad de läser respektive inte läser, 
vilken tid på dygnet de besöker sidan och varifrån de kommer. Dylika uppgifter kan 
sedan användas för att kontrollera att de utvalda segmenten faktiskt besöker sidan. 60  
 
Så utöver bibliotekets fastslagna målsättningar, vad är då syftet med en hemsida? 
Utarbetat ur en traditionell marknadsföringsmodell, AIDA (Awareness, Interest, Desire, 
och Action), och kombinerat med relationsmarknadsföring föreslår professor Jennifer 
Rowley61 att den digitala marknadsföringen har tre distinkta mål: att skapa närvaro, 
skapa relationer och skapa mervärde. Närvaro är viktigt för att besökarens begynnande 
intresse ska väckas och åstadkomma det första besöket. Länkar på närliggande sidor, 
muntlig reklam och skriftlig reklam via affischer och broschyrer är sätt att kreera en 
medvetenhet om sidans existens. Att skapa relationer mellan användare och bibliotek 
görs genom interaktion dem emellan och kan enklast göras genom olika 
kundtjänstfunktioner som fråga bibliotekarien, hantering av klagomål och annat som 
vanligtvis sker i informationsdisken. Mervärde för både bibliotek och användare skapas 
vanligtvis genom så kallade online communities där deltagarna utbyter expertis och 
åsikter. För bibliotek är detta nog inte en vanlig tjänst men den skulle kunna existera 
exempelvis på ett forskningsbibliotek där bibliotekarier och forskare deltar för att 
tillsammans stödja kunskapsutveckling inom olika områden. 62 
 
När syftet med hemsidan är bestämt och anpassat till bibliotekets bestämda roller är det 
dags att titta närmare på faktiska element som bör tas i åtanke vid uppbyggandet av en 
                                                 
59 Söderberg (2004), s. 22ff. 
60 Ashcroft, Linda (2003). Internet and marketing communication. An integrated approach to service 
marketing: a book of readings on marketing of library & information services. Gupta, Dinesh K. & 
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62 Rowley, Jennifer (2003). Information marketing for the digital library. An integrated approach to 
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hemsida. Yuwu Song arbetar bland annat med webbutveckling vid Arizona State 
University Libraries och har varit aktiv inom fältet under flera års tid.63 Han har räknat 
upp den information och de tjänster som oftast finns med på ett biblioteks hemsida. 
Även om detta inte är det samma som vad ett bibliotek bör inkludera på sin hemsida är 
det en indikation vad de flesta bibliotek anser viktigt att ta med. Information om 
öppettider, geografisk adress och kontaktuppgifter bör finnas med, liksom information 
om biblioteksservicen såsom bibliotekets regler för omlån, fjärrlån och annan 
användarhjälp. Nyheter om biblioteket och dess aktiviteter är annat som vanligtvis finns 
med. Song föreslår också att information om den lokala regionen finns med och även 
fotografier av biblioteket. Bibliotekskatalogen med index finns ofta tillgänglig på 
biblioteks hemsidor samt externa länkar som kan vara användbara. Tjänster som för det 
mesta ges via hemsidan är möjligheter till omlån, referenshjälp via Internet och annan 
hjälp till användarna, listor med boktips och diverse annat. Biblioteket kan också ha 
särskilda sidor för vissa användargrupper, exempelvis barn, och speciella sidor om 
eventuella specialkollektioner. Det viktiga enligt Song är att varje bibliotek anpassar sitt 
innehåll efter användarnas behov och sedan sorterar innehållet i tydliga avdelningar. 
Vad gäller framsidan är Song mer specifik och anger att den bör innehålla följande 
punkter: webbplatsens titel, bibliotekets logo, översikt över sidans innehåll, bibliotekets 
kontaktuppgifter, datum för senaste ändringarna samt datum när sidan skapades, länkar 
till överordnad instans eller institution, copyrightinformation samt slutligen en länk till 
en textversion av sidan. Det sistnämnda utifall vissa användare av teknikskäl inte kan 
öppna den. 64 
 
Ur ett användarperspektiv är det viktigt att hemsidan är lätt att nå. En enkel URL gör att 
användare kan hitta till sidan utan att behöva gå via direktlänkar. Det är också viktigt att 
hemsidan tas med i externa sökmotorer som Google, AltaVista och Yahoo. I vissa fall 
måste hemsidan registreras medan andra söker efter metadata som matchar söksträngen. 
Den mjukvara som används kan också påverka användares tillgång beroende på om 
besökaren har samma mjukvaror. För det andra är sidans webbdesign av centralt värde. 
Hur användarna uppfattar innehållets värde påverkas av hemsidans stil och design. 
Liksom det fysiska biblioteket bör även hemsidan ha en egen identitet, vilket skapas 
genom bibliotekets namn och verksamhetssymbol, sidans layout och sättet på vilken 
textdokumenten är skrivna på. Eventuellt måste sidan också stämma överens med hur 
exempelvis kommunens sajt är designad.65 Vad gäller utformningen av bibliotekets 
hemsida så är de centrala begreppen enkelhet, koherens och konsekvens. Inte enbart gör 
det det enklare att ta till sig sidans budskap; det ökar tillgängligheten i det att det krävs 
mindre nedladdningstid att se sidan.66 Song betonar att enkelhet är nyckeln till en 
användarvänlig hemsida, särskilt om den vänder sig till vuxna. Grundregeln är att inte 
använda mer än fyra färger per sajt och att använda sig av ett tydligt och vanligt 
förkommande typsnitt som Arial eller Times New Roman. Dessutom råder Song att 
minimera längre textstycken eftersom det är ansträngande att läsa text på en skärm. 
Därför bör paragrafer innehålla max fem eller sex meningar.67  
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Ashcroft nämner ytterligare ett antal basregler för god webbdesign: konsekvent 
färgschema och lättnavigerat system med menyer på samma plats. Externa länkar bör 
öppnas upp i nya fönster och vara understrukna, helst i kontrasterande färg för ökad 
igenkännighet. Optimerade bilder rekommenderas för att minimera nedladdningstid. 
Sedan bör information om biblioteket, dess tjänster via Internet och dess göromål samt 
kontaktdetaljer finns på varje sida.68  
 
Utöver hemsidans utseende är det viktigt med ett tydligt navigationssystem som gör det 
så enkelt som möjligt för besökare att finna det de söker. Här kan det vara viktigt att 
länkarna tydligt och lättförståeligt namnges. Liksom Carlzén använder vi oss av Jakob 
Nielsens syn på navigationssystem ur ett användarperspektiv. Jakob Nielsen är Ph.D. 
med lång erfarenhet inom IT-branschen och har författat många artiklar och böcker om 
användarvänliga webbplatser. Navigationssystemet ska visa var användaren är, har varit 
och kan gå. Detta gäller både vilken sajt användaren är på och var i själva webbplatsen 
denne är. Därför bör bibliotekets verksamhetssymbol eller liknande 
identifikationssymbol finnas med på varje sida, placerat konsekvent på samma ställe. 
Nielsen föreslår att denna placering bör vara i övre vänstra hörnet då vi läser från 
vänster till höger. För att markera var på webbplatsen användaren är kan delar av 
hemsidans struktur visas och den aktuella delen markeras på något vis. Varje sida måste 
därför ha en tydlig rubrik för att hjälpa användarens orientering.69  
 
Slutligen är det vitalt att hemsidan underhålls och hålls uppdaterad. Gammal 
information som inte längre är aktuell måste tas bort, vilket förhindrar att hemsidan 
verkar försummad. Hemsidan behöver också regelbundet uppdateras i sin mjukvara för 
att passa det snabba, föränderliga medium det verkar i. 70   
 
 
3.5.5 Promotion 
Promotion, eller användarkommunikation, är den del som inkluderar public relations, 
PR. För att planera en bra kommunikationsmix måste biblioteket definiera sina mål, 
sina målgrupper, hur mycket tid som kan avsättas till ändamålet samt skapa en metod att 
utvärdera mixen. 71 Utvärderingen bör kontrollera både processen i sig samt det 
slutgiltiga resultatet.72 PR är den del av kommunikationsmixen som i den tidiga svenska 
litteraturen om marknadsföring för folkbibliotek fått mest utrymme. PR innefattar de 
planerade relationerna mellan en organisation och dess publik. Publik i detta fall betyder 
de grupper som har ett möjligt intresse eller inflytande över organisationens möjligheter 
att nå sina utsatta mål. Utöver PR kan biblioteken använda sig av olika kanaler i sin 
användarkommunikation. Betald reklam i media eller på Internet kan fungera, även om 
det är ökänt svårt att mäta reklams framgång. de Sáez rekommenderar därför att 
bibliotek håller sig till kungöranden till pressen (press releases). Bibliotek kan också stå 
bakom publikationer av olika slag; det viktiga i sådana fall är att bibliotekets roll som 
skapare eller publicist tydligt framgår.73 Margaret Kinnell och Jennifer MacDougall 
skriver att inte nog med att promotion är den kanske mest synliga aspekten av 
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marknadsföringen och därför också ansedd som den viktigaste; den är i realiteten 
troligtvis den minst viktiga. De liknar promotion vid toppen av isberget som tenderar att 
få alltför mycket utrymme i organisationers marknadsföringsarbete.74 Detta motsägs 
dock i Eva Flexers75 undersökning, som påvisar att användarkommunikation kan spela 
en stor roll i att uppmärksamma för låntagare vad biblioteket har att erbjuda. 
 
 
3.5.6 People 
En annan aspekt är bibliotekariernas egna roller som ”försäljare.” De måste prioritera 
användarna, vara bibliotekets professionella ansikte utåt och utveckla positiv PR. För att 
detta ska vara möjligt måste alla anställda vara medvetna om sitt eget värde.76 Det är 
viktigt att en distinktion görs mellan transaktionsbetonad försäljning som fokuserar på 
försäljningen i sig och relationsbetonad försäljning som fokuserar på kundens behov 
främst. För en bibliotekarie kan det förstnämnda framstå som opassande medan det 
sistnämnda mer följer bibliotekens linje.  
 
Inom marknadsföring talar man om segmentering som användbart för att effektivisera 
betjäningen av kunder. Med segmentering menas att skapa delgrupper som är olika 
varandra men inbördes relativt homogena. Grundtanken är att man då kan utveckla olika 
kommunikationssätt för segmenten för att på så vis kunna erbjuda en högre 
tjänstekvalitet än om alla kunder skulle behandlas lika. Har man inte resurser nog att 
betjäna alla grupper får man välja ut vissa målgrupper att fokusera på alternativt 
behandla alla lika. Det senare alternativet medför ofta en kvalitetsförsämring men det 
finns begränsade möjligheter att variera den personliga tjänst som ges till enskilda 
kunder. För en kund som faller inom ramarna för en målgruppsanpassning är 
naturligtvis det att föredra, samtidigt som kvaliteten på tjänsterna försämras för dem 
som inte passar in i de konstruerade kundgrupperna. Beroende på mål och 
verksamhetsidén måste därför ett val göras för vilken strategi som används men det är 
viktigt att vara medveten om för- och nackdelarna med bägge strategierna.77  
 
Bland bibliotekarier höjs ibland invändningar mot målgruppering av användarna.78 
Kinnell och MacDougall konstaterar dock att det är extra viktigt att definiera olika 
målgrupper inom denna sektor med dess breda produktbas och stora potentiella 
marknad. Begränsade resurser gör det nödvändigt med vissa målgruppsinriktade tjänster 
samtidigt som en bredd av bastjänster erbjuds till samhället som helhet. Ibland kan 
dessa satsningar bestämmas av kommunens policies medan det i andra fall bestäms av 
det enskilda biblioteket. Genom att studera olika grupper kan bib lioteket avgöra vilka 
behov som finns och anpassa marknadsstrategin därefter. Från ett organisatoriskt 
perspektiv innebär segmentering av användarna att effektivt använda de resurser som 
finns samt att kunna dra nytta av möjligheter i samma stund som de uppstår. Att planera 
strategiskt inför framtiden kan dock vara svårt i en bransch som ofta styrs av politiska 
beslut, beslut som kan ändras i samband med val eller förändringar i den lokala 
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ekonomin men det är ändå viktigt med förbestämda riktningar som kan skapa fokus i 
arbetet.79  
 
 
3.5.7 Processes 
Slutligen är det viktigt att ett bibliotek har resurser nog att fullfölja 
kommunikationsplanen. De ekonomiska medlen, inklusive personaltid avsatt för 
ändamålet, måste finnas tillgängliga för att planen ska fullföljas.80 Beroende på 
ledningen kan anslagen givetvis variera. Kommunikationsmixen måste vara en 
integrerad del av marknadsföringen och det är centralt att bibliotekets mål och roll i 
samhället är helt förstått för att den ska vara framgångsrik.81 För att den övergripande 
marknadsmixen ska fungera är det centralt att även den interna marknadsföringen, det 
vill säga de aktiviteter som riktar sig inåt i organisationen och som tjänar till att 
motivera personalen i det externa marknadsföringsarbetet, är framgångsrik.82 Det 
interna systemet måste fungera i sina procedurer och personalrelationer för att det 
övriga marknadsföringsarbetet ska lyckas. Tonvikten hos den interna marknadsföringen 
ligger därvid i hur den påverkar den externa marknadsföringen, något som inte gör den 
mindre viktig.  
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4 METOD 
 
 
I detta kapitel beskrivs fallstudien som metod, dess fördelar och nackdelar samt hur 
urvalsprocessen gått till. Sedan ges en redogörelse för det material och de sökvägar som 
använts vilket följs av en diskussion om intervjumetoder och hur urvalet av 
informanterna gått till. Efter detta förklaras syfte och tillvägagångssätt med 
observationerna av lokalen och av hemsidan samt vad för typ av dokument som ingått i 
undersökningen. Avslutningsvis beskrivs analysförfarandet och hur resultaten 
kategoriserats för att skapa ett underlag för slutsatserna. 
 
 
4.1 Fallstudie som forskningsstrategi 
En fallstudie karakteriseras främst genom att en enhet undersöks grundligt i avsikt att ge 
en helhetsbild och en djup beskrivning av ett fall. Objektet som undersöks studeras i sin 
naturliga miljö och är inte konstruerad eller uppfunnen för den tillfälliga 
forskningssituationen, utan fortgår i sin naturliga form både under och efter 
forskningsprojektet. För att uppfylla de krav som ställs på en fallstudie begränsas alltså 
undersökningen till att omfatta en institution, till skillnad från andra metoder där en 
mängd enheter undersöks för att få bredd i resultaten. 83 Vi har inte haft som ambition att 
göra en traditionell utvärdering av Bollebygds biblioteks verksamhet eller göra en 
komparativ studie med andra liknande institutioner, utan vi ville göra ett nedslag i 
verkligheten genom att beskriva och analysera ett biblioteks marknadsföringsarbete för 
att skapa ett underlag till att utveckla en modell för marknadsföring.  
 
 
4.1.1 Metodtriangulering 
Fallstudien framstod som den mest lämpade metoden eftersom den gjorde det möjligt 
att beskriva ett fall djupare och använda många typer av insamlingssätt. Att enbart 
använda ett insamlingssätt tror vi skulle begränsa möjligheten att få fram en komplex 
och mångfacetterad bild av institutionen och deras marknadsföringsarbete. 
 
Vår undersökning består av fyra intervjuer och ett skriftligt svar från en informant, 
observation av Bollebygds bibliotekslokal och hemsida samt kompletterande läsningar 
av dokument så som måldokument och tidningsartiklar. Denna blandning av metoder att 
samla in material, så kallad triangulering, kommer till sin fördel i en fallstudie då olika 
vinklar på samma ämne ger en rik och holistisk bild av ett fall.84 Intervjuerna har gett en 
mer djupgående förståelse för bibliotekariernas syn på marknadsföring och den 
verksamhet som bedrivs på biblioteket. Observationen har bidragit med en bild av hur 
bibliotekets miljö kan uppfattas och hur exempelvis färgkombinationer, möblemang och 
den rumsliga kontexten står sig gentemot riktlinjer för marknadsföring. Med 
dokumenten ville vi komplettera de mer subjektiva utsagorna från intervjuerna samt 
undersöka måldokumentens roll i marknadsföringsarbetet. Olikt en traditionell 
textanalys har vi inte valt ut ett antal dokument i förväg som vi studerar. Dokumenten 
har valts ut utifrån deras funktion som kompletterande informationskälla till de övriga 
undersökningarna.  

                                                 
83 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken -  för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund Studentlitteratur. S. 41ff. 
84 Ibid., s. 102f. 
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4.1.2 Urval av fallstudie 
Inför den här stud ien visste vi att vi ville undersöka ett bibliotek som vågat lite mer 
inom området marknadsföring. Eftersom vi ville göra en analytisk studie med teoretiskt 
avstamp i marknadsföringsteorier var det viktigt att det empiriska materialet var så rikt 
som möjligt för att skapa grund för en jämförelse med teorin. Vårt val att studera 
Bollebygds bibliotek i vår fallstudie grundar sig på en rekommendation från en 
bibliotekarie som menade att Bollebygds bibliotek tidigt utmärkt sig med sitt 
framgångsrika marknadsföringsarbete. Vi började med att titta på bibliotekets hemsida 
för att bilda oss en uppfattning om verksamheten ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi 
följde sedan upp detta genom samtal med handledare för att få reda på mer om 
biblioteket. Det vi fann styrkte vår tro att Bollebygds bibliotek skulle vara lämpligt som 
objekt för en fallstudie av den här sorten. Genom att välja ett bibliotek som är känt för 
sitt marknadsföringsarbete ökade chansen att vi skulle få ordentligt med empiriskt 
material att arbeta med. Att Bollebygds kommun ligger på ett kortare avstånd vilket 
tidsmässigt och ekonomiskt gör det lättillgängligt för oss att göra återkommande besök 
har även det påverkat vårt val. Vi har valt att endast undersöka huvudbiblioteket och 
inte innefatta de två tillhörande filialerna i undersökningen. Man kan säga att urvalet 
främst har utgått från ett målinriktat urval85 trots att även en viss bekvämlighetsaspekt 
spelat in.  
 
 
4.1.3 Generalisering 
Våra generaliseringsmöjligheter när det gäller vårt empirirska material är i sig 
begränsade då vi gör en fallstudie och studerar en enda institution. Vi använder 
undersökningen för att utveckla en modell för marknadsföringsarbete på folkbibliotek 
och då är det mer intressant huruvida modellen är gångbar i andra situationer eller inte. 
Detta är något vi inte kan undersöka i den här uppsatsen eftersom man på den här nivån 
inte både kan utveckla och testa ett redskap i samma studie. Vi överlåter därför detta till 
kommande studier. Vår ambition är att instrumentet ska gå att applicera i andra 
kontexter och för att lyckas med detta ska vi försöka utarbeta en innehållsrik modell 
som innefattar så mycket som möjligt av ett biblioteks verksamhet.    
 
 
4.2 Material och sökvägar 
 
I den empiriska undersökningen består delar av materia let av observation av 
bibliotekslokalen och hemsida, samt intervjuer med olika nyckelpersoner inblandade i 
Bollebygds biblioteks verksamhet. Studiet av dokument utgår från olika måldokument 
från biblioteket och kommunen, utklipp från Borås Tidning (BT), Gö teborgs-Posten (G-
P) samt AnnonsMarkna’n, en lokal tidning som primärt består av annonser. På grund av 
sitt geografiska läge ligger Bollebygd inom både BT:s och G-P:s upptagningsområden 
vilket gjort att vi inkluderat bägge tidningarna i vår undersökning. Det ska också noteras 
att detta kan vara anledningen till den mängd artiklar som finns om Bollebygds 
bibliotek, då bägge tidningarna har ett intresse av att inkludera nyheter från sina 
angränsande kommuner. Detta kan ha gett Bollebygds bibliotek mer medial 

                                                 
85 Merriam beskriver målinriktat urval som ”att man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Man måste 
därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär sig så mycket som möjligt.” Merriam, Sharan B. 
(1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. S. 61.  
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uppmärksamhet än det fått om det varit del av någon av de större grannkommunerna 
Borås eller Göteborg.  
 
Insamlingen av detta material har skett genom att vi sökt på officiella hemsidor samt att 
vi bett representanter vid både kommunkontoret och biblioteket att skicka oss de styr- 
och måldokument de hade. De dokument vi använt oss av är riktlinjer för 
biblioteksverksamheten och övergripande styrdokument från kommunen. 
Tidningsurklippen fick vi låna av Bollebygds bibliotek som hade en klippbok 
innehållandes det mesta som skrivits om Bollebygds bibliotek lokalt under de senaste 
femton åren. Artiklarna har använts för att exemplifiera och komplettera intervjuerna; 
urvalet har gjorts därefter. Exempelvis får intervjuer i tidningar med personalen verka 
som källa för hur situationen såg ut under 90-talet. Kortare notiser berättar om den 
dagliga verksamheten. Ur ett källkritiskt perspektiv är det problematiskt att använda sig 
av ett urval av artiklar som gjorts av undersökningsobjekten. Eftersom vårt fokus inte 
varit att redogöra för hur biblioteket presenterats i media, utan endast att komplettera 
med en översikt av pressrelaterad PR, har vi inte sett detta som ett problem. 
 
De teoretiska avsnitten om marknadsföring och metod är baserade på grundläggande 
litteratur inom vardera område. På denna nivå har det inte ansetts nödvändigt att gå 
djupare än rena introduktionsböcker då uppsatsens omfång helt enkelt inte tillåter det. 
Vi har utgått från rekommendationer från handledare och andra inom området insatta 
personer och sedan kompletterat detta med sökningar i högskolebibliotekets katalog. Vi 
har även använt oss av litteraturförteckningar från relevanta böcker och uppsatser. I de 
avsnitt som är mer biblioteksspecifika har vi haft stor nytta av litteraturförteckningar 
och hänvisningar i andra verk, men även här har vi kompletterat med egna sökningar i 
katalogen. Vi har inte ägnat så mycket tid åt sökningar i databaser då vi eftersträvat den 
uttömmande bredd introducerande böcker kan ge snarare än de enstaka djupdykningar 
vetenskapliga artiklar kännetecknas av. 
 
 
4.3 Intervjuer 
 
Den intervjuform som vi använt oss av är den halvstrukturerade intervjuformen vilken 
karakteriseras av att intervjuaren på förhand planerar vilka frågor som skall besvaras. 
Till skillnad från en helt strukturerad intervju, där intervjuaren förberett ett 
genomarbetat och omfattande frågeschema som intervjun strikt följer, får respondenten i 
en halvstrukturerad intervju möjlighet att fördjupa och förtydliga sina svar. Denna form 
kan med fördel väljas då man har ett tydligt avgränsat ämnesområde som intervjun skall 
handla om. Går man in i forskningen med helt öppna visioner passar en mer 
ostrukturerad form bäst då respondenten får berätta fritt utan att styras av slutna 
frågor.86 Vi ville försäkra oss om att intervjuerna skulle ge oss svar på vissa specifika 
frågor vilket motiverat att vi valt en halvstrukturerad form framför en helt ostrukturerad. 
Vi såg även fördelar med att ge utrymme till informanterna att mer djupgående ge svar 
på frågorna. Det tillåter den halvstrukturerade formen till skillnad från den helt 
strukturerade där informanten får välja ett av ett antal i förväg utformade svar. Eftersom 
vi genomfört intervjuer med personer som har olika relationer till Bollebygds bibliotek 
har inte intervjufrågorna sett ut på samma sätt i alla intervjuer. Utformningen av 

                                                 
86 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. S. 301ff. 
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intervjufrågorna anpassades till informanternas olika koppling till Bollebygds 
biblioteksverksamhet. 
 
 
4.3.1 Urval av informanter 
Urvalet av intervjupersonerna baserades på ett så kallat subjektivt urval, vilket innebär 
att de informanter som valts ut är handplockade utifrån specifika kriterier som är 
uppställda på förhand. Detta urval används främst när forskaren har en större vetskap 
om forskningsområdet och därför har möjlighet att välja informanter som tros kommer 
att tillföra undersökningen den bästa och avgörande informationen. 87 För att nå ett så 
bra resultat som möjligt valde vi informanter som uppfyller de kriterier vi ansåg vara de 
mest relevanta för vår undersökning utifrån den bakgrundsbild vi hade av biblioteket. 
Dels var vi intresserade av bibliotekarier som arbetar eller har arbetat på biblioteket 
sedan 1995 och som kunde beskriva hur verksamheten har utvecklats under den här 
tiden. Vi ville även intervjua personer som varit i ledande position på biblioteket och i 
kommunen för att få förståelse för de visioner och strategier som legat bakom beslut 
och aktioner på ett mer övergripande plan.      
 
Vi såg som självklart att informanterna var införstådda i att de skulle delta i en intervju 
för vår magisteruppsats samt att materialet skulle presenteras och användas. Denna 
information tycker vi är viktig att den når fram både för att vi anser att det är 
informantens rättighet och dels för att vi känner det förpliktigandet av etiska skäl 
eftersom resultatet kommer att publiceras. Eftersom fallstudien grundar sig på en 
undersökning av ett specifikt bibliotek som namnges och att informanternas koppling 
till biblioteket tydligt framgår försvåras en konsekvent anonymisering av informanterna. 
Vi har dock anonymiserat informanterna i den utsträckning det varit möjligt. 
Bibliotekarierna anonymiseras genom att de får fiktiva och könlösa beteckningar medan 
cheferna nämns utifrån deras befattning och namn. Eftersom cheferna medverkade i 
studien för att bidra med sitt överordnade perspektiv anser vi det nödvändigt att avslöja 
deras befattningar och med det deras identiteter. Båda berörda informanter har givit sitt 
godkännande till detta.  
 
Informant A, B och C är bibliotekarier och har alla någon gång arbetat på Bollebygds 
bibliotek under den undersökta perioden. Tillsammans täcker deras erfarenhet hela den 
undersökta perioden från 1995 fram till idag, våren 2006. 
 
Lars Nellde arbetade i Bollebygd mellan år 1989 till årsskiftet 1999/2000. Han var 
kulturansvarig fram till hösten 1993 då han fick befattningen kultur- och bibliotekschef. 
Under sin tid i kommunen var Nellde en av drivkrafterna bakom Giraffprojektet och 
många av satsningarna som gjordes på biblioteket. Vi har fått olika uppgifter vad gäller 
skälen till Nelldes avgång men har valt att inte undersöka detta närmare då det enligt vår 
mening inte har relevans för undersökningen. 
 
Lennie Johansson har arbetat som kommunchef sedan maj 2000 och är bibliotekets 
arbetsledare då ingen ny kultur- och bibliotekschef tillsatts efter Lars Nelldes avgång. 
Enligt egna uppgifter är hans involvering med biblioteket ganska liten. 
 
 

                                                 
87 Denscombe (2000), s. 23. 
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4.3.2 Genomförande av intervjuerna 
Tre av intervjuerna genomfördes den 21 och den 23 mars 2006 i enskilda rum. Lars 
Nellde, den före detta kulturchefen, intervjuades via telefon med högtalarfunktion. Detta 
gjordes på grund av det geografiska avståndet till Nelldes dåvarande vistelseort. En av 
bibliotekarierna svarade på frågor via e-post. Frågorna skickades den 15 mars och 
besvarades på samma vis den 22 mars. Valet att ställa skriftliga frågor till en av 
informanterna gjordes för att det passade de specifika frågorna vi ville ställa 
informanten. Frågorna i sig var konkreta utan att kräva följdfrågor och då informanten 
befann sig på annan ort än Bollebygd blev det mer praktiskt med skriftliga frågor. 
 
 
4.4 Observation 
 
Observationer grundar sig på observatörens intryck och upplevelser vilka påverkas av 
den subjektiva förmågan perception. Denna möjliga svaghet vägs upp av observationens 
styrka, nämligen att ge en direkt beskrivning av ett naturligt fall.88 I vårt fall har 
observationen som syfte att beskriva det fysiska rummet på Bollebygds bibliotek. Vårt 
ändamål med observationen är att ge material åt analysarbetet för att se om vi kan finna 
indikationer på hur Bollebygds biblioteksmiljö framstår utifrån marknadsföringsteorier. 
Vi har inte genomfört en mer traditionell deltagande observation med fokus på sociala 
relationer, då vi inte ansåg det genomförbart. Information om hur personalen ser på 
service gentemot låntagarna har vi istället försökt få fram genom de intervjuer vi 
genomfört med bibliotekspersonalen.  
 
 
4.4.1 Observation av lokal 
Vi har använt oss av digitalkamera för att ta bilder och även tagit anteckningar för att 
detaljerat beskriva det vi såg. Vi har mest fokuserat på färger, arkitektur, 
användarvänlighet, möblering, utsmyckningar och andra liknande fysiska attribut. I 
analysen kommer vi att kommentera biblioteksmiljön utifrån vårt teoretiska 
angreppssätt och placera in den delen av biblioteksverksamheten i den större 
helhetsbilden. I observationen har vi i möjligaste mån försökt vara objektiva men vi har 
även använt oss av mer beskrivande ord för att förklara saker som atmosfär. Just 
atmosfär är en subjektiv upplevelse som inte skulle framkomma i en mer avskalad 
beskrivning. 
 
 
4.4.2 Observation av hemsida 
Vi har undersökt sidans mer tekniska uppbyggnad, informationsmässiga innehåll samt 
layout. Till vår hjälp har vi utgått ifrån de kriterier som listats i avsnitt 3.5.4 Product.  
 
 
4.5 Dokumentinsamling 
 
Dokument är inte skapta enkom för en tillfällig forskningssituation vilket är fallet med 
de intervjuer och observationer som genomförs enbart för den specifika forskningen. 
Dokumenten existerar sedan tidigare utifrån ett annat syfte vilket gör att de tillför 
undersökningen kompletterande och breddande material. Till skillnad från intervjuer 
                                                 
88 Merriam (1994), s. 101f. 
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och observationer påverkas då inte heller dokumenten av forskarens närvaro eftersom 
materialet redan är skrivet och i fast form. Gör man en god källkritisk bedömning som 
kan styrka tillförlitligheten är dokument en rik källa att hämta material ifrån.89 Det 
material vi främst samlat in är dokument såsom verksamhetsberättelser, mål- och 
styrdokument för Bollebygds biblioteks verksamhet samt tidningsartiklar. En källkritisk 
ståndpunkt har tagits både när vi samlat in och slutligen bearbetat vårt material. 
Samtidigt representerar dessa dokument biblioteket och då vi är intresserade av deras 
syn på saken är inte källkritik en avgörande aspekt i den här delen av studien. 
 
 
4.6 Analysförfarande 
 
När intervjuerna har genomförts och dokumenten är insamlade och granskade följer ett 
analysarbete. Vi har strukturerat intervjumaterialet utifrån marknadsmixens olika 
kategorier. Det innebär att vi har brutit ned materialet under de olika rubrikerna vi 
jobbat med för att sedan passa in dem med det övriga materialet. Vi har kategoriserat 
allt material, både dokument, intervjuer och observation, efter vissa teman vars 
uppdelning utgått från marknadsmixens 7 p:n. Konstruktionen av dessa teman som 
används i analysen har alltså skett på deduktiv väg utifrån teorin samtidigt som de 
vägledande underrubrikerna i varje tema skapats på ett induktivt sätt ut ifrån det 
empiriska materialet.  
 
Resultatanalysen börjar med en beskrivning av Bollebygds kommun och bibliotek som 
sedan följs upp av en analys av resultatet utifrån marknadsmixens 7 p:n. Processen att 
kategorisera det empiriska materialet är även det en del av analysen, vilket gått till på så 
vis att vi utifrån marknadsmixens kategorier hittat motsvarande teman i det empiriska 
materialet. Detta innebär att vi inte har applicerat teori på empirin utan att vi i det stora 
hela har utgått från insamlad data och utifrån den betraktat teorin. Ett tydligt exempel på 
detta är vår observation av hemsidan som vi inte kunnat finna någon korresponderande 
plats för inom de 7 p:na. Vi har därför placerat den delen i 6.4 Product då vi resonerat 
att webbplatsen är en sorts produkt som är separat från den övriga 
biblioteksverksamheten. Webbplatsen innehåller aspekter från nästan alla de 7 p:na men 
för att göra resultatet överblickbart och sammanhängande presenteras webbplatsen i en 
kategori.  
 
Eftersom ett renodlat nedanifrånperspektiv är opraktiskt i utvecklandet av en modell har 
utbytet åtminstone till viss del blivit dialektiskt då vi har kompletterat genom att utifrån 
teorin söka likheter och skillnader i empirin. I praktiken innebär det att där empirin 
saknat faktorer har vi använt oss av teorin för att på så vis kunna ringa in dolda 
områden.  
 
 

                                                 
89 Merriam (1994), s. 117ff. 
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5 BOLLEBYGD 
 
 
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av Bollebygds kommun och av biblioteket för att 
introducera och ge en bild av studieobjektet. 
 
 
5.1 Kommunen 
 
Bollebygds kommun är beläget mellan Göteborg och Borås och har ca 8000 invånare.90 
Bollebygd separerade från Borås kommun den 1 januari 1995 eftersom kommunen 
kände sig ”styvmoderligt behandlat” av Borås.91 Bollebygd har en historia av eget styre 
sedan tiden som storkommun före sammanslagningen med Borås kommun, vilket 
tillsammans med dess geografiska läge mellan Borås och Göteborgs influensområden 
bidrog till den känsla av självständighet som fanns i Bollebygd. Drivkraften bakom 
delningen var att öka det demokratiska inflytandet för lokalbefolkningen samt att ge 
kommunen ekonomisk kontroll över sina skatteintäkter.92 I dag är Bollebygd en 
växande kommun. Kommunens slogan är ”Kommunen där vi bor bra och lever 
länge!”93 Med en besvärlig bostadssituation i det närliggande Göteborg har Bollebygd 
som vi förstått det blivit ett populärt alternativ för barnfamiljer vilket delvis beror på de 
lägre bostadspriserna. Samtidigt har kommunens satsning på äldreomsorg lockat många 
seniorer.  
 
 
5.2 Bollebygds bibliotek 
 
Bollebygds bibliotek driver sedan 1970 sin verksamhet i läkarvillan Odinslund i 
samhällets centrala delar. 1974 blev både Bollebygd och biblioteket en del av Borås 
kommun, vilket innebar att biblioteket nu blev en filial till Borås stadsbibliotek. Under 
1980-talet ökade antalet besökare till biblioteket vilket orsakade ökat slitage och 
trångboddhet i biblioteket. När planerna på att bygga en ny biblioteksbyggnad gick i 
stöpet föddes idén att bygga ut de befintliga lokalerna istället. 1995 invigdes det 
ombyggda biblioteket som nu blivit huvudbibliotek för den återigen självständiga 
kommunen Bollebygd. I den nya biblioteksbyggnaden huserar även Galleri Odinslund 
och kommunarkivet. Biblioteket ansvarar också för två filialer i Olsfors och Töllsjö 
samt ett skolbibliotek i Bollebygdsskolan. 94 Det som i dagens läge talar mot Bollebygd 
som tillväxtkommun är bland annat dess avsaknad av gymnasieskola. Ungdomarna 
måste pendla till Borås eller Göteborg vilket kan antas skapa visst incitament för 
gymnasieungdomarna att vilja flytta till någon av de större städerna. Vi har fått intryck 
av att det innebär en utmaning för biblioteket att locka till sig den målgruppen då de har 
god access till skolbiblioteken i grannkommunerna. 
 

                                                 
90 Rangefil, Maria (Webbansvarig). Bollebygds kommuns hemsida.      
http://www.bollebygd.se/Fakta_kommunen/Index_kommun.htm [2006-02-16] 
91 Rangefil, Maria (Webbansvarig). Bollebygds kommuns hemsida. 
 http://www.bollebygd.se/ [2006-02-15] 
92 Ibid. 
93 Ibid. [2006-02-28] 
94 Bollebygds biblioteks hemsida. http://www.bollebygd.se/Biblioteket/biblhistoria.ht m [2006-02-15] 
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Vid tiden för undersökningen är fyra ordinarie bibliotekarier anställda på 
huvudbiblioteket där alla har sina egna ansvarsområden. En bibliotekarie har det mer 
övergripande ansvaret och har även hand om referensarbetet och musikavdelningen. 
Två bibliotekarier har hand om bibliotekets filialbibliotek i Olsfors och Töllsjö. Det 
finns även en barnbibliotekarie som också är barnkultursamordnare. Utöver detta finns 
ytterliggare en bibliotekarie anställd vid kommunen som ansvarar för skolbiblioteket på 
Bollebygdsskolan. Biblioteket har ingen utstakad profilering utåt men har tydliga 
riktlinjer i sina målsättningar för att främja barn och ungdomars läsförståelse och 
läsintresse. På det stora hela fungerar biblioteket som ett vanligt folkbibliotek med 
verksamhet som baseras på utlån av böcker, kulturaktiviteter och samarbete med skola. 
 
Biblioteket är beläget några kvarter från torget mitt i Bollebygd. Efter att ha passerat 
parkeringsplatsen får besökaren gå genom en allé, omgiven av en mindre park, för att 
komma till biblioteket. Själva byggnaden är vit och består av en äldre och en nyare del. 
När besökaren stiger in i biblioteksentrén möts denne av en ljus lokal med högt i tak 
vilket ger en luftig känsla. Rakt fram finns en utställningsmonter vars innehåll byts ut 
med jämna mellanrum. Bakom denna står bibliotekets publika datorer med plats för fyra 
användare, vilket tillsammans med utställningsmontern utgör rummets mitt. Runt detta 
från höger till vänster ligger lånedisken, sedan kommer barnavdelning, ungdomshörna, 
vuxenavdelning, CD- och filmavdelning och slutligen en tidningssektion. Angränsande 
till detta rum finns en utställningslokal, Galleri Odins lund. Via en korridor kan sedan 
besökaren ta sig till fackavdelningen som är placerad i två rum i bibliotekets gamla 
lokaler. 
 
 
5.2.1 Målsättningar 
Från ett dokument med titeln ”Mål för biblioteksverksamheten i Bollebygds Kommun” 
från 2001 står följande att läsa: 
 

Biblioteken i Bollebygd skall vara en resurs för alla invånare i 
kommunen och tillgodose deras olika behov av information och 
litteratur. Särskild vikt skall läggas vid barns och ungdomars 
språkliga och kreativa utveckling. Biblioteken skall funge ra som 
inspirationskällor och ge möjlighet till berikande 
kulturupplevelser. Varje besökare skall mötas av kunnig och 
serviceinriktad personal i en väl fungerande och stimulerande 
miljö. Bollebygds Bibliotek skall vara en lyhörd och aktiv del av 
Bollebygd, Sverige, Världen och ett verktyg för medborgarna i 
den demokratiska processen. 

 
Nedan står förtydligat de konkreta åtgärder som biblioteket tänk sig för att uppfylla 
dessa mål. För att biblioteket ska vara en resurs för alla i Bollebygd anses 
marknadsföringen viktig liksom mediautbudet, tillgängligheten, handikappanpassningen 
samt tjänsten Boken Kommer. Inspiration ska skapas genom olika aktiviteter, 
utställningar och via exponering av material i bibliotekslokalen. En annan viktigt aspekt 
är ett gott kundbemötande som skapas genom god interninformation, 
kompetensutveckling, servicefokus i lånedisken samt att bibliotekets fysiska miljö och 
tekniska hjälpmedel är väl anpassade. Via kommunal information och andra tydliga 



 34 

kopplingar till samhället ska biblioteket verka för demokratisering och vara en aktiv del 
av Bollebygd.95 
 
Biblioteket följer även en barnkulturplan för Bollebygds kommun som utarbetades 
2000. Barnkulturplanens syfte är att skapa gemensamma målsättningar för barn och 
ungdomsverksamhet och omfattar alla berörda förvaltningar och avdelningar i 
kommunen. Kulturplanen baserar sig på Statens kulturpolitiska mål från 1996 och 
barnkonventionen. Denna plan skiljer sig inte nämnvärt från den som följdes under 
1990-talet.96 
 
På hemsidan publiceras följande riktlinjer för barnverksamheten: 
 

Vi skall verka för: 
• Att beståndet av medier är allsidigt och inspirerar till läslust    
 och upplevelser 
• Att aktivt arbeta för att utveckla samarbetet med BVC, 
 barnomsorg, skolor och föreningar 
• Att ha ett utbud av aktiviteter som riktar sig till barn som är 
 hemma 
• Att genom dialog med barn, ungdomar och berörda vuxna 
 hålla barnbiblioteket i en levande utvecklingsprocess 
• Att finnas till för barnens bästa 
Vi erbjuder kultur för alla åldrar, men tyngdpunkten ligger på 
barnen. Förutom ett bra barnbibliotek erbjuder vi aktiviteter som 
stimulerar såväl fantasi som kunskapstörst. Genom samverkan 
med föreningar, förvaltningar m.fl. satsar vi på att ge möjlighet 
till eget skapande.97 

Även Bollebygds kommun har fastställt kulturpolitiska mål för biblioteket som finns på 
hemsidan. Sammanfattningsvis fokuserar målen på att främja lokalhistoria, verksamhet 
för barn och ungdomar samt stöd till studieförbund. Det mest konkreta målet är att i 
framtiden bygga en aula avsedd för kulturella ändamål.98  

 
5.2.2 Aktiviteter 
Bollebygds bibliotek har en målgruppsanpassad satsning mot barn och ungdom, vilket 
bland annat kommer till uttryck genom en mängd olika aktiviteter för denna grupp. 
Biblioteket har ett genomarbetat program för att nå barn i olika åldrar, Boklänken. 
Boklänken följer barnen uppvuxna i Bollebygd och tar och kontaktar dem eller deras 
föräldrar vid åldrarna nyfödd, 2 ½ år, 6 år samt slutligen vid 16 års ålder. Vid dessa 
tillfällen får barnen en bok i gåva som antingen ges direkt till föräldrarna, vilket är fallet 
med den första boken, eller får en bok vid besök på biblioteket.99  
 

                                                 
95 Dokumentet Mål för biblioteksverksamheten i Bollebygds Kommun (20010619). 
96 Dokumentet Barnkulturplan för Bollebygds Kommun (20001113). 
97 Bollebygds biblioteks hemsida http://www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/barnbibl.htm  [2006-04-12] 
98 Bollebygds biblioteks hemsida http://www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/kulturpolitik.htm  
[2006-04-12]  
99 Intervju med informant B samt dokumentet Barn- och ungdomsverksamheten som den ser ut nu 
(20041028). 
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Boklänken är del utav en mer övergripande plan som kallas för Trappan.100 Trappan är 
en sammanställning av alla de aktiviteter som riktar sig mot barn och som tydliggör vad 
som ordnas för barn i olika åldrar. Utöver systemet med gåvoböcker bedrivs i 
bibliotekets källarlokal rytmik för barn i åldrarna noll till tre år. För barnen mellan två 
och sex år finns en sagoklubb en förmiddag i veckan samt en barnteater var termin. 
Dessa aktiviteter kräver anmälan i förväg. För förskolebarn ordnas också en målarskola 
där alla barn i kommunen enligt ett visst schema ska få delta. Det är sedan ett litet glapp 
för lågstadiebarnen innan nioåringarna nås ut till igen med ett schemalagt bokprat. För 
barnen på mellanstadiet ordnar biblioteket lovaktiviteter som varierar från år till år. Vid 
11 år ordnar biblioteket ytterligare ett bokprat samt ett författarbesök. När barnen fyllt 
12 år fram till dess de blir 16 kan de delta i den skrivargrupp som biblioteket 
administrerar men som leds av en lokal författare. Utöver dessa aktiviteter ordnas i 
samarbete med barnkulturgruppen varje termin scenkonst för en åldersgrupp samt att 
bibliotekets vanliga tjänster finns till hands. En tjänst som erbjuds är en särskild dator 
för barn. För alla intresserade ordnar också biblioteket en årlig barnbokskväll där nya 
barnböcker presenteras.101  
 
För vuxna håller biblioteket sedan år 2002 i en läsecirkel med ca 10 medlemmar som 
träffas en gång i månaden och diskuterar i förväg utvalda böcker. Cirkeln har en egen 
sida på bibliotekets webbplats där alla böcker som diskuterats under sammankomsterna 
listas samt vilken nästa bok eller böcker är.102 I biblioteksbyggnaden håller också fyra 
studiecirklar till, i regi av olika studieförbund.103 
 
Andra arrangemang som initierats av biblioteket men som legat nere de senaste åren på 
grund av resursbrist är bland annat ett pedagogiskt kafé för dem som arbetar med barn, 
där bland annat information om ny litteratur gavs. Biblioteket bjöd också in författare 
och musiker för temakvällar, vilket sällan sker i dagsläget. Biblioteket, i samarbete med 
Bollebygds kommuns kulturavdelning, publicerade även en tidskrift vid namn 
Kulturnyheter som skickades hem till alla kommuninvånare tre gånger per år.104 
Tidskriften var ett forum för att visa vad som skedde på biblioteket och i kommunens 
övriga kulturliv.105 
 
 
5.2.3 Giraffprojektet 
Under hösten 1996 deltog Bollebygds bibliotek i ett personalutvecklingsarbete som gick 
under namnet Giraffprojektet. En av initiativtagarna bakom projektet var bibliotekets 
dåvarande kulturchef Lars Nellde. Syftet med projektet var att göra personalutbildning 
mer effektiv och givande för att i ett större perspektiv generera utveckling och förnyelse 
på biblioteken. Med bidrag från Statens Kulturråd utvecklades ett samarbete med tre 
bibliotek där utbytestjänstgöring skulle genomföras. Detta innebar i praktiken att de 
olika biblioteken veckovis bytte personal med varandra i syfte att få perspektiv på sin 

                                                 
100 Trappan är en sammanställning av de aktiviteter för barn i olika åldrar som biblioteket anordnar i 
samarbete med Barnkulturgruppen. 
101 Intervju med informant B och dokumenten Trappan 2006  och Barn- och ungdomsverksamheten som 
den ser ut nu (20041028). 
102 Bollebygds biblioteks hemsida http://www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/lasecirkel.htm  
[2006-04-13]. 
103 Intervju med informant B.  
104 Bollebygds biblioteks hemsida http://www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/kulturnyheter.htm  
[2006-04-13]. 
105 Intervju med informant A. 
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egen biblioteksverksamhet, få idéer och inspiration samt få en insyn i andra biblioteks 
rutiner och arbetssätt. Alla i bibliotekspersonalen på de olika biblioteken deltog, både 
chefer och personal, vilket även var fallet i ett öppningsmöte som var upptakten till 
projektet samt i det utvärderingsarbete som avslutade projektet. Projektets 
huvudområden var att fokusera på kunden, organisationen och marknadsföringen. 106 Det 
var giraffens positiva egenskaper som gjorde att den valdes som symbol för projektet, 
eftersom den anses representera ”ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet, 
överblick, vänlighet samt öppna och skärpta sinnen”.107 
 
 
 

 
 

Bollebygds biblioteks verksamhetssymbol. 
 

                                                 
106 Nilsson & Olsson (1998), s. 16f. 
107 Bollebygds biblioteks hemsida http://www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/verksamhetssymbol.htm 
[2006-05-12]. 
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6 RESULTATANALYS 
 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från de olika undersökningarna sida 
vid sida med vår analys av densamma. Vi har valt att göra det så för att undvika onödiga 
upprepningar och för att göra det tydligt vad analysen baseras på. Kapitlet är uppdelat i 
olika underrubriker som alla tar upp var sitt p. Som kommer att märkas är de olika 
sektionerna väldigt varierande i omfång. Exempelvis 6.3 Price är mindre än en sida 
långt medan 6.4 Product upptar ca 7 sidor. Även detta är i sig ett resultat då det 
understryker vår förförståelse att marknadsmixen som analysverktyg är bristfälligt i en 
bibliotekskontext. De mer beskrivande styckena av bibliotekslokalen och av hemsidan 
kommer av observationerna om inte annat anges.  
 
 
6.1 Physical evidence 
 
Enligt före detta kulturchefen Lars Nellde var tanken med de nya bibliotekslokalerna  
 

… att det skulle vara väldigt inbjudande att gå in genom dörren. 
Ungefär att – när jag går in här så ska jag tappa tid och rum. Att 
axlarna skall falla ner en bit och jag skall känna ”Aah, här är det 
gott att vara.” […] Det skulle vara överblickbart. Man skulle 
veta var man skulle åtminstone. Att det inte skulle avgränsas av 
höga hyllor. Att det skulle finnas möbler som på något vis ”stack 
ut”. Ingen fyrkantighet. En slags dynamik i lokalen. Att det 
skulle finnas rum i rummet för olika ändamål och aktiviteter.108 

 
Bibliotekets entré är öppen och ger med den genomskinliga montern och de låga 
hyllorna översikt ut mot biblioteket. Ursprungligen fanns en halvmåneformad skärm 
vänd in mot bibliotekslokalen med en väggfast långbänk på insidan. Nu står en del av 
denna skärm vänd från toaletterna i lokalens vänstra del vilket både skärmar av samt 
skapar en lässektion. Den ursprungliga skärmen togs bort i början av 2000-talet då den 
ansågs göra lokalen mindre överblickbar; en förändring som kan sägas vara i linje med 
bibliotekets ursprungsvision. Som de Sáez konstaterar är det viktigt att bibliotekets 
entré är välkomnande och ger besökaren andrum att ta in och smälta intrycken. 109 Denna 
medvetenhet fanns när Bollebygds bibliotek planerades vilket resulterat i att besökaren 
möts av en öppen och inbjudande plats.   
 
Utformningen med ett högt placerat tak som sluttar brant uppåt med ett centralt placerat 
takfönster skapar rymd och motverkar känslan av ett fyrkantigt rum. De många fönstren 
som släpper in ljus, alla de gröna växterna och den cirkulära utplaceringen av de olika 
sektionerna ger rummet liv. Väggarna är målade i två olika nyanser av gult som åtskiljs 
av en mörkt röd bård. I rummets mitt finns två mörkröda pelare, varav bibliotekets 
verksamhetssymbol giraffen syns på den ena. Golvet är av trä och matchar golvet i den 
gamla avdelningen. Hyllor och övrigt möblemang är av trä och de textilier som finns är 
antingen röda eller gula, med en grå soffa som undantag. Bänkarna har röda skinnsitsar 
medan stolar och fåtöljer är klädda i tyg. Kuddarna som ligger i soffor och fåtöljer har 
                                                 
108 Intervju med Lars Nellde. 
109 de Sáez (2002), s. 59-67. 
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ett giraffmönstrat tyg. I de olika avdelningarna finns lässektioner med ett par fåtöljer 
och eller soffa, några stolar och bord. Här och där står även bänkar utplacerade. Detta 
skapar en känsla av olika små rum, ”rum i rummet” som Lars Nellde uttryckte det.110  
 
 
6.1.1 Möblering och inredning 
Biblioteket består av en äldre och en nyare del, något som märks bland annat i de 
temperaturskillnader som finns mellan delarna. Enligt personalen är det ofta kyligt 
under vintrarna i den gamla delen medan det under somrarna tenderar att bli väldigt 
varmt i den nya lokalen, vilket delvis beror på de många fönstren. Ljudnivån är en 
annan aspekt som skiljer de olika delarna åt. Med den äldre delens små rum i 
kombination med att den innehåller de mer sällan besökta faktaavdelningarna tenderar 
den att vara lugnare. I den nya, stora lokalen bidrar den öppna planlösningen till att 
ljudet kan färdas fritt. Datorerna är en populär tjänst som ofta utnyttjas av grupper av 
ungdomar som vill spela datorspel. Placeringen av datorerna i rummets mitt ger 
visserligen översikt över dessa från lånedisken men det gör även att ljud därifrån sprider 
sig i övriga lokalen.  
 
Placeringen av möbler har utgått ifrån idén att skapa rum i rummet vilket märks i de 
mindre grupper av fåtöljer som står utplacerade i olika delar. Olika delar är avsedda för 
olika användargrupper. Exempelvis finns en barnhörna med egen speldator, en 
ungdomshörna och en dator med släktforskningsprogrammet Genline. Varje avdelning 
har sina grupper av sittplatser med bänkar, stolar och bord och i den äldre delen är 
sittplatserna mer anpassade för studier med enskilda skrivbord placerade mot fönster. I 
barnavdelningen finns ett litet hus med kuddar i, i ungdomshörnan finns en soffa med 
bord, stolar och ett eget tidningsställ och i tidningssektionen finns fåtöljer med 
kaffehörna. De många lässektionerna bidrar till att skapa en välkomnande atmosfär.  
 
Hyllorna är linjärt uppställda men hyllornas form varierar med en del som är raka och 
en del som är bågformade. Vissa hyllor går också lite i zickzack. Även lånedisken är 
bågformad och går även att höja och sänka. Detta bryter upp den fyrkantighet som 
annars hade kunnat finnas i rummet. Helheten blir ett levande rum med oväntade 
lösningar. Nackdelen är att framkomligheten för rullstolar och barnvagnar är begränsad. 
Både i de gamla delarnas trånga utrymme och i delar av den nya delens utplacering av 
möbler är handikappsanpassningen dålig. Övergången mellan de båda lokalerna är i 
form av en ramp men de smala gångarna gör det komplicerat för en rullstolsburen att ta 
sig fram. Det finns en medvetenhet från kommunen att lokalerna inte är helt 
ändamålsenliga vad gäller handikappsanpassningen vilket kan tyckas ska ha varit en 
aspekt man borde ha tagit hänsyn till då biblioteket byggdes om. Då biblioteket av 
utrymmesskäl måste använda sig av de äldre, trängre lokalerna är detta ett i nuläget 
olösligt problem.  
 
De flesta bokhyllor är belysta av lampor uppsatta ovanför den översta hyllan. På ett 
flertal ställen i biblioteket finns utrymmen avsedda för uppställning av böcker med 
framsidan utåt mot lokalen. Dessa kan användas utifrån olika teman eller för att belysa 
enskilda böcker. Exempelvis finns en särskild hylla vid lånedisken där de nyaste 
böckerna med sjudagarslån synliggörs. Även vid bokhyllornas kortsidor och mellan 
bokhyllor finns möjligheter till att ställa upp böcker, vilket biblioteket utnyttjar till fullo. 

                                                 
110 Intervju med Lars Nellde. 
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För bibliotek mäts framgången med verksamheten ofta genom antalet utlån och utlånen 
kan påverkas av exponeringen. 111 Jämförelse med många andra bibliotek känns det som 
om Bollebygds bibliotek lyckas med att utnyttja rummet för exponeringssyften. Detta 
har troligen sin förklaring i att biblioteket vid ombyggnaden fick helt nya möbler med 
mycket skyltningsmöjligheter.      
 
Det är förstås omöjligt att säga hur en optimal möblering ser ut i en bibliotekslokal men 
då tonvikten för Bollebygds bibliotek har legat vid att lokalen ska kännas välkomnande 
med utrymme för olika aktiviteter är det vår åsikt att möblering och övrig inredning 
uppnått sina syften. Enligt de Sáez kan även en samspelt inredning bidra till en stärkt 
identitet112, något som biblioteket också måste sägas ha lyckats med.  Lokalen är 
dynamisk och med de ”rum i rummet” som skapades i avsikt att ge utrymme till olika 
aktiviteter uppfylls även de mål som satts upp på högre ort. I UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest står det skrivet att bibliotekslokalen ska vara anpassad för 
läsning och studier samt vara utrustad med lämplig teknisk utrustning.113 Med sina 
vanliga Internetdatorer, sin speldator, barndator samt multimediadator med Genline 
erbjuder biblioteket sina användare den tekniska utrustning som UNESCO:s manifest 
kan tänkas syfta på. Enligt bibliotekarierna har de dock haft tekniska problem med de 
två sistnämnda datorerna varvid vi i nuläget inte vet om dessa kan räknas med i utbudet.  
 
 
6.2 Place 
 
I biblioteket hänger skyltar om genrer och ämnesområden över bokhyllorna och vissa 
böcker är även märkta med etiketter med symboler som anvisar vilken genre boken 
tillhör. Etiketterna beställs av ett etablerat företag som förser många svenska 
folkbibliotek med denna tjänst. Symbolerna är lättförståeliga och förklaras för det mesta 
vid bokstöden i början av varje ämneskategori. Bib lioteket saknar dock en bra samlad 
förteckning över symbolernas betydelse och i vissa fall saknas även en förklaring till 
symbolernas innebörd på bokstöden. Denna typ av tjänst, att märka böckerna med 
symboler utöver SAB-signumet, hjälper användare att orientera sig bland utbudet och 
ger en snabb indikation på vad boken innehåller. Att kunna göra en genreindelning 
inom kategorin skönlitteratur gör det här till ett bra komplement till SAB-systemet sett 
ur ett användarperspektiv. På hyllorna för CD-böcker finns upptejpade listor om de 
nyaste inköpta engelska och svenska böckerna. Det finns även ett häfte där alla 
bibliotekets CD-böcker listats. En liknande förteckning finns även att tillgå vid 
fantasyhyllan. Även här erbjuds användaren en service som gör det lättare att orientera 
sig bland bibliotekets utbud.       
 
Det har blivit allt vanligare bland folkbibliotek att använda sig av annan märkning 
utöver SAB-systemet, detta för att förenkla för användarna. Som vi konstaterade på 
Bollebygds bibliotek blir detta dock endast en halvhjärtad åtgärd om inte symbolerna 
som används sammanhängande förklaras. Många av symbolerna är självklara för de 
flesta användare, men inte alla. Att presentera nyinkommet material är en annan 
användarvänlig åtgärd som förenklar för återkommande besökare. I kombination med 

                                                 
111 Berggren & Bolding (2001), s 16.    
112 de Sáez (2002), s. 59-67. 
113 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Kulturrådets hemsida 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544 [2006-02-28]. 



 40 

annan exponeringsteknik är det ett sätt att uppmärksamma utvalt material och 
uppmuntra till utlåning. 
 
Andra aspekter som påverkar tillgängligheten är de begränsade 
parkeringsmöjligheterna. Biblioteket har 6 parkeringsplatser reserverade för 
biblioteksanvändare bortom allén samt en handikappsplats utanför ingången. Då 
biblioteket ligger nära centrum inträffar det att andra använder sig av 
parkeringsplatserna. Enligt bibliotekarierna behöver biblioteket fler parkeringsplatser.  
 
Biblioteket har två filialer, en i Töllsjö och en i Olsfors. Dessa har öppet var sin dag i 
veckan mellan 16.00 och 19.00. I kommunen finns även ett skolbibliotek på 
Bollebygdskolan. Huvudbiblioteket har i dagsläget öppet måndag 10-19, tisdag 13-19, 
onsdag 10-17, torsdag 13-19, fredag 13-17 och lördag 10-13. Det är bra med längre 
öppettider vissa dagar och lördagsöppet men de ojämna tiderna kan försvåra för 
låntagarna att memorera bibliotekets öppettider. Bibliotekets öppettider finns dock att 
läsa på hemsidan, på bibliotekets egna bokmärken, på ytterdörren samt på en skylt vid 
parkeringsplatsen. Då och då publicerar kommunen annonser i lokaltidningen om 
kulturevenemang, där bibliotekets öppettider står med tillsammans med de aktiviteter 
som anordnas i lokalerna just då. Allmän information finns att hämta på webbplatsen. 
Biblioteket har däremot ingen telefonsvarare utan användaren kopplas bara vidare utifall 
ingen svarar. 
 
Utan något att jämföra med är det svårt att kommentera på huvudbibliotekets öppettider 
men det har i samtal med personalen framkommit att dessa begränsats av resursbrist. Ur 
ett användarperspektiv går öppettiderna ändå att kritisera då deras oregelbundenhet gör 
dem svåra att komma ihåg och de korta öppethållandena på lördagar gör det svårt för 
många att hinna besöka biblioteket då helgerna är mångas enda tid till sådant. 
Filialernas öppettider på tre timmar vardera i veckan kan låta lite men då dessa fungerar 
som substitut för en bokbuss är det möjligt att de kan möta de behov som finns i 
kommunens utkanter. Huruvida filialernas samlingar är tillfredsställande ligger också 
utanför undersökningens ramar, så vi nöjer oss här med att konstatera att liksom 
Widebäck säger så räcker det inte med att uppsökande verksamhet finns; utan ett gott 
utbud kan inte filialen fylla de behov som finns.114 Bibliotekets tjänster och bestånd är 
separata delar som samspelar i att erbjuda en fullgod service men då filialerna har 
möjlighet att komplettera utbudet med material från huvudbiblioteket har filialerna 
möjlighet att ge fullgod service. 
 
Man kan konstatera att bibliotek är tillgängligt på så vis att det ligger nära centrum, 
även om de begränsade parkeringsplatserna påverkar tillgängligheten negativt. 
Bollebygd som ort är också geografiskt utbredd vilken kan göra det besvärligt för 
många att nå biblioteket men det är samtidigt svårt att se vad biblioteket skulle kunna 
göra åt den saken. Här kan man tänka sig att webbplatsen får en större funktion för att 
öka tillgängligheten på tjänster som omlån och reservationer.  
 
 
 
 

                                                 
114 Widebäck (1995), s. 165ff. 
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6.3 Price 
 
Vad gäller de kostnader som användaren möts av i biblioteket så kan det enligt teorin 
handla om sådant som tidskostnader och energi men då det är i det närmaste omöjligt att 
undersöka det utan att göra en större användarundersökning nöjer vi oss här med att 
fokusera på de konkreta kostnader som avgifter och försäljning innebär för användaren. 
Biblioteket bedriver viss försäljning, varav tygkassar, vykort, bokmärken, böcker, 
kassettband, disketter, spel, anteckningsblock och planscher ingår i sortimentet. Priserna 
varierar men en målgrupp är barn att döma av utformningen av produkterna. Det finns 
även två sektioner med utgallrade böcker till försäljning, dels äldre litteratur som 
antingen inte lånas ut eller finns i tillräckligt många exemplar och dels säljs en selektion 
av de KUR-böcker115 som biblioteket får från Statens kulturråd. Dessa böcker är 
individuellt prissatta från fem kronor. Den tidigare nämnda försäljningen av kaffe kostar 
fem kronor per kopp.  
 
Biblioteket tar också ut avgifter vid försenad återlämning av olika medier och vid 
reservation av böcker. Användaren blir också ersättningsskyldig vid förkommen eller 
skadad media. Information om detta finns på hemsidan men uppgifter om 
reservationsavgiften finns även i utlåningsdisken. Övriga avgifter tas ut vid lån av 
videofilm och DVD, vid kopiering, utskrifter och användande av fax. Vissa 
beställningar av artiklar kostar tio kronor; detta sker i de fall beställningen medför 
kostnader för biblioteket. Dessa avgifter är inte till för att biblioteket ska öka sin 
inkomst utan för att öka respekten för återlämningstider och minska det antal 
kravräkningar som biblioteket måste skicka ut.116 I övrigt tas enligt en notis i BT 
avgifter ut vid vissa uppdrag som inte kommer från kommunens egna förvaltningar. Det 
kan vara exempelvis bokprat eller medverkan vid studiedagar i andra kommuner eller 
hos föreningar. Detta eftersom det inte kan räknas in i bibliotekets ordinarie arbete. 
Dessa taxor har också godkänts av kommunstyrelsen. 117 Enligt bibliotekslagen ska det 
mesta av det som erbjuds på biblioteket vara gratis, undantag är övertidsavgift, 
kopiering och porto. Enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är det viktigt ur ett 
demokratiskt perspektiv att bibliotekets tjänster är gratis men i Bibliotekslagen medges 
att vissa avgifter, såsom de som räknats upp ovan, får tas ut.118 
 
 
6.4 Product 
 
Detta till omfånget stora avsnitt tar upp så skilda aspekter av biblioteksverksamheten 
som dess bestånd, dess verksamhetssymbol och dess profil. Avslutningsvis presenteras 
och analyseras även bibliotekets webbplats utifrån den observation som gjorts. I den 
delen återkommer vissa aspekter som diskuteras under andra av de 7 p:nas kategorier 
såsom strategier, visioner och tillgänglighet. Då vi som tidigare konstaterat betraktar 
webbplatsen som en separat entitet inom den större biblioteksverksamheten anser vi att 
det hade försämrat överskådligheten på hemsidans uppbyggnad om dessa aspekter hade 
diskuterats jämte sina motsvarigheter i det fysiska biblioteket. 
                                                 
115 KUR-böcker är böcker som får litteraturstöd från Statens kulturråd och som distribueras gratis till alla 
bibliotek. 
116 Wiehl-Hagberg, Eva-Christina (1994). Bollebygd skärper tonen mot slarviga låntagare. Borås Tidning, 
1994-12-03. 
117 Borås Tidning (1995). Bibliotek får ta betalt ibland. 1995-06-03. 
118 Se vidare avsnitten 2.2 Bibliotekslagen SFS 1996:1596 och 2.4 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. 
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6.4.1 Bestånd 
I och med utbyggnaden 1995 växte bibliotekets lokaler markant och med detta blev det 
även möjligt att öka utbudet med större medieinköp. Verksamheten påverkades också i 
detta avseende av bibliotekets förvandling från ett filialbibliotek till ett 
kommunbibliotek. Ansvaret blev större för bibliotekarierna att köpa in då man inte 
längre kunde låna från Borås. Med detta ökade också kraven på inköpen. 119  
 
Som situationen ser ut idag utgår bibliotekets utbud, eller produkter, till stor del från 
användarnas önskemål. Informant B berättar att folk är aktiva vad gäller förfrågningar 
om inköp och eftersom personalen på biblioteket tycker att ”det är dom som bor här 
som ska bestämma vad det ska finnas på biblioteket” så skapar detta en basis för vad 
som köps in. Utöver det utgår bibliotekarierna, särskilt på barnsidan, från de recensioner 
som publiceras i Bibliotekstjänsts sambindningslistor. Biblioteket försöker också 
förekomma förfrågningar genom att köpa in nyss utkommen, aktuell litteratur de vet att 
användarna kommer att vilja låna. Utöver det kan andelen inköp i olika medier variera; i 
nuläget då det är väldigt populärt med böcker på CD köps exempelvis fler exemplar av 
dessa in. Sen kan gamla slitna böcker ersättas av nya, alternativt att böcker med tråkiga 
omslag kan bytas ut mot mer spännande nyutgåvor. Så vitt vi förstod det gällde det 
sistnämnda främst på barnavdelningen. I överlag försöker biblioteket blanda så kallade 
kvalitetsböcker med mer populärlitteratur.120  
 
Det är en gammal debatt i svenska bibliotekskretsar huruvida biblioteken ska köpa in 
mer populistisk litteratur eller fokusera på kvalitetsböcker. I Bollebygd verkar 
personalen ha valt en medelväg utan att utestänga någon typ av litteratur. I de 
kulturpolitiska målen uttrycks en önskan om att kulturella verksamheter ska erbjuda 
alternativ till kommersialismens likriktning. Denna tråd tas även upp i UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest där kvalitet står som ett ledord för samlingar som inte påverkas 
från religiöst, politiskt, ideologiskt eller kommersiellt håll.121 Biblioteken har ett socialt 
ansvar som i viss mån står i opposition till de krav om höga utlåningssiffror som ställs. 
Utan utlån försvagas bibliotekens existensberättigande samtidigt som en stor del av dess 
existens bygger på att det erbjuder alternativ till populärkulturen. 
 
Gallring är en annan aspekt som är nära knutet till inköp. På Bollebygds bibliotek hade 
vid tiden för vårt besök en gallring skett där både äldre litteratur och vissa KUR-böcker 
såldes ut för fem kronor och uppåt. I överlag såg biblioteket ut att ha ett ganska bra 
bestånd i bemärkelsen att de flesta av böckerna i hyllorna såg nya ut eller var i bra 
skick. Som Widebäck konstaterade representerar beståndet både en beredskap och en 
tillgång. Tjänsterna är till viss del beroende av produkterna men mediebeståndet 
kompletteras även av fjärrlåneverksamhet.122 Att Bollebygds biblioteks bestånd under 
omständigheterna ger intryck av att vara uppdaterat samt med sin inköpspolicy försöker 
köpa in det användarna vill ha tolkar vi som att persona len har en bra grund för 
utövande av tjänster. 
 
 
 

                                                 
119 Intervju med informant A. 
120 Intervju med informant B. 
121 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Kulturrådets hemsida. 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544 [2006-02-28] 
122 Widebäck (1995), s. 165ff.  
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6.4.2 Tjänster 
Biblioteket erbjuder olika tjänster utöver den ordinarie huvuduppgiften att låna ut 
böcker. Dels tillhandahåller biblioteket datorer med Internetuppkoppling och med 
spelmöjligheter vilket går i linje med ett biblioteks övergripande målsättningar, att alla 
medborgare ska ha tillgång till databaserad information. 123 Biblioteket har som nämnts 
även en dator med släktforskarprogrammet Genline. Enligt uppgift fungerar dock inte 
datorn så bra och biblioteket annonserar inte heller denna tjänst någonstans i 
bibliotekslokalen. I tidningshörnan finns det möjlighet att köpa kaffe: ”…tanken med 
det är ju att det ska kännas välkomnande och inbjudande. Man kan ta en kopp kaffe och 
sätta sig och läsa en tidning eller nåt sånt. Så vi har haft drömmar och tankar om att man 
kunde ha ett kafé här och inte att vi skulle driva det men att någon i projektform skulle 
driva ett litet enkelt kafé. Men det har vi inte.”124 Ytterliggare en användarvänlig tjänst 
är asken med läsglasögon som står centralt på lånedisken. Dessa är till för användare 
som glömt sina läsglasögon och här har möjlighet att låna. Att erbjuda kaffe och 
läsglasögon är en enkel tjänst från bibliotekets sida som bidrar till att skapa en gemytlig 
atmosfär i rummet och kan vara de avgörande detaljerna som gör att en låntagare 
kommer tillbaka till biblioteket.   
 
 
6.4.3 Verksamhetssymbol 
Sett utifrån ges intrycket, främst på hemsidan, att bibliotekets identitet är nära knutet till 
giraffsymbolen. Logotypen är utformad efter giraffen, bibliotekets slogan utgår från 
giraffen och även dess bakomliggande visioner är formulerade efter giraffens 
egenskaper. Enligt Lars Nellde var målet med verksamheten att biblioteket i sitt 
arbetssätt, i sin inriktning och i sitt teknikanvändande skulle ligga i bräschen inom 
biblioteksvärlden. Både den interna och den externa identiteten byggdes upp kring detta 
för att bygga självförtroende och att våga sticka ut hakan. Giraffsymbolen skapades för 
att ge uttryck för detta.125  
 
de Sáez ställer upp tre kriterier för en lyckad biblioteksidentitet; att den ska vara tydlig, 
symbolisera bibliotekets attityd samt fungera utmärkande.126 Applicerat på 
Giraffidentiteten visar det att bibliotekets identitet uppfyller alla dessa krav. Identiteten 
är uppbyggd efter giraffens egenskaper som också ska symbolisera bibliotekets. Detta 
skapar ett tydligt ramverk för identiteten som representerar och gör att biblioteket 
sticker ut ur massan. de Sàez framhåller också att det är viktigt att symbolen 
förkroppsligar bibliotekets syfte och personlighet, något den i detta fall nog måste sägas 
göra. Men hon påpekar också att det är viktigt att en koppling görs till organisationen 
när logotypen visas. För att detta ska ske är det viktigt att symbolen exponeras.127 Detta 
är något Bollebygds bibliotek i dagens läge inte arbetat på. Det är svårt för oss att 
avgöra hur flitigt symbolen användes tidigare när den lanserades och hur folk i 
allmänhet förknippar biblioteket med logotypen. Undersökningen visar dock att 
symbolen förekommer på ett par sidor på bibliotekets webbplats, i lokalen samt tryckt 
på bibliotekets kassar och bokmärken. Symbolen saknas dock på de dokument vi tagit 
del av samt på majoriteten av webbplatsens sidor vilket tyder på att den inte nyttjas 

                                                 
123 Bibliotekslagen SFS 1996:1596. Kulturrådets hemsida. http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 
[2006-02-22]. 
124 Intervju med informant B. 
125 Intervju med Lars Nellde. 
126 de Sáez (2000), s. 186-200. 
127 Ibid. 
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optimalt. Inkluderandet av en slogan i själva verksamhetssymbolen kan begränsa dess 
användningsområde då det gör den till mer än bara en symbol och kanske har det 
bidragit till dess undanskymda roll idag. 
 
Det är idag svårt att avgöra hur stark giraffsymbolen var under de år den skapades och 
användes som mest aktivt men vid en direkt fråga om vad bibliotekets identitet är idag 
sa bibliotekarie A att det är ett uppskattat, användarvänligt bibliotek. Informanten 
nämnde bara giraffen när denne förklarade att den identiteten mest finns i bakgrunden 
nu för tiden. Den finns där utan att någon aktivt arbetar med den, något A säger till viss 
del beror på att det tillkommit personer som inte var involverade i det ursprungliga 
projektet. Men som informanten även vid ett annat tillfälle kommenterade är det svårt 
att vara både visionär och samtidigt jobba mycket med verksamheten. Att biblioteket 
inte i dagsläget har en överordnad chef som kan driva på förändringsarbete har påverkat 
arbetet med profilering negativt då personalen av tidsmässiga skäl inte har möjlighet att 
göra detta samtidigt som de sköter det dagliga arbetet.128 
 
 
6.4.4 Profil 
Bibliotekets profil på ett mer praktiskt, verksamhetsgrundat plan är i dagens läge mer 
genomarbetat än den övergripande identiteten är. I intervjun sa A att bibliotekets roll i 
ett så litet samhälle som Bollebygd påverkas av att biblioteket är ett av de få offentliga 
platser som är öppna för medborgarna.129 Biblioteket blir därför en viktig mötesplats 
samtidigt som det används för informationsinhämtning, förströelse och för 
släktforskning. Just bredden i verksamheten är något som återkommer, både i intervjuer 
och i måldokument. Man kan tänka sig att så är fallet för många mindre bibliotek. Ett 
huvudbibliotek i en mindre kommun har en skyldighet att tillgodose de behov som 
finns. Ett mindre filialbibliotek i en större stad kan å andra sidan erbjuda en smalare 
verksamhet eftersom dess utbud kan kompletteras med det hos andra, närliggande 
biblioteks.  
 
 
6.4.5 Hemsida 
I det här avsnittet kommer bibliotekets hemsida att beskrivas med utgångspunkt i de 
riktlinjer för webbplatser som presenterades i teoriavsnittet. Startsidan beskrivs 
ingående för att ge en bild av hur webbplatsen är uppbyggd medan resterande delar av 
webbplatsen beskrivs mer generellt utifrån dess funktionalitet. Utifrån teorins direktiv 
arbetade vi fram en checklista som vi här presenterar i en sammanhängande form. 
 
 
Strategier och visioner 
Webbplatsen skapades under mitten av 90-talet i samband med att kommunens hemsida 
byggdes ut. Kommunen hade anlitat en webbyrå vars layout den webbansvarige på 
biblioteket utgick från även om vissa förändringar gjordes. När kommunen gjorde om 
sin hemsida i början av 2000-talet valde biblioteket att behålla sin layout, dels på grund 
av resursbrist men även för att personalen trivdes med den. Målet med sidan var att 
skapa en lättillgänglig plats där information om biblioteket och dess verksamhet kunde 
samlas. Information om gamla och nya evenemang och tillgång till bibliotekskatalogen 
prioriterades också. Sidan skulle kännas välkomnande på ett personligt sätt samtidigt 
                                                 
128 Intervju med informant A. 
129 Ibid. 
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som den var användbar. ”Vi ville ha en webbplats som speglade Bollebygds biblioteks 
anda, en öppen och lekfull framtoning där ’giraffvisionen’ skulle vara kärnan.”130 
Målgrupperna var framför allt låntagarna och potentiella evenemangsbesökare men det 
fanns även en tanke om att webbplatsen skulle vara bibliotekets ansikte utåt gentemot 
lokala beslutsfattare och mot resten av bibliotekssverige.131 I februari 2006 arbetade 
kommunen om sin hemsida och modifierade bibliotekets adress. Tanken är att layouten 
på bibliotekets hemsida ska anpassas till kommunens hemsida, men i nuläget har inget 
skett. Alla våra informanter är överens om att bibliotekets hemsida bör arbetas om och 
få ett uppdaterat utseende, vilket troligen kommer att ske inom den närmaste tiden. 
 
 
Startsida 
Bollebygds biblioteks hemsida karakteriseras av den gula bakgrundsfärgen och den 
mörkt röda skriften som genomgående används på webbplatsen. Sidan ramas in av en 
mörkt röd bård. Startsidan har ett vitt fält överst där det tydligt står ”Biblioteket” och 
”Bollebygds kommun”. Dessa fungerar också som länkar till respektive startsida. Inom 
det vita fältet ryms även kommunens symbol samt en bild på bibliotekets exteriör. På 
sidans nedre del finns ett annat vitt fält som innehåller symbollänkar till bibliotekets 
startsida, sidan Frågor och förslag och Index över bibliotekets webbplats. På fältet finns 
även textlänkarna Om biblioteket, På gång, Barn & ungdom, Boktips, Giraffvisionen, 
Allmän kultur, Katalog, Länkar. Dessa två fält återkommer på alla webbplatsens sidor. 
 
Tydligt på vänstra halvan av sidan är en bild av bibliotekets verksamhetssymbol, 
girafflogotypen med sloganen ”Även små giraffer har långa halsar”. Under denna bild 
finns länkar till hemsidans innehåll: Bibliotekskatalogen, På gång, Öppettider & 
adresser, Länktips, Om Bollebygds bibliotek, Barn & ungdom, Boktips, Allmän kultur, 
Läscirkelns hemsida, Kontakta Bollebygds bibliotek och Fråga online. På höger sida 
finns aktuell information om de aktiviteter som anordnas på biblioteket och under detta 
fält finns en bild på interiören samt en länk till fler bilder på biblioteket. Nedanför detta 
finns bibliotekets e-postadress och fax- och telefonnummer. 
 
Enligt Song ska ett biblioteks startsida innehålla bland annat titel på sidan, 
verksamhetssymbol, information om sidans innehåll, länk till överordnad instans samt 
kontaktadresser.132 Allt detta finns på Bollebygds biblioteks hemsida. Vad som saknas 
från de kriterier som Song ställer upp är information om när hemsidan skapades och när 
den senast uppdaterades, information om copyrighträttigheter samt en länk till en 
enklare, textbaserad version av sidan. Då sidan är av äldre modell är nog inte en 
textversion av sidan nödvändig då det inte krävs särskilt hög prestanda för en 
någorlunda modern dator att visa sidan. Däremot blir det då ännu viktigare att informera 
om sidans senaste uppdatering, vilket är något vi funnit vara ett genomgående problem 
på webbplatsen. Då mycket av materialet som ligger ute känns daterat och annat är rent 
inaktuellt känns det extra viktigt att det tydligt visas när sidan senast uppdaterades. Det 
faktum att stora delar av webbplatsen har flera år på nacken kan utgöra ett problem i sig. 
En publik hemsida som ett biblioteks ska presentera aktuell information vilket kräver att 
sidan uppdateras både genom att ny relevant information läggs till eller genom att 
gammal felaktig information tas bort. På 90-talet uppdaterades sidan oftast ett par 

                                                 
130 Skriftligt svar från informant C.  
131 Ibid. 
132 Song (2003), s. 9f. 
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gånger i veckan. 133 I nuläget arbetas det väldigt lite med hemsidan på grund av 
resursbrist, även om viss information om aktiviteter läggs ut ibland, främst på startsidan 
och på läsecirkelns hemsida.   
 
 
Praktisk information 
När det gäller praktisk information som ofta finns med på biblioteks hems idor listar 
Song ett antal inslag, samtidigt som det poängteras att det enskilda biblioteket måste 
göra en egen bedömning om hur det bäst möter användarnas behov. 134 På bibliotekets 
webbplats finns tydliga uppgifter om öppettider och kontaktuppgifter samt information 
om de regler för lån som biblioteket har. Det finns mycket information om bibliotekets 
historia och de visioner som låg bakom giraffsatsningen. Ursprungligen fanns mer 
utförlig presentation av personalen men i nuläget finns endast en sida med namn, 
kontaktuppgifter och arbetsuppgifter. Länkar till bilder på bibliotekets interiör och en 
plan över bibliotekslokalen finns på sidan Om biblioteket. Enligt Songs principer finns 
den viktigaste informationen med på webbplatsen och den praktiska information som 
biblioteket valt att lyfta fram fyller sin funktion.    
 
 
Tjänster 
Det går att söka i bibliotekets katalog och att via hemsidan skicka in förfrågningar av 
olika slag gällande exempelvis omlån, inköpsförslag, reservation av bok, klagomål och 
annat. Biblioteket har också länkar till Fråga on- line där besökaren skickas vidare till 
Kulturnät Sverige och dess funktion Fråga biblioteket. Tyvärr länkas man inte direkt till 
denna funktion utan måste använda sig av Kulturnät Sveriges underlänkar. Övriga 
tjänster som erbjuds på sidan är ett kalendarium över aktiviteter och evenemang som 
samlas under rubriken På gång. Här finns även arkiv med information och bilder från 
utställningar och aktiviteter på biblioteket och galleri Odinslund, dock är de senaste 
inläggen i arkiven från 2004. Datum för utställningar på galleriet har inte uppdaterats 
sedan december, oklart vilket år. Ett av huvudsyftena med ett biblioteks hemsida är att 
skapa relationer till användaren genom att interagera med användaren på olika sätt. Sett 
ur det perspektivet är särskilt kundtjänstfunktionerna viktiga för att marknadsföra 
webbplatsen. 
 
Det finns även en länksida med externa länkar som är kategoriserade utifrån 
ämnesområden som exempelvis musik, ämneskataloger och uppslagsverk. Det finns 
även en länk med webbsidor för personal inom barnomsorgen. På webbplatsen finns 
flera sidor om målgruppen barn men de handlar just om barnen och är med ett par 
undantag inte till för dem. Via länken Boktips ges ett antal förslag på hemsidor men av 
dessa gäller inte sju av åtta längre. Liksom många andra sidor på webbplatsen är sidan 
inte uppdaterad, så sidans existens gör mer skada än nytta eftersom tjänsten som 
utannonseras inte tillfredställer. 
 
 
Webbdesign 
Webbsidans layout är samstämmig med den atmosfär som finns inne i det fysiska 
biblioteket tack vare att sidan följer samma färgschema. Gul bakgrund kontrasteras mot 
svart text, vita fält och mörkröda länkar och rubriker. Som informanten C uttryckte sig: 
                                                 
133 Skriftligt svar från informant C. 
134 Song (2003), s. 9f. 
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”Vi valde en färgsättning som liknade det fysiska biblioteket väldigt mycket för att 
skapa igenkänning och hemkänsla… En välkomnande atmosfär men egen personlighet, 
värme och humor samt praktisk nytta var viktigt när vi arbetade fram webbplatsen.”135 
Ashcroft betonar att färgschemat ska vara konsekvent och länkar ska vara understrukna 
och i kontrasterande färg för ökad igenkännighet.136 Detta stämmer genomgående på 
Bollebygds hemsida, då alla sidor följer en stringent linje i sin design både när det gäller 
färg och utformning. De dominerande färgerna är dessutom fyra till antalet vilket 
stämmer överens med Songs kriterier.137  
 
Konsekvent placering av menyer skapar inte bara ett enhetligt utseende utan förenklar 
även för användaren. De vita ramarna uppe och nedtill på sidan skapar en ram som inte 
bara är konsekvent utan även gör det enkelt för användaren att återvända till startsidan 
och vissa andra utvalda sidor. Då som konstaterat alla dessa sidor inte är uppdaterade 
kan valet av länkar i menyerna ifrågasättas men grundtanken är god. Det är också 
viktigt med ett tydligt navigationssystem som gör det så enkelt som möjligt för 
besökaren att orientera sig på webbplatsen. Detta kan göras genom tydliga rubriker på 
varje sida och med tydligt angivna länkar, något som är genomgående på hemsidan.  
 
I överlag är hemsidans layout något föråldrad då webbdesignen inte uppdaterats på 
många år. Trots detta speglar hemsidan biblioteket bra då val av färger överrensstämmer 
och att mycket av informationen handlar om biblioteket i sig. Sidan innehåller mycket 
text, men då dessa är uppdelade i mindre paragrafer känns texten ändå luftig. Typsnittet 
är enkelt och används konsekvent. Ett återkommande tema i många av de texter som 
handlar om biblioteket är giraffvisionen, vilket bland annat märks i språket som bitvis är 
personligt och informellt med syftningar till vad biblioteket vill åstadkomma. 
Drivkraften att ett litet bibliotek kan åstadkomma mycket resulterade i en tidigt 
utarbetad hemsida innehållandes mycket information om bibliotekets egen verksamhet. 
Dock är förekomsten av verksamhetssymbolen sparsam. Verksamhetssymbolen är ett 
sätt att visa besökaren vilken webbplats han eller hon är på samt att understryka 
bibliotekets identitet. I Bollebygds fall kunde detta förtydligas genom en mer frekvent 
användning av logotypen och då gärna konsekvent placerad i övre vänstra hörnet, så 
som Nielsen föreslår.138 
 
 
Tillgänglighet 
Sidan nås via hemsidan för Bollebygds kommun, www.bollebygd.se, eller via dess 
direktadress www.bollebygd.se/Kultur/Biblioteket/index.html. Kommunen arbetade om 
sin sida i februari 2006 och förändrade då bibliotekets URL något. Den gamla adressen 
var www.bollebygd.se/Biblioteket/index.html. Sökningar gjorda den 27 mars 2006 via 
externa sökmotorer som Google, AltaVista och Yahoo gav blandat resultat. I Google 
kommer bibliotekets startsida upp som första träff vid sökning på ”Bollebygds 
bibliotek” medan en likadan sökning på AltaVista och Yahoo resulterade i inaktuella 
länkar till bibliotekets gamla adress. Vi kontrollerade de första fem träffarna utan att ta 
oss till bibliotekets hemsida. En jämförelse på http://ranking.thumbshots.com/, en sajt 
som rankar sökmotorers träffar, avslöjade att bibliotekets nya uppdaterade webbadress 
aldrig förekom i resultaten på sökningar i AltaVista och Yahoo. Vad detta beror på vill 

                                                 
135 Skriftligt svar från informant C. 
136 Ashcroft (2003), s. 246. 
137 Song (2003), s. 11f. 
138 Nielsen (2000), s. 188ff. 
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vi inte spekulera i men nöjer oss med att konstatera att det i mars 2006 fanns brister i 
hemsidans tillgänglighet vad gäller sökningar i två vanliga sökmotorer. Webbadressen 
står dessutom på bibliotekets bokmärken som finns tillgängliga vid lånedisken. Vid 
tiden för observationen hade dessa inte anpassats till den nya adressen. Ett av de 
grundläggande syftena med en webbplats anges i teorin vara skapandet av närvaro, 
vilket kan göras via reklam för sidan för att på så vis skapa medvetenhet om dess 
existens. När vare sig länkar på sökmotorer eller den skriftliga reklamen leder 
besökarna rätt måste det sägas att Bollebygds webbplats inte lyckats i detta avseende. 
 
För att en hemsida ska vara användarvänlig och lättillgänglig föreslås det bland annat i 
litteraturen att externa länkar öppnas upp i nya fönster så att användaren enkelt ska 
kunna återvända till ursprungskällan. Denna funktion finns inte på Bollebygds 
biblioteks hemsida men för att förbättra användarvänligheten vore detta en önskvärd 
funktion. Som tidigare påvisat är sidan inte omarbetad på mycket länge vilket dock har 
den positiva sideffekten att även sidor innehållandes många bilder gick snabbt att 
öppna. En mer tekniskt avancerad sida hade kunnat minska tillgängligheten för 
användare i form av längre nedladdningstider. 
 
 
6.4.6 Reflektioner 
Det finns många behov från olika användargrupper som biblioteken förväntas möta och 
Fia Söderberg ser ett identitetsproblem i att biblioteken har som mål att nå alla. 
Ambitionen att vara till för alla kan göra att bilden av biblioteket blir diffus eftersom 
möjligheterna att inrikta sig och få en tydlig och stark identitet då begränsas. Att 
biblioteken hämmas i valet av att profilera sig påverkar också bibliotekens arbete med 
marknadsföring. Söderberg menar att det krävs tydlighet både vad gäller nedskrivna 
måldokument och vad gäller ledarskap och praktisk handling.139 När ett bibliotek ska 
formulera en marknadsföringsplan är det viktigt att veta vad man har att erbjuda och för 
detta krävs att man är medveten om sin identitet. Bollebygds bibliotek har en å ena sida 
stark vision om att vara ett folkbibliotek för alla kommuninvånare, samtidigt som man i 
viss mån prioriterar barn och ungdomsverksamheten. Samtidigt formades biblioteket 
även av satsningen som gjordes under nittiotalet, med giraffvisionen och nya lokaler, 
där biblioteket ville utmärka sig nationellt. Arbetet med den identitet som skapades 
under den här tiden är inte lika intensiv idag. På frågan hur stark giraffprofilen är i 
dagsläget svarar en av bibliotekarierna så här: ”Det har falnat. Det finns ju med men det 
är ingenting som vi direkt tänker på egentligen. Finns lite i bakgrunden och så i och med 
att det har kommit till personer som inte har varit med från början. Det finns ju 
någonstans men det är ju inte något som är framträdande.”140  
 
Bollebygds biblioteket utmärker sig tydligt utåt bland annat via hemsidan och den 
layout som finns där, vilket även följs åt i det fysiska biblioteket med färgkod och 
verksamhetssymbol. På det stora hela blir uppfattningen av biblioteket dubbeltydig. 
Man upplever att biblioteket har en samlad strategi i deras marknadsföringsarbete med 
en stark och tydlig identitet, samtidigt som denna uppmålade bild är rester från det 
förändringsarbete som skedde under nittiotalet. Bibliotekarierna arbetar inte lika mycket 
med identitetsskapande och profilering idag, utan har en mer lågmäld hållning jämfört 
med den röst som talade för biblioteket tidigare. Detta beror dels på att den pådrivande 
kulturchefen inte längre arbetar kvar vid biblioteket och dels på att nedskärningar bland 
                                                 
139 Söderberg (2004), s. 22ff. 
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personalen gjort att det inte finns tid till att sitta ned med målsättningar, 
utvärderingsarbete och liknande.  
 
Det skulle vara intressant att se hur biblioteket hade sett ut idag om man fortsatt det 
arbete med marknadsföring, identitetsskapande, personalutvecklingsprojekt och 
profilering som påbörjades under Nelldes ledning. Denna satsning genomsyrar 
fortfarande verksamheten och bilden av biblioteket utåt men ändå behövs nog 
uppdaterade målsättningar och nya visioner om biblioteket skall kunna behålla sin 
starka ställning och fortsätta utmärka sig. Enligt A skulle säkert det ha varit annorlunda 
om Lars Nellde fortfarande jobbat kvar som kulturchef. ”Han var mycket en sån som 
hade nya grejer på gång. Det var inte så mycket fokus på basen direkt. Basarbeten, utan 
det var mera visioner. Då hade vi kanske bytt och det skulle varit någon helt annat 
symbol istället.”141  
 
 
6.5 Promotion 
 
Mitt framför entrén finns en glasmonter med rum för olika utställningar. Vid tiden för 
undersökningen fanns även en skärm längre in i biblioteket med ett kollage om en 
aktuell fråga för bygden. De aktiviteter som biblioteket anordnar står listade dels på 
hemsidan men även på anslagstavlor utanför och inne i biblioteket samt i annonser i 
lokaltidningar. Detta är ytterliggare sätt som biblioteket använder för att locka 
användare och hålla sig a jour med den lokala samhällsutvecklingen.  
 
 
6.5.1 Aktiviteter 
På Bollebygds bib liotek anordnades förr en rad olika aktiviteter som kan räknas till 
promotion. Prova på-verkstäder hölls med jämna mellanrum där folk under handledning 
fick skapa inom olika områden. Biblioteket bjöd även in föreningar som fick komma 
och visa upp sig. Många arrangemang var och är speciellt inriktade mot barn. Tanken 
var att få barnen att tycka ”’Åh vad kul det är på biblioteket, där händer det alltid en 
massa saker.’”142 Biblioteket försökte ordna aktiviteter de flesta lördagar för att locka 
folk även om denna ambition fått stryka på foten de senaste åren. Ett exempel på en 
satsning som fanns tidigare var att ställa fram och prata om böcker inom ett visst ämne 
samtidigt som barnen fick prova på en praktisk aktivitet inom detta område. Till 
exempel hölls det en dag om odling då trädgårdsböcker visades och barnen fick plantera 
kärnor. Andra aktiviteter som anordnades var när den lokala ridklubben höll i 
ponnyridning i parken utanför biblioteket.143 Denna aktivitet omnämndes även i 
lokalpressen. 144  
 
Under nittiotalet befann sig biblioteket i en mer gynnsam ekonomisk sits vilket skapade 
möjligheter att regelbundet erbjuda kulturella arrangemang såsom temakvällar med 
musiker och författare, pedagogiskt kafé och ge ut en kulturtidskrift. Att mycket har 
skett på Bollebygds bibliotek går inte att ta miste på, vilket Lars Nelldes avrundande ord 
till oss vittnar om: 
 
                                                 
141 Intervju med informant A. 
142 Intervju med informant B. 
143 Ibid. 
144 Falk, Christer (1997). Hästens dag på biblioteket. AnnonsMarkna’n , 1997-09-23, s. 10. 
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Berättade dom om att vi skickade vykort till alla bibliotek i hela 
Sverige? Vi hade vykort och skrev en hälsning från dom med 
långa halsar över hela Sverige. Apropå marknadsföring, vi var 
med på bokmässan i två eller tre omgångar. Jag tror vi vann 
ganska snabbt rykte om att vara ett framåt bibliotek. 145 

 
Promotion är ur ett strikt marknadsföringsteoretiskt perspektiv de aktiviteter som 
kommunicerar till kunden de meriter som produkten eller tjänsten har. 146 Promotion 
kallas även med ett annat ord användarkommunikation147 vilket kanske är ett mer 
lätthanterligt begrepp i en bibliotekskontext. För att användarkommunikationen ska 
lyckas måste biblioteket definiera sina målsättningar och med det även sina 
målgrupper.148 Det är också centralt att det finns tillräckligt med resurser för att planen 
ska kunna genomföras. Personalen måste ha tid avsatt för ändamålet vilket gör att 
kommunikationsplanens framgång är beroende av ledningens anslag.  149  
 
Ett återkommande tema i intervjuerna är hur anslagen till biblioteken dragits ned. Även 
om biblioteket får merparten av de kulturbidrag som delas ut i kommunen är 
nedskärningarna sådana att personalen inte upplever sig ha tid till mycket mer utöver de 
dagliga göromålen. ”Vi försöker ju ha planeringsmöten och jobba med målsättningar. 
Vi håller på nu och jobbar med dom men vi har inte riktigt den tiden…”150 Både i 
intervjuerna och i teorin konstateras det om och om igen att utan resurser är en 
genomgående satsning inom användarkommunikation i det närmaste ogenomförbar, 
något som även kan appliceras på bib liotekets hela marknadsföringsstrategi. Det är 
viktigt med en drivande kraft som initierar förändringsarbete men utan grundläggande 
resurser kan det vara svårt att hinna med det planeringsarbete som strategin måste utgå 
från. I en artikel publicerad år 2000 citeras personalen på biblioteket där de förklarar hur 
de det senaste året, när de arbetat utan chef, arbetat övertid och skjutit på allt de kunnat 
skjuta på. Fortsätter detta blir de tvungna att dra ned på verksamheten i form av sämre 
öppettider eller sluta med barnteatern. Det konstateras också att biblioteket nått dit det 
nått på grund av en medveten satsning, något som bekräftas av före detta kulturchef 
Nellde i vår intervju med honom. 151 På hemsidan står att bibliotekets nuvarande 
öppettider är ett resultat av nedskärningar i budgeten år 2002, vilket innebär att 
bibliotekets resurser minskat kontinuerligt under det tidiga 2000-talet.152  
 
Även annat kan kräva resurser, som aktiviteter och enstaka arrangemang. För 
Bollebygds bibliotek kan detta exemplifieras av hur biblioteket efter en inbjudan att 
medverka på Bok & Bibliotek i Göteborg behövde ett bidrag på 12 000 kronor, utöver 
de ordinarie kulturanslagen, för att kunna producera de PR-material som ansågs 
nödvändiga för en medverkan på mässan. 153 Medverkan var ett sätt att göra PR för 

                                                 
145 Intervju med Lars Nellde. 
146 de Sáez (2002), s. 52f. 
147 Ibid., s. 70f. 
148 Ibid. 
149 Ibid., s. 72ff. 
150 Intervju med informant A. 
151 Wiehl-Hagberg, Eva-Christina (2000). Kulturellt krismöte. Borås Tidning, 2000-10-10 och intervju 
med Lars Nellde. 
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biblioteket samt att få nya intryck medan man delade med sig till andra om egna 
erfarenheter.154 
 
 
6.5.2 PR 
Promotion innefattar annonser och annan publicitet, något som kan vara både artiklar i 
pressen men även egna publikationer. Via pressmeddelanden kan bibliotek aktivt söka 
omnämnanden i pressen och genom att själv publicera dokument kan biblioteken 
synliggöras på andra plan. Något som också brukar räknas in i 
användarkommunikationen är bibliotekariernas roller som ”försäljare,” som bibliotekets 
professionella ansikte utåt ska de prioritera användarna.155 När det talas om 
bibliotekarier som försäljare är det mer ett resultat av den terminologi som existerar 
inom marknadsföringen snarare än en traditionell syn på försäljare. En försäljare i denna 
kontext är en försäljare inom relationsmarknadsföringens ramar som fokuserar på 
kundens behov och utbytet mellan bibliotekarie och användare, snarare än ett 
transaktionsbetonat fokus på själva försäljningen. 
 
Artiklar och annonser om bibliotekets aktiviteter hjälper till att marknadsföra hela 
verksamheten och inte bara den enskilda händelse som det berättas om. Som 
kommunchef Johansson uttrycker det, ”Alla tidningsrubriker är bra, även om dom är 
negativa – i alla fall när det gäller sådan här verksamhet.” Huruvida detta verkligen 
stämmer kan förstås diskuteras men att omnämnande i tidningar kan bidraga till att göra 
biblioteket mer känt och i bästa fall locka användare är svårt att argumentera emot. Det 
var en medveten från bibliotekets sida att verka utåt aktivt. Detta inkluderade att vara 
med i tidningen så mycket som möjligt men också att synas genom sin verksamhet i 
kommunen. 156 
 
En genomgång av artiklar från de lokala tidningarna Göteborgs-Posten och Borås 
Tidning visar att Bollebygds bibliotek omnämns relativt ofta, särskilt under mitten och 
slutet av 90-talet. Biblioteket figurerar dels i annonser från kommunen där öppettider 
och aktiviteter omnämns och även i längre artiklar där intervjuer med personal och 
användare gjorts. Exempel på arrangemang som genererat längre artiklar var den länge 
årligen återkommande Bollebygdssalongen, en konstutställning för amatörer.157 
Densamma orsakade också debatt då det ett år infördes en jury som refuserade vissa 
bidrag men ska man tro på kommunchef Lennie Johanssons ord så är även kritiska 
inslag bra, så länge biblioteket omnämns. Andra exempel är kortare notiser och artiklar 
om trädgårdstema på biblioteket med råd om kompostering158, Hembygdsföreningens 
besök på biblioteket159, IT för seniorer160 och mycket annat.  
 

                                                 
154 Falk, Christer (1998). Bollebygds bibliotek, en bland hundratals utställare på årets Bok & 
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Tidning (1996). Nya grepp vid amatörers utställning. 1996-11-26. 
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Vi har i vår undersökning använt oss av den artikelsamling biblioteket kompilerat under 
åren och även om vi inte vet hur komplett denna är så kan vi förutsätta att merparten av 
de omnämnanden av biblioteket som gjorts i lokalpressen finns med då biblioteket av 
egenintresse sparat detta material. I klippboken finns en tydlig trend att utläsa vad gäller 
innehållet i artiklarna. Under 90-talet figurerade biblioteket i många längre artiklar och 
intervjuer. Bibliotekets långsiktiga satsningar diskuterades och dess visioner framkom 
regelbundet i texterna. Under 2000-talet består klippsamlingen av ett större antal 
annonser och kortare notiser och mindre djupgående reportage om verksamheten. Det 
känns rimligt att anta att detta har en direkt koppling till nedskärningarna och 
borttagandet av kulturchefstjänsten. Med mindre planeringstid för personalen och ingen 
övergripande strateg har den utåtriktade verksamheten minskat, vilket resulterat i färre 
omnämnanden i lokalpressen. Enligt Kinnell och MacDougall är detta dock den minst 
viktiga delen av marknadsföringen. 161 Hur det är med den saken går inte att avgöra utan 
att utföra en omfattande studie av bibliotek och massmedia men ur ett lokalt perspektiv 
kanske det då inte gör något att omnämningarna i pressen minskat. Sett ur ett nationellt 
perspektiv är det dock tydligt att detta bidragit till att Bollebygds Bibliotek inte talas om 
lika mycket längre. 
 
 
6.6 People 
 
6.6.1 Målgrupper 
Den målgrupp som betonas i verksamhetsmålen, både hos kommunen och hos 
biblioteket, är barn och ungdomar. Bibliotekets målsättningar på det här området är 
utvecklade ur kommunens övergripande sådana.162 Det finns en tonvikt i verksamheten 
på att uppmuntra barns läsutveckling men som informant B understryker i intervjun är 
alla en målgrupp. Att bredden på bibliotekets användargrupp är central i arbetet 
poängteras också av Nellde: ”Vi finns till för kommunens invånare. För att utveckla 
verksamheten måste vi ha bra kontakter med dom. I olika grupperingar inom 
kommunen. Det kunde vara skola, förskola, föreningar av olika slag, 
hembygdsföreningar, hästklubben.”163 Informant B nämner äldre som en målgrupp och 
pekar på bibliotekets arbete med hemtjänst och äldrevården i bygden som ett exempel 
på hur denna målgrupp tas om hand. Utöver det betraktas även hela gruppen av vuxna, 
de som har någon form av läshandikapp och även studenter som målgrupper. 
Exempelvis satsningen på den sistnämnda gruppen märkte vi av under observationen av 
lokalen då vi noterade den stora andelen kurslitteratur. Det förklarades då för oss att det 
bodde många studenter från Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet i Bollebygd 
och att biblioteket ville hjälpa dessa så mycket det gick. Men som B återkommer till 
flera gånger i intervjun ska hela bibliotekets arbete rikta in sig på barn och ungdomars 
läsutveckling.164  
 
Den barnkulturplan som finns på Bollebygds bibliotek fungerar mycket bra i praktiken, 
då bibliotekets verksamhet tydligt är profilerad mot barn och ungdomar. Detta bekräftas 
både från kommunchefen och från de verksamma bibliotekarierna. De har bland annat 
sammanställt de aktiviteter som biblioteket har för barn under arbetsnamnet Trappan165 
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162 Intervju med informant B. 
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som från ett tidigt samarbete med BVC fångar upp barn och deras föräldrar i en första 
kontakt med biblioteket, vilket även följs upp av träffar under barnets uppväxt till 16 års 
ålder. Aktiviteterna rör även olika arrangemang inom kulturområdet riktade till barn och 
ungdomar exempelvis målarskola och teateruppsättningar. På det stora hela finns en 
medvetenhet i kommunen om att satsa på den här gruppen vilket visas i bibliotekets 
aktiva handlingsplan för att stimulera barn och ungdomars intresse. Detta återspeglas 
inte bara i de aktiviteter som sker i regi av biblioteket, utan även i bibliotekslokalen. 
Som vi skrivit tidigare är bibliotekslokalen målgruppsanpassad med exempelvis en 
barn- respektive en ungdomshörna där utbudet och de media som finns där är väl avvägt 
för att passa olika åldersgrupper.  
 
Sammantaget finns en tydlig satsning både från bibliotekets och kommunen sida på 
målgruppen barn och ungdomar, vilket både speglas i de skrivna målsättningar som 
finns för biblioteket och i den faktiska verksamheten. De mål som finns gällande att 
stimulera barn och ungdomar och främja läsförståelsen uppnås genom att det finns en 
medvetenhet om detta. Biblioteket har också en barnbibliotekarie som arbetar aktivt för 
att målsättningarna skall uppfyllas. Däremot finns det brister när det gäller andra typer 
av målgruppsanpassning, främst för gruppen funktionshindrade. Lokalerna i bibliotekets 
äldre del har trånga och små utrymmen vilket försämrar framkomligheten för personer 
som sitter rullstol. Även i den nya delen försämrar den nuvarande möbleringen lokalens 
handikappsanpassning då det står utställningshyllor uppställda lite varstans vilket gör att 
det annars öppna utrymmet blir mindre. Detta bekräftas av kommunchefen: ”Tittar man 
på handikappstillgänglighet så är inte den bra just nu. Då innebär det att nåt utbud får 
stå tillbaka.”166 Sammantaget uppfylls inte de riktlinjer som finns för biblioteken 
gällande funktionshindrade, det vill säga att bibliotekets verksamhet ska vara anpassad 
till personer med olika fysiska förutsättningar. Detta är målsättningar som nämns både i 
bibliotekslagen och i UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt indirekt i de 
kulturpolitiska målen genom att alla på lika villkor ska få tillgång till kulturella 
områden. I Bollebygds biblioteks egna måldokument nämns handikappvänligheten som 
en målsättning när det gäller att nå alla grupper i samhället. Vi kan dock konstatera att 
denna målsättning inte ännu är uppnådd.        
 
 
6.7 Processes 
 
6.7.1 Giraffprojektet 
När Kotler beskriver den process som ligger bakom hur tjänster levereras till kunder 
påpekas den immateriella existensen. Jämfört med en fysisk produkt kan inte en tjänst 
kontrolleras innan den ges till kunden, vilket betyder att interaktionen mellan personal 
och kund och sammanhanget runt tjänstens utförande får större betydelse. I detta ingår 
bland annat personalens uppträdande, kunnande och servicekänsla och att det ska vara 
tydligt vad kunden kan förvänta sig av tjänsten. Personalutbildningar och planering är 
sätt på vilka bibliotek kan arbeta för att synliggöra och förbättra levererandet av tjänster 
till sina användare.167  
 

                                                 
166 Intervju med Lennie Johansson. 
167 Kotler et al. (2002), s. 12. 
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I det personalutvecklingsprojekt som gick under namnet Giraffprojektet168 innebar det 
att personalen på Bollebygds bibliotek fick möjlighet att byta miljö och arbeta på ett 
annat bibliotek under en kortare tid. Målet var att alla i personalen skulle vara delaktiga 
i projektet för att få distans till sitt eget arbete och finna inspiration till förbättring och 
förändring på arbetsplatsen. A var en av deltagarna från Bollebygds bibliotek: 

 
Jag tror alltid det är bra att ta del av hur andra jobbar. Oftast är 
det ju så att man går på studiebesök. Nu fick man vara med på 
möten och i verksamheten under hela dagarna, se hur man hade 
olika rutiner, låna ut böcker, sätta in böcker. Det tror jag alltid 
kan vara bra att se lite annat. Både att man kan lära sig någonting 
och att man kan se att man själv gör bra grejer kanske som man 
gör bättre än andra och så.169    

 
Detta arbetssätt med att utveckla personalens tankesätt, rutiner och kunskap var enligt 
Lars Nellde ett sätt att ” åstadkomma en beredskap för att stå rycken för framtida 
förändringar. Det går ju inte som någon så klokt utryckte det ’att hålla fast vid gamla 
sätt att jobba i nya situationer’ och de nya situationerna ramlar ju dessutom över oss 
med rasande fart.”170 Initiativet tyder på en medvetenhet om att man måste utvecklas i 
takt med förändringen och de nya behov som skapas, vilket höjer prestandan i 
verksamheten och förhindrar stagnation. Att Bollebygds biblioteks kulturchef aktivt 
drog igång ett personalprojekt visar på en vilja att tillföra personalen bra förutsättningar 
för sitt arbete vilket i sin tur stärker organisationen och ger bättre service till 
användarna. Att satsa på att hela personalen skall deltaga i ett projekt där man utmanar 
vardagen och rutinerna är ett bra sätt att bryta mönster och få perspektiv på sitt arbete. 
Eftersom personalens utförande är en viktig del av bibliotekets verksamhet och kan vara 
avgörande när det gäller hur användare uppfattar biblioteket finns det skäl att arbeta 
med att stimulera bibliotekarierna. Enligt A uppfattas biblioteket positivt:  
 

Vi är ett väldigt uppskattat bibliotek och det är det kanske många 
bibliotek som är kan jag tänka mig men vi får mycket 
uppskattning från människor som tycker att vi… ingenting är 
liksom omöjligt. Frågar dom någonting så försöker vi fixa det och 
vi köper in det som efterfrågas. […] Vi bryr oss om låntagarna.171 

   
Denna bild av biblioteket som ett användarvänligt bibliotek bygger på samspel personal 
och användare emellan och att de tjänster som erbjuds kan uppfyllas. På biblioteket i 
Bollebygd är personalsituationen sådan att många tjänster blivit indragna vilket lett till 
att mycket av arbetskraften går åt till att hålla biblioteket på fötter och utföra de 
ordinarie uppgifterna. Vi har tidigare skrivit om hur personalen inte ser sig kunna arbeta 
om målsättningar och utföra utvärderingar så mycket som de skulle vilja, då 
personalstyrkan minskat med nedskärningar. Prioritering har legat på att upprätthålla 
denna utlovade service som användare är vana vid, vilket har gjort att mycket av 
bibliotekariernas tid går till den dagliga verksamheten, arbete i informationsdisk och 
med beståndsutveckling samt barnbibliotekariens arbete med kulturverksamheten.  

                                                 
168 Se vidare avsnitt 5.2.3 Giraffprojektet.  
169 Intervju med informant A. 
170 Intervju med Lars Nellde. 
171 Intervju med informant A. 
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När personalutvecklingsprojektet pågick leddes biblioteket av en entusiastisk ledare 
som hade stora visioner för biblioteket vilket tog sig uttryck på många olika sätt. Nu 
jobbar biblioteket mer med den praktiska verksamheten eftersom personalstyrkan är 
mindre och det saknas en chef som kan arbeta med de större frågorna. Det finns inte 
heller någon aktiv uppföljning av projektet vilket bland annat beror på att det många av 
de bibliotekarier som var deltagare inte arbetar kvar på biblioteket.172 Man kan nog ändå 
säga att projektet var en del av den uppbyggnadsprocess som skapade bilden av ett 
användarvänligt och uppskattat bibliotek vilken fortfarande gäller idag.    
    
 
6.7.2 Utvärdering 
En annan del i förbättrandet av bibliotekets tjänster byggde på den utvärdering om 
användarnas uppfattning av verksamheten som genomfördes 1999.173 Vi har inte 
undersökt djupare vad som praktiskt förbättrades eller förändrades på biblioteket efter 
undersökningen eftersom utvärderingen inte är färdigställd. Vi kan dock konstatera att 
en utvärdering ägt rum och att resultatet finns halvt sammanställt och nedtecknat på 
papper. Detta exemplifierar hur man kan arbeta aktivt för att ge nya perspektiv på 
verksamheten och i sin tur tillmötesgå användarna i deras önskemål eller bara få en 
bekräftelse på att det arbetssätt man valt fungerar i praktiken. Det ska dock noteras att 
för att vara effektiv är det viktigt att sådana utvärderingar följs upp. 
 
 
6.7.3 Kulturpolitisk kontext 
Under 90-talet satt kultur- och bibliotekschefen i kommunhuset där han representerade 
både biblioteket och kommunen. Idag är inte den befattningen tillsatt utan en 
kommunchef fungerar istället som arbetsledare till bibliotekspersonalen. Kontakten 
mellan biblioteket och kommunen har påverkats av förändringen i 
organisationsstrukturen så att den nu är ganska liten och begränsas till arbetsledarträffar 
och medarbetarsamtal. Enligt kommunchefen är bibliotekspersonalen självgående i sitt 
arbete och får således stor frihet att själva styra över sin verksamhet.174 
Som dåvarande kulturchefen Nellde uttryckte det har bibliotekspersonalen nu ingen 
direktkanal in i det beslutande leden längre vilket har stor betydelse.175    
 
Även de ekonomiska och visionära förutsättningarna var annorlunda under nittiotalet. 
Efter utbrytningen från Borås kommun ville Bollebygd som ny självständig kommun ha 
en stark och rik kulturverksamhet. Det fanns stora visioner, en tilltro och optimism från 
kommunens sida och en vilja att satsa. Detta skapade handlingsutrymme för en 
drivkraftig kulturchef att verka inom, vilket genererade förverkligandet av många idéer.  
 

Kommunen var definitivt kaxig mot Borås och mot andra också. 
Att det skulle vara en bra kommun. Det var väl lite så. Annars 
tror jag att det handlar om personliga ställningstaganden också. 
Jag tror jag drev på det ganska hårt. Det hänger mycket ihop 
med min personlighet. Det är klart att det gör. Jag… chefen 
sätter alltid prägel på verksamheten. Sedan såg vi till att 
rekrytera folk som ville likadant… Som var olika men ville 

                                                 
172 Intervju med informant A. 
173 Dokumentet Bollebygds Bibliotek – Enkät 99. 
174 Intervju med Lennie Johansson. 
175 Intervju med Lars Nellde. 



 56 

ungefär åt samma håll. Det vill säga ha ett väldigt aktivt 
förhållningssätt.176 

 
Enligt bibliotekarien A har denna entusiasm falnat då ekonomiska begränsningar och 
besparingar påverkat verksamheten och de tuffa år som varit har också tärt på 
personalen. 177 Detta märks på det utbud av arrangemang och aktiviteter som under 
nittiotalet kännetecknade biblioteket. Allt som oftast figurerade biblioteket i tidningar 
med anslag om olika kulturevenemang, vilket inte är situationen idag. Utöver den 
ordinära biblioteksverksamheten är de kulturella aktiviteterna få i jämförelse med det 
utbud som erbjöds under glansåren på nittiotalet. Kommunchefen menar att förklaringen 
dels ligger i att de stora visioner som fanns för bygden inte i praktiken kunde konkurrera 
med de utbud som fanns i de större städerna Borås och Göteborg. Denna insikt 
medförde att de kulturella satsningarna utanför biblioteksområdet har dragits in och att 
de kulturpengar som kommunen tillhandahåller idag går till verksamheten på 
biblioteket. Kommunchefen kommenterar situationen så här: ”Vi ligger vä ldigt lågt med 
krona per person men allt vi satsar går till biblioteket istället.”178  
 
I och med att biblioteket står utan chef innebär det också att de saknar en kraft som kan 
driva på förändringsarbeten och jobba med de större frågorna ut mot andra bibliotek och 
även ut mot kommunen. I kapitel 2 redogjorde vi för folkbibliotekets kulturpolitiska 
situation och hur den kulturpolitiska förändringsprocessen kan se ut. Bland annat 
beskrivs den lokale eldsjälen som stark aktör som kan bidra till förnyelse och utveckling 
av biblioteksverksamheten. Aktörer tillsammans med ekonomiska och strukturella 
påtryckningar förändrar biblioteksorganisationen, som ofta beskrivs styras byråkratiskt 
och centralistiskt. Denna bild av biblioteksorganisationen kan appliceras på Bollebygd 
och på den förändringsprocess som skett där. I många år drevs biblioteket av en 
biblioteks- och kulturchef som var en visionär med stark personlighet och vilja vilket i 
hög grad påverkade utvecklingen av biblioteket. ”Han gjorde väl inte som politiken 
ville, utan gick sin egen väg. Jag tror han var en ganska stark person och personlighet 
och drev det ganska framgångsrikt.”179 Detta bekräftas även av A:  
 

Ja, han var ju en visionär person, som ville att det skulle hända 
mycket saker. Som ville att vi skulle synas i omvärlden. Vi var 
ju med i bok- och biblioteksmässan två eller tre gånger. Han var 
med i alla möjliga olika sammanhang. Skrev artiklar, var med i 
olika… Halmstadskonferensen… Så han gjorde ju väldigt 
mycket att man märktes utåt. Och det har vi väl haft fördel av 
fortsatt efter.180 

 
Redan innan kulturchefen avgick fanns en oro bland personalen att denna tjänst inte 
skulle tillsättas igen. Bibliotekarierna befarade att mycket av det arbete som gjorts 
skulle gå förlorat utan en chef som drev på verksamheten. Det förtroende biblioteket 
upplevde sig ha bland användarna och den framträdande plats man hade inom det lokala 
kulturlivet var man rädd skulle försvinna bland alla besparingar. Eftersom verksamheten 
var uppbyggd kring idéer som skapade en ram för det dagliga arbetet ansågs biblioteket 

                                                 
176 Intervju med Lars Nellde. 
177 Intervju med informant A. 
178 Intervju med Lennie Johansson. 
179 Ibid. 
180 Intervju med informant A. 
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ha ett stort behov av en kulturchef som kunde formulera strategin och tänka framåt.181 A 
konstaterar att detta ramverk fortfarande finns kvar idag men att mycket av bibliotekets 
dåvarande identitet har falnat.182 
  
 
6.7.4 Visioner 
De visioner som fanns när biblioteket byggdes var att skapa ett modernt bibliotek, ett 
minikulturhus, med lokaler anpassade för verksamheten. Det fanns en strävan att ge 
biblioteket funktioner utöver biblioteksverksamheten och bli ett centrum för olika 
kulturella aktiviteter, något som möjliggjordes i och med utbyggnaden. Bland annat 
byggdes en speciell lokal anpassad fö r utställningar som idag drivs av konstföreningen 
och går under namnet Galleri Odinslund. Även kommunarkivet flyttade in i bibliotekets 
nya lokaler. Utöver den mer stationära verksamheten skulle lokalerna även utnyttjas för 
olika typer av barnverksamhet och andra kulturella arrangemang. 183 Dåvarande 
kulturchefen utrycker sig i efterhand om utbyggnaden: ”Det är ju väldigt personligt 
färgat. Jo, jag tycker fortfarande att den resan vi gjorde från ett hål i väggen till ett 
modernt bibliotek, kulturhus, levande sådant som sträckte armarna mot kommunens 
invånare i olika skeenden, är rätt unikt på så pass kort tid. Det vidhåller jag. Jag vill 
påstå att det är nationellt unikt också.”184 I en artikel i DIK forum konstaterar 
kulturchefen också att det i hans åsikt inte främst är pengar som behövs för att utveckla 
och förnya en biblioteksverksamhet. Han anser att det är stagnation inom organisation 
och funktion som orsakar brist på nya idéer och perspektiv inom verksamheten. 185 
 
I mångt och mycket stämmer bibliotekslokalens uppbyggnad väl överens med de 
visioner som fanns inför tillbyggnaden. Målet var att skapa ett dynamiskt utrymme som 
välkomnade besökaren, vilket vi anser de lyckats med. Vad som olika personer anser 
vara ”välkomnande” är förstås en subjektiv uppfattning, men med de varma färgerna i 
kombination med överskådligheten och luftigheten innehar bibliotekslokalen de element 
som det enligt teorin bör ha. Färgsättningen inne i biblioteket är densamma som den är 
på hemsidan, vilket betonar bibliotekets identitet. Den återkommande användningen av 
färger och material skapar ett enhetligt intryck vilket ger uttryck för bibliotekets 
identitet i det fysiska rummet. Verksamhetssymbolen synliggörs på olika sätt i lokalen, 
exempelvis på kuddar, på pelaren, i form av träfigurer på hyllor, på olika broschyrer och 
på bibliotekets bärpåsar. Detta förstärker och upprätthåller den identitet biblioteket 
skapat och kan, i fallet med kassar och broschyrer, tjäna till att marknadsföra biblioteket 
utanför bibliotekslokalen. Att det varit ett framgångsrikt grepp märks i det att många 
besökare efterfrågar kassar med giraffsymbolen på. Annat som påverkar de signaler som 
biblioteket sänder ut är språket på skyltar inne i lokalen. De skyltar som finns är ganska 
neutrala och informerar besökaren om olika tjänster, produkter och regler som 
biblioteket har. Valet av de skyltar som finns känns dock ganska personligt. Exempelvis 
informerar biblioteket om försäljning av kaffe, utlåning av läsglasögon och vilka regler 
som gäller vid hemlån av sällskapsspel. Dessa tjänster går utöver det ordinarie 
biblioteksutbudet och förstärker bilden av Bollebygds bibliotek som välkomnande och 
serviceinriktat.  

                                                 
181 Wiehl-Hagberg, Eva-Christina (1999). ”Visst behöver vi en kulturchef”. Borås Tidning, 1999-10-14. 
182 Intervju med informant A. 
183 Intervju med Lars Nellde. 
184 Ibid. 
185 Nellde, Lars (1997). Även små giraffer har långa halsar… Blickar på, nedslag i och tankar kring ett 
personalutvecklingsprojekt. DIK forum 13/97. S. 12. 
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6.7.5 Synen på marknadsföring och strategi 
När det gäller synen på marknadsföring väljer personalen att utrycka den i termer av 
utåtriktad verksamhet. Bibliotekarien A menar att marknadsföring enligt henne är: ”Att 
vi märks. Att vi syns utåt. Att vi finns. Vad som finns här. Att vi är en självklar del av 
samhället. Att det är tydligt vad vi har.”186 Detta överensstämmer väl med dåvarande 
kulturchefen Nelldes åsikter:  
 

För Bollebygds vidkommande som jag sa försökte vi att verka 
utåt aktivt, att synas på olika sätt. Vara i tidningen så mycket 
som möjligt. Pressen, den lokala. Att ha verksamhet som syntes. 
Vi var inte främmande för att gå ut i kommunen i olika 
sammanhang, på olika dagar och sånt. Det fanns en offensiv 
lusta. Det var nog den viktigaste ingrediensen i 
marknadsföringen. Den kontaktyta vi byggde upp.187 

 
Detta skiljer Bollebygds bibliotek från andra bibliotek som enligt Lindquist och Eborn 
fokuserar mest på god service och bra verksamhet utan större konkreta åtgärder utöver 
det. Gemensamt med de bibliotek Lindquist och Eborn undersökte är att Bollebygds 
bibliotek saknar en detaljerad nedskriven strategi bakom den utåtriktade satsningen, 
utan verksamheten utgick från de övergripande målsättningarna som biblioteket följer, 
såsom de kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens målsättningar för 
kulturverksamheten. Däremot utvecklades strategin bakom bibliotekets 
marknadsföringsarbete över tid genom samtal och i personalgruppen. ”Vi visste ungefär 
riktningen på var vi ville åka och sedan lade vi lite rälsen under resans gång kan man 
säga.”188 Betydelsen av att marknadsföra ett bibliotek menar Lars Nellde är stor och då 
särkilt när det gäller marknadsföring i ett bredare perspektiv vilket kan handla om att 
synliggöra biblioteket. Inte bara utåt mot allmänheten genom att synas i pressen, utan 
han betonar även betydelsen av bibliotekets fysiska lokal. ”Titta på Bollebygd och 
känslan när man kommer in där, då är det en marknadsföringsåtgärd också som sänder 
förmodligen positiva signaler till besökarna. Det bär dom med sig till personer dom 
känner o.s.v.”189  
 
Den före detta kulturchefen menar även att politikerna arbetade mer utifrån riktlinjer 
och inriktningar än utifrån resultatmål, vilket biblioteket fick rätta sig efter. Dock fanns 
det en vilja från Nellde att från bibliotekets sida ibland gå utanför ramarna och själva 
utveckla verksamheten. ”Vi var väldigt kaxiga faktiskt och vi jobbade väldigt 
utåtriktat… Ville väldigt mycket. Det här tysta försynta i farstun låg inte för oss. Även 
om vi var en liten kommun, ett litet litet bibliotek sett i ett nationellt större perspektiv, 
skulle vi ha en ännu bättre verksamhet än många andra. Av olika skäl var vi inte nöjda 
med hur verksamhet bedrevs på annat håll.”190 Även personalen ingår i denna bredare 
definition av marknadsföring menar Nellde, vad de förmedlar i sin roll som 
bibliotekarier.191 
 

                                                 
186 Intervju med informant A. 
187 Intervju med Lars Nellde. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
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I nuläget finns det inte heller någon nedskriven klar strategi för bibliotekets arbete med 
marknadsföring. Hemsidan ses dock som en viktig del, trots att den enligt personalen 
borde upprätthållas bättre. Förklaringen ligger i den tidsbrist som följer med minskade 
resurser. A menar att det inte hinns med att planera övergripande och att utvärdera 
verksamheten. 192 Det finns alltså en vilja att utveckla målsättningarna och en insikt om 
att det nuvarande arbetet med målarbete och uppföljning av målarbete är bristfälligt.193 
Enligt A märks det en skillnad mellan hur tillvägagångssättet var på nittiotalet jämför 
med idag. Från ledningen fanns då en tydligare medvetenhet om att synas.194 Dagens 
riktlinje för verksamheten är tydligast när det gäller målgruppen barn och ungdomar.  
 
 
6.7.6 Målsättningarnas betydelse 
I bibliotekslagen nämns ingenting uttryckligen om marknadsföring men genom att titta 
på det ramverk som finns för folkbibliotek kan man urskilja viktiga faktorer som 
verksamheten baseras på, exempelvis målgrupper, krav på tillgänglighet och avgiftsfria 
tjänster.195 Dessa faktorer kan sedan i sin tur vidareutvecklas utifrån tankar om 
marknadsföring. Att satsa extra mycket resurser på en viss målgrupp kan exempelvis 
kopplas ihop med att biblioteket profilerar sig. Tillgänglighet bygger på att användarna 
måste vara medvetna om de tjänster som erbjuds på biblioteket vilket kan ledas in på 
hur biblioteken gör sin verksamhet känd för allmänheten. Avgiftsfria tjänster och 
bestånden på biblioteken handlar i sin tur mycket om pris och produkt vilket är några av 
de mest grundläggande beståndsdelarna i traditionell marknadsföringsteori.   
 
Enligt Eva-Lena Granbackas studie i ämnet folkbiblioteks målsättningar och 
marknadsföringsarbete kan man se ett samband mellan hur ett folkbibliotek arbetat med 
sina målsättningar och på vilken nivå deras marknadsföringsarbete befann sig. 
Resultatet visade att de folkbibliotek som hade en effektiv marknadsföring även hade 
utförliga riktlinjer för sin verksamhet. Även den motsatta relationen förekom, alltså att 
de bibliotek som inte hade utförliga målsättningar inte heller hade kommit så långt i sitt 
marknadsföringsarbete.196   
 
Relaterat till Bollebygds situation kan vi konstatera att Bollebygd under 1990-talet hade 
ett omfattande marknadsföringsarbete utan att för den skull ha tydligt utarbetade 
målsättningar. Det är omöjligt att uppskatta hur framgångsrikt detta arbete var då denna 
undersökning inte inkluderat en utvärdering men enbart baserat på det faktum att vi 
rekommenderades att välja Bollebygd för vår fallstudie av en oberoende bibliotekarie 
kan vi finna tendenser att arbetet åtminstone till viss del lyckades. Att det aktiva 
marknadsföringsarbetet idag är i det närmaste avstannat är tydligt kopplat till 
kulturchefens avgång. Som diskuterades under avsnitt 2.1 Drivkrafter kan en så kallad 
eldsjäl stå bakom förändringsprocesser på bibliotek. I Bollebygds fall innebar då detta 
att när eldsjälen och kulturchefen Nellde försvann saktades också utvecklingsarbetet 
ned. Den bakomliggande drivkraften var nödvändig för att verksamheten i stort skulle 
arbeta mot större mål; utan denna övergick fokus till de dagliga göromålen. ”Grunden 
eller ramen lever vi nog med fortfarande. … Det är det vi har att hålla oss i på något 

                                                 
192 Intervju med informant A. 
193 Intervju med informant B. 
194 Intervju med informant A. 
195 Bibliotekslag SFS 1996:1596. Kulturrådets hemsida. http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1543 
[2006-02-22]. 
196 Granbacka (1994), s. 102f. 
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sätt. Övergripande. Vi som jobbar här. Det är svårt att både vara visionär och driva 
tankar och idéer framåt och samtidigt jobba väldigt mycket i verksamheten. Det måste 
finnas en chef som är lite vid sidan av som kan driva på och som hinner med att ha 
kontakterna utåt och få impulser och driva på sin personal.”197 
 
Att ha en drivande kraft bakom verksamheten kan dock vara både bra och dåligt. Som A 
noterade var många av dåvarande kulturchefens initiativ positiva för biblioteket: ”Han 
tyckte det var väldigt viktigt med kurser och utbildning. Det var en väldigt bra grej. Att 
det fanns pengar avsatta för just sånt där.”198 Problemet som uppstod kan härledas till 
resursbristen lika mycket som något annat, då det blev svårt att hinna med på alla plan. 
”Sedan kom väl det dagliga arbetet här lite i andra hand. Att vi inte riktigt hann med det 
nästan. Vi skulle bara blicka framåt sådär. Synas utåt. Så det var kanske… Man orkade 
inte med det riktigt. Det har vi kanske satsat mer på de senaste åren.”199  
 
Det är alltså tydligt att det finns två sidor på saken – med många bollar i luften och en 
utvecklad, överordnad plan kan biblioteket uppnå många syften då alla delar av 
verksamheten samverkar i gemensam riktning. Med den resursbrist som många 
bibliotek brottas med kan det dock upplevas som betungande för personalen som även 
måste driva den dagliga verksamheten. Detta bekräftas av A som sade: ”Det har varit 
tuffa år, ekonomiskt, med besparingar och det märks ju.  Man är trötta och mer 
utarbetade verkar det som. Personalen, tycker jag man hör från många håll, tas inte 
tillvara riktigt.”200 Knepet ligger förstås i att finna en balans, något som kan var lättare 
sagt än gjort. Bollebygds exempel visar på vikten av en chef som kan bestämma 
riktningen för verksamheten men även vad som sker när denna drivkraft försvinner. Det 
är svårt att spekulera i alternativa utvecklingar men utifrån Granbackas studie är det inte 
alltför långsökt att tänka sig att bibliotekets marknadsföringsarbete hade kunnat fortsätta 
i en mer aktiv fåra om tydliga, skriftliga målsättningar hade satts upp i ett tidigare 
skede. Klara målsättningar är nödvändiga för att skapa en stabil grund för 
marknadsföringsarbetet.  
 
Granbackas studie kan belysa en intressant aspekt av arbetet på Bollebygds bibliotek. 
Även om man inte följde en tydlig nedskriven handlingsplan under 
uppbyggningsarbetet av biblioteket under nittiotalet, hade man en tydlig vision om 
vilket bibliotek man ville skapa vilket kom fram i diskussioner och samtal mellan 
personalen. Samtidigt följde man även de övergripande målsättningar som fanns för 
biblioteket.201 Att detta inte resulterade i en tydlig, nedskriven målsättning hade nog 
mindre påverkan då, när Nellde fanns som drivande kraft. När biblioteket sedan fann sig 
utan bibliotekschef försvann mycket av strävan att hela tiden utvecklas. Att döma av de 
texter om förändringsprocesser på bibliotek som diskuterats tidigare är det nästan 
avgörande att det finns en pådrivande eldsjäl som initierar förändring. Utan en sådan 
finns inget i själva strukturen hos biblioteksinstitutionen som uppmuntrar till utveckling. 
Däremot kan man tänka sig att om Bollebygds bibliotek haft mer detaljerade planer för 
hur verksamheten ska formas utifrån satta målsättningar hade det varit enklare för 
personalen att upprätthålla den aktiva marknadsföringsplan som användes tidigare. 
 

                                                 
197 Intervju med informant A. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 Intervju med Lars Nellde. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
Här följer ett diskussionsavsnitt utifrån resultatanalysen där slutsatser dras, 
frågeställningarna adresseras och vår modell presenteras. Då resultatanalysen 
strukturerades upp efter det teoretiska angreppssättet, det vill säga marknadsmixens 7 
p:n och inte angreps utifrån frågeställningarna, besvaras här i tur och ordning de två 
första frågeställningarna. Därefter angrips det huvudsakliga syftet med denna uppsats, 
nämligen att presentera en marknadsföringsmodell för folkbibliotek där de aspekter som 
vi anser vara relevanta belyses. 
 
 
7.1 Bollebygds biblioteks utveckling inom 
marknadsföringsområdet 
 
Uppsatsens första frågeställning lyder: På vilket sätt har tankar och strategier kring 
marknadsföring utvecklats på Bollebygds bibliotek sedan 1995? För att kunna följa 
utvecklingen tolkas i vilka termer informanterna beskrivit marknadsföringstänkande 
under 90-talet jämfört med idag och hur verksamheten skiljer sig åt. Svaret på denna 
fråga finns övergripande i hela resultatanalysen.  
  
När det gäller synen på marknadsföring definierar informanterna det genomgående i 
termer av utåtriktad verksamhet och att synas. Det fanns under 90-talet en vilja att 
biblioteket skulle vara ett ”framåt” bibliotek både när det gällde personalens arbetssätt, 
bibliotekets inriktning och ett tidigt användande av teknisk utrustning. Biblioteket ansåg 
sig vara kaxigt och satsade på att vara mer än ett bibliotek. Idag är den visionära strävan 
mer återhållsam då fokus är mer på den dagliga verksamheten. Detta beror enligt oss på 
främst två faktorer: de ekonomiska begränsningarna och det faktum att biblioteket 
saknar en chef som kan driva dessa frågor. Det har resulterat i minskade öppettider och 
att biblioteket fått dra ner på sina kulturella aktiviteter. Att biblioteket inte satsar lika 
mycket på initiativ som personalutvecklingsprojekt och deltagande i bokmässan och 
dylikt är även det tecken på de förändringar som skett. Varken nu eller då har 
biblioteket haft en nedskriven plan för sitt marknadsföringsarbete, utan mest arbetat 
utifrån övergripande målsättningar och individuella initiativ. Dock har 
målgruppssatsningen på barn och ungdomar varit konstant även om mängden av 
aktiviteter har minskat. Gällande lokalen var målsättningen att den skulle vara 
välkomnande och ha utrymme för olika typer av aktiviteter. Detta kvarstår fortfarande, 
då lokalen inte har förändrats markant sedan utbyggnaden.  
 
Denna utveckling kan sägas symboliseras av hemsidan, som både visar på resultatet av 
de satsningar som gjordes och av de efterföljande neddragningarna. Webbplatsen var en 
del av bibliotekets verksamhet som utmärkte biblioteket under 90-talet och som på gott 
och ont inte har förändrats särskilt mycket sedan dess.   

 
Detta visar att det är möjligt att leva på resultatet från en rejäl satsning på 
marknadsföring i många år, även om vissa aspekter åldras snabbare än andra. Den bild 
av biblioteket som skapades under 90-talet lever kvar även om den är mer tydlig lokalt 
än nationellt. Att biblioteket fortfarande till viss del kan dra fördel av den satsning som 
gjordes beror till viss del på att den genomsyrade hela verksamheten och att den nådde 
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ut. Bollebygds bibliotek verkar idag i en unik miljö som i sig själv förstärker den 
identitet som byggdes upp under 90-talet. Detta innebär att identiteten lever kvar trots 
att den inte längre arbetas med aktivt. En annan slutsats som man kan dra av resultaten 
är att en drivande visionär person behövs för att bygga upp övergripande strategier och 
även verka för att de ska genomdrivas på ett kulturpolitiskt plan. Då det kan vara svårt 
för bibliotekarierna att verka i denna roll eftersom de har andra uppgifter, framstår 
förekomsten av en bibliotekschef som avgörande. Bollebygds bibliotek exemplifierar 
det positiva i att göra en djupgående och integrerad satsning på sin marknadsföring 
eftersom dessa aspekter förlängt verkan av en utåtriktad verksamhet. Att biblioteket är 
unikt på sitt sätt innebär inte att deras koncept är det enda rätta men visar på fördelarna 
med att inse sina egna möjligheter. Att stora visioner kan nå långt och att ett litet 
bibliotek kan åstadkomma mycket både lokalt och nationellt är Bollebygd ett bevis för.  
 
 
7.2 Utvärdering av de 7 p:na 
 
För att besvara frågeställningen om vilka likheter som finns mellan bibliotekets 
strategier och idéer inom marknadsföringsteori kommer vi att undersöka resultatet av 
analysen utifrån ett jämförande teoretiskt perspektiv. Genom att studera de olika 
kategorierna inom de 7 p:na, en i taget, kommer de likheter som finns mellan empiri och 
teori att diskuteras samtidigt som marknadsmixens användbarhet inom 
biblioteksområdet utvärderas. 
 
 
7.2.1 Physical evidence 
Vid planeringen av den nya biblioteksdelen var en välkomnande atmosfär ett av 
ledorden och med den öppna planlösningen finns den översikt av lokalen som också 
efterfrågas i teorin. Eftersom biblioteket inreddes i samband med utbyggnaden 1995 
finns en samstämmighet i inredningen som ger karaktär åt rummet. Giraffvisionen har 
även den inkorporerats i dekorationen vilket påminner besökaren om bibliotekets 
identitet. Att bedöma estetik blir av nödvändighet en subjektiv affär men vi har gjort 
vårt bästa för att utgå från teorin för att skapa en tydlig bas för de bedömningar av vårt 
studieobjekt som vi gjort. Utifrån detta kan det konstateras att Bollebygds biblioteks 
interna utseende på de flesta sätt följer teorins riktlinjer. Enligt teorin ska bibliotekets 
fysiska utseende kommunicera bibliotekets identitet till besökarna samt vara 
välkomnande och bjuda in till användning. Det senare kan sägas finna sin motsva righet 
i de ”rum i rummen” som Bollebygds bibliotekslokal är uppbyggd kring. Enligt vår 
uppfattning är inredningen lyckad i de hänseenden att atmosfären känns välkomnande, 
möbleringen känns ändamålsenlig utifrån bibliotekets behov och bibliotekets identitet 
både framkommer och blir betonad i inredningen. 
 
För att så röra oss mot själva huvudsyftet med denna uppsats så bedömer vi att denna 
kategori representerar en viktig aspekt av ett biblioteks marknadsföringsstrategi. Ett 
biblioteks aktiviteter och bestånd bidrar till stor del att skapa en bild av biblioteket, men 
utan en passande lokal faller mycket av de övriga marknadsföringsåtgärderna platt. 
Physical evidence ser vi därför som en grundsten i marknadsföringsstrategin och inom 
detta särskilt aspekter som bibliotekets funktionalitet och atmosfär. Dessa täcker in både 
mer subjektiva områden som vilka känslor som väcks av lokalen samtidigt som det mer 
praktiska i rummets funktionalitet uppmärksammas. Vad funktionalitet är för det 
enskilda biblioteket beror på vilka målgrupperna är och vilken bibliotekets övergripande 
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profil är. Detsamma gäller för vilken atmosfär som anses önskvärd men vi tänker oss att 
”välkomnande” är något de flesta folkbibliotek skulle vilja vara.  
 
 
7.2.2 Place 
Place kom i vår analys att handla främst om tillgänglighet. Tillgänglighet till 
bibliotekslokalen både gällande transport och öppettider men även tillgänglighet inne i 
biblioteket i termer av att hitta inne bland bibliotekets bestånd. Teorin handlade i detta 
avseende mest om lämplig geografisk placering av lokalen samt öppettider. Då detta 
inte gav utrymme till diskussioner om plats inne i biblioteket upplevde vi detta koncept 
som något fyrkantigt. Vi fann oss därför utanför teorins ramar i analysen då vissa av de 
aspekter vi undersökt inte togs upp där. Vi valde dock att inkludera styckena om 
beståndets interna skyltning då detta verkade vara den mest passande platsen för detta 
och vi kände att detta var något som påverkade marknadsföringen och därför borde 
inkluderas. Jämfört med många andra kategorier blev detta avsnitt väldigt kort, endast 
ca en sida långt. Detta indikerar att denna av de 7 p:nas kategorier inte hade en tydlig 
funktion i vår bibliotekskontext. Vi finner ändå att geografisk och fysisk tillgänglighet 
som exempelvis öppettider, handikappanpassning, skyltning och förteckningar om 
nyinköpt media har en viktig uppgift inom marknadsföringen, vilket bör noteras och 
uppmärksammas. 
 
 
7.2.3 Price 
I undersökningen hade de faktiska perspektiv som framkom i denna kategori mest att 
göra med försäljning av olika slag. Som en bibliotekarie kommenterade är de avgifter 
som finns mest till för att se till att reglerna efterföljs, inte att skapa profit. Vad då den 
blygsamma försäljningen är till för är oklart men en följd är att utbudet breddats något. 
Pris kan också betraktas ur ett större organisatoriskt perspektiv då kostnader för 
personal och aktiviteter räknas in. Då detta i mångt och mycket bestäms av de anslag 
biblioteken får från kommunen kom den diskussionen att förläggas under avsnitt 6.7 
Processes istället där vi övergripande kom att placera bakomliggande faktorer och 
drivkrafter. Ett försök gjordes också att diskutera de samhälleliga kostnader som 
biblioteket kan möta, men då det är för ogripbart var det svårt att på ett konkret vis 
binda detta till något som kan ingå i en marknadsföringsstrategi. I slutändan kom därför 
detta avsnitt att mest röra sig om vilken försäljning som bedrevs på biblioteket samt 
vilka avgifter som fanns, men som styckets blygsamma omfång antyder är inte pris en 
dominerande faktor för svenska folkbiblioteks marknadsföring.  
 
 
7.2.4 Product 
I analysen utgick vi till att börja med från den uppdelning som finns inom den klassiska 
marknadsföringsteorin, den mellan produkter och tjänster. Då vi som tidigare 
konstaterat inte ser någon större skillnad mellan dessa kategorier så som de definieras 
inom marknadsföringsteorin valde vi att i bibliotekstermer uttrycka denna uppdelning 
efter bestånd och tjänster. Under bestånd diskuterades de inköpspolicys som finns på 
Bollebygds bibliotek och under tjänster sammanfattades tjänster som tillgång till 
Internetdatorer och försäljning av kaffe. Här betraktades tjänster som vi bedömde låg 
utanför bibliotekets kärnverksamhet av utlåning av böcker och de referenssamtal som 
ofta ligger till grund för detta. I dessa avsnitt är referenserna till teorin få. Vi använder 
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oss av Widebäcks idéer om relationen mellan bestånd och tjänster men kunde inte finna 
något motstycke i den anglosaxiska litteraturen.  
 
Att bestånd och tjänster är viktiga för biblioteket är en självklarhet då de är den råvara 
som verksamheten byggts upp kring. Vi har dock inte kunnat hävda att folkbiblioteken 
är en utpräglad produktinstitution eller tjänsteinstitution. Biblioteket är båda delarna. 
Det är svårt att göra allmänna riktlinjer för hur bestånd ska köpas in och tillhandahållas, 
men utifrån undersökningen på Bollebygds bibliotek har det framkommit några 
exempel. Att användarna får ha åsikter om bokinköp, inköp anpassade till lokala 
förhållanden, gallra ut ut ifrån utlåningsfrekvens och sälja böcker av god kvalitet men 
som sällan lånas ut är några av de idéer som erhållits. När det gäller vilka tjänster som 
biblioteken kan marknadsföra krävs det även här kreativitet samt att tillåta dessa delar ta 
plats. Erbjuder biblioteket exempelvis tjänster som utlåning av läsglasögon eller paraply 
bör detta uppmärksammas för användaren. 
 
Kanske av mindre uppenbara skäl placerades även analysen av bibliotekets 
verksamhetssymbol och dess profil i kategorin Product. Detta på grund av att i 
ursprungsmodellen av de 7 p:na, presenterad i avsnitt 3.4, räknas begreppet ”brand”202 
in i denna kategori. Bollebygds biblioteks identitet var under 90-talet nära knutet till 
Giraffsymbolen men på senare år har arbetet med verksamhetssymbolen, och 
identitetsuppbyggnaden runt denna, avstannat. I intervjuerna nämndes endast 
giraffvisionen vid direkta frågor och det konstaterades att mycket av de tankarna 
försvunnit. I och med det är det inte alltför främmande att tänka att detta är ett symptom 
på att hela det tankesätt som omgärdade Giraffprojektet falnat. Driften att sticka ut och 
prova på nya saker har i mångt och mycket försvunnit från biblioteket i dagens läge, 
något som direkt kan knytas till avsaknaden av både chef och visionär. Det är egentligen 
ingenting i undersökningen som säger att dessa personer måste vara identiska, men som 
en av våra informanter konstaterade kan det vara svårt att vara både visionär och 
samtidigt sköta det dagliga arbetet.  
 
Skapandet av Bollebygds biblioteks logotyp följer de flesta av de riktlinjer som anges i 
teorin. Verksamhetssymbolen är nära knuten och ger samtidigt utryck för bibliotekets 
identitet, samtidigt som det skiljer ut biblioteket från andra folkbibliotek. Teorin anger 
att slogans helst inte ska vara en del utav verksamhetssymbolen då dessa tenderar att 
göra symbolen föråldrad i förtid. Detta måste väl rimligtvis vara beroende på situation 
och slogan i fråga, men som övergripande råd kan det ha sin poäng. Vi spekulerade 
därför i att detta kan ha påverkat det låga användandet av giraffsymbolen under de 
senaste åren.  
 
Det skifte som skett i verksamheten, från att låta högre visioner styra till att fokusera på 
det dagliga arbetet, är en av de mest grundläggande förändringar som ägt rum under de 
senaste åren. Detta har gett mer utrymme åt det dagliga arbetet men avsaknaden av en 
överordnande drivande kraft som sätter ut långsiktiga mål och skapar en ram åt de 
initiativ som tas har gjort att den explosiva utveckling som skedde på biblioteket har 
stannat av. För en framgångsrik marknadsföringsstrategi är det väsentligt med 
övergripande visioner. Dessa visioner kan få en fokalpunkt i en biblioteksidentitet som 
informerar både användare och personal om bibliotekets grundläggande 
förhållningssätt. Vi ser därför arbetet med bibliotekets identitet som en nödvändig 

                                                 
202 Brand name  betyder varumärke. 
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ingrediens i en framgångsrik marknadsföringsmodell. I identitet kan aspekter som 
verksamhetssymbol och profilering inkluderas, då verksamhetssymbolen fungerar som 
ett konkret förkroppsligande av identiteten och profilering handlar om bibliotekets roll 
gentemot användarna. Söderberg konstaterar att identiteten kan försvagas utan tydliga 
målsättningar och en tydlig profil som kan ge riktning åt verksamheten. Exempel på 
profilering kan vara en inriktning mot en viss typ av litteratur eller ett visst 
kulturområde. Det viktigaste är dock att biblioteken ställer sig frågor om bibliotekets 
identitet och profil och hur marknadsföringen utifrån dessa kan se ut. När dessa tankar 
väl är igång kan man fundera kring en eventuell logotyp och om biblioteket kan skapa 
en verksamhetssymbol och hur då den skulle se ut.      
 
Under avsnittet 6.4 Product fick även hemsidan en egen sektion, 6.4.5 Hemsida. Utifrån 
de underkategorier som anges till de 7 p:na ges ingen indikation på om, och i så fall i 
vilken kategori, hemsidan bör undersökas. Vi anser dock att hemsidan är en så pass 
viktig del utav bibliotekets marknadsföring att den måste spela en roll i en undersökning 
som denna. I brist på riktlinjer från vår teori infogade vi stud iet av webbplatsen under 
denna kategori då vi resonerade att hemsidan är en sorts produkt som är fysiskt skild 
från den övriga biblioteksverksamheten. Marknadsföringstänkande för webbplatser har 
många gemensamma nämnare med marknadsföring för det fysiska biblioteket och vi 
fann att många av de aspekter vi analyserade för hemsidan hade sin motsvarighet under 
marknadsmixens övriga kategorier. Eftersom hemsidan är en enhet för sig hade det 
blivit svårare att få en sammanhängande översikt om vi delat upp analysen av den och 
tagit upp olika aspekter under olika rubriker. Att infoga observationen och ana lysen av 
hemsidan under kategorin product anser vi dock inte heller helt lyckat då denna sektion 
blev väldigt lång. 
 
Målen med Bollebygds biblioteks hemsida när den byggdes upp var att den skulle vara 
användbar och välkomnande för användare men även för lokala beslutsfattare och för 
andra svenska bibliotek. Arbetet med webbplatsen var mer aktivt under de första åren då 
den uppdaterades oftare och bland annat innehöll mer information om personalen. Just 
funktionaliteten var något som återkom i teorin, att bibliotekets hemsida ska möta de 
behov som finns, samt att utseendet ska vara konsekvent. Liksom med annat 
marknadsföringsarbete är det därför viktigt att definiera sina målsättningar och att veta 
sina målgrupper för att kunna anpassa sina strategier därefter.  
 
Med tanke på att Internets betydelse i dagens samhälle bara ser ut att växa är 
webbplatsen fortsatt en viktig portal för biblioteket att nå ut med sin verksamhet. 
Hemsidan kan vara användarnas första kontakt med biblioteket och bör användas 
strategiskt för att locka användare eller bemöta användare med sina tjänster. Vi har 
kunnat urskilja tre centrala aspekter när det gäller webbplatsen som innefattar det 
viktigaste att tänka på när en webbsida konstrueras. Först är det design, för att 
uppmärksamma layoutens betydelse i att skapa en framgångsrik webbplats som kan 
kommunicera sitt budskap. En annan aspekt är syfte, för att uppmärksamma att ett 
tydligt mål med sidan kan göra det enklare att bygga upp sidans innehåll. Den tredje 
aspekten vi vill förorda är funktionalitet, för att betona vikten av att anpassa innehåll, 
tillgänglighet och även layout till behoven.  
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7.2.5 Promotion 
Aktiviteter och PR utgjorde under 90-talet en stor del av bibliotekets ansikte utåt. 
Aktiviteter såsom prova på-verkstäder, kulturarrangemang och barnaktiviteter avlöste 
varandra under några år då biblioteket hade gott om resurser och personal. Att 
biblioteket även allt som ofta florerade i pressen av olika anledningar gjorde att 
biblioteket arbetade upp en status som ett utåtriktat bibliotek med stora visioner. Dagens 
situation ser annorlunda ut med färre möjligheter till aktiviteter och till PR som en 
naturlig följd av de nedskärningar som biblioteket utsatts för. Att denna aspekt på 
verksamheten, promotion, är en betydande del i marknadsföringsteori består till stor del 
av att den bygger på användarkommunikation och verkar direkt till sin publik. I en 
bibliotekskontext, exemplifierat av Bollebygd bibliotek, kan man se vilka positiva 
effekter ett bra promotionarbete kan få för att nå ut till användarna. Dels används 
biblioteket på ett annat sätt än en traditionell utlåningscentral, dels gör en massmedial 
uppmärksamhet att biblioteket synliggörs i samhället. För att en aktiv och lyckad 
promotionssatsning kan komma till stånd krävs en medvetenhet om vilka kanaler 
biblioteket kan använda sig av och vilka förutsättningar som krävs vid genomförandet. 
Enligt både Kinnell och MacDougall och den undersökning som gjordes av Lindquist 
och Eborn anses promotion dock vara en mindre viktig del utav bibliotekets 
marknadsföringsarbete, vilket vi utifrån vår tolkning av undersökningens empiriska 
resultat har en annan åsikt om. Bollebygds bibliotek exemplifierar hur man på ett 
innovativt och givande sätt kan använda sig av enstaka arrangemang och aktiviteter för 
att skapa intresse för den fortlöpande verksamheten, vilket säkerligen både kan leda till 
att fler använder biblioteket och att biblioteket stärker sin ställning gentemot kommunen 
och gentemot andra bibliotek.  
 
Utåtriktad verksamhet som promotion och PR är effektiva sätt för att nå ut till 
användare och göra biblioteket synligt. Kanalerna är många både lokalt och regionalt, 
och genom att använda Internet, media, publikationer, affischering samt mångfalden av 
diverse aktiviteter och arrangemang som biblioteket kan anordna projiceras bilden av ett 
aktivt och intresseväckande bibliotek. Bollebygds bibliotek utnyttjade under 90-talet 
sina möjligheter inom detta område, vilket gjort att det än idag har rykte om sig att vara 
ett utåtriktat bibliotek.  
 
 
7.2.6 People     
Bollebygds bibliotek har en tydlig målgruppsanpassad verksamhet gentemot barn och 
ungdomar vilket överensstämmer med de övergripande målsättningar som biblioteket 
arbetar utifrån. Att verka för barn och ungdomars läsförståelse gör biblioteket genom att 
olika aktiviteter skräddarsys för barn i olika åldrar, samt via täta kontakter med BVC 
och skola. Ett folkbibliotek ska även vara till för alla och ha en bred verksamhet 
samtidigt som vissa minoriteter ska tillmötesgås som exempelvis studerande, olika 
invandrargrupper eller funktionshindrade. Detta ställer krav på biblioteken som 
begränsar möjligheterna till en helt och fullt målgruppsanpassad verksamhet.  
 
När det gäller marknadsföringsteori inom detta område finns det strategier man kan utgå 
ifrån för att rikta sin verksamhet. Man kan utgå ifrån att betjäna kunder utifrån olika 
målgrupper eller se på alla grupper likadant. Kinnell och MacDougall påstår att 
bibliotek kan förbättra sin marknadsstrategi genom att studera potentiella användare, 
synliggöra vilka behov som finns och därefter målgruppsanpassa verksamheten. Detta 
är en god idé för att komma ifrån att ett bibliotek antingen inte har någon anpassning 
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alls eller bara satsar på en grupp. Återigen är det att syna verksamheten och vilka 
förutsättningar som finns som är en av nycklarna till att göra verksamheten 
användarvänlig och på så vis marknadsföra biblioteket. I teorin tas vilken påverkan 
bibliotekariernas självbild har på hanteringen av användare upp, förtydligat genom 
relationsbetonad försäljning och bibliotekariens medvetenhet om sitt värde som 
bibliotekariens ansikte utåt. Detta fick inte motsvarande utrymme i vår empiriska del 
under denna kategori, utan personalens påverkan på marknadsföringsarbetet tas främst 
upp under kategorin processes där personalutvecklingsprojekt behandlas.       
 
Vi finner det relevant att tydlig användarmedvetenhet gör verksamheten bättre, eftersom 
den då kan anpassas till de grupper som använder sig av biblioteket. Segmentering av 
målgrupper kan påverka marknadsföringsarbetet på så vis att den kan styra biblioteket i 
dess approach utåt. Söderberg nämner den inneboende problematiken i 
profileringsarbete av bibliotek. Det finns inom folkbiblioteksvärlden en ambition att 
vara till för alla, vilket dock kan leda till en splittrad bild av biblioteket. Gör man 
däremot en analys över vilka användargrupper man har eller vill arbeta med i 
förhållande till bibliotekets roll och mål kan det bli enklare att skapa en 
marknadsföringsstrategi som genererar en tydligare bild av biblioteket. Även 
bibliotekariernas roll som bibliotekets ansikte utåt bör uppmärksammas, även om det ter 
sig vara en naturlig och självklar del i ett arbete som baseras på service. Detta 
perspektiv diskuteras dock närmare under nästa rubrik.  
 
Angående målgruppsanpassning kan man nå fler användare genom att anpassa servicen 
utefter de behov som finns. Även om biblioteket riktar in sig mot alla kan det ändå vara 
en god idé att inrikta sig särskilt mot vissa grupper och att det även syns i 
marknadsföringen. Detta gäller också de intressegrupper som biblioteket har, med vilka 
avses omkringliggande instanser som har ett intresse av bibliotekets verksamhet och 
som även kan vara möjliga samarbetspartners. Exempel på dessa skulle kunna vara 
skola eller kommun. Denna sektion kan därför sägas tillföra ett användarperspektiv till 
den övriga verksamheten. Detta trots att denna del i analysen enbart kom att handla om 
användarna utan att för den skull undersöka användarnas syn på biblioteket. Då vi har 
en samhällelig ansats och inte ett användarperspektiv har vi av avgränsningsskäl inte 
gjort en användarundersökning, men för att marknadsföringsstrategin ska bli så 
komplett och så holistisk som möjligt anser vi det nödvändigt med 
användarundersökningar som kan inkludera användarnas perspektiv till den övriga 
verksamheten.  
 
 
7.2.7 Processes 
Biblioteket har arbetat med både projekt, utvärdering och målsättningar för att utveckla 
och förändra verksamheten till det bättre. Giraffprojektet innebar bland annat att 
personalen fick ingå i en utvecklingsprocess tillsammans och att nya perspektiv på det 
egna arbetet lyftes fram. Personalutvecklingsprojekt som en intern åtgärd för att skapa 
nytänkande och kunskap var enligt bibliotekschefen betydelsefullt för biblioteket att 
hänga med i tiden. Att detta skedde som ett led i andra satsningar på verksamheten 
befäster vår uppfattning om att det drevs en aktiv utvecklingsprocess både på ett internt 
och på ett externt plan. Ytterliggare exempel på den interna satsningen är hur arbetet 
formades av stora visioner och målsättningar som genom samtal och diskussion mellan 
personalen fick praktiska följder. Det fanns en ambition att synliggöra biblioteket och 
vara aktiva i denna roll som ett unikt och initiativrikt bibliotek. Att biblioteket kunde 
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genomföra mycket av de satsningar som gjordes berodde en stor del på att biblioteket 
hade en bibliotekschef som hade möjlighet att planera och argumentera för de lite större 
frågorna. I teorin betonas vikten av ett bra samarbete och att ha ett fungerande 
tillvägagångssätt på ett internt plan för att marknadsföringen på det externa planet skall 
lyckas. Personalrelationer, serviceinriktning och aktiviteter som motiverar personalen är 
aspekter som faller under denna kategori. Att personalen spelar stor roll i ett biblioteks 
marknadsföring är tydligt och det är därför viktigt att de ges nog utrymme i planeringen. 
 
Vi märkte när vi arbetade med det empiriska materialet att den kulturpolitiska kontext 
som biblioteket verkar i påverkar mycket av verksamheten i sin helhet. Detta framgick 
då det fanns en sådan tydlig skillnad på verksamheten från det att biblioteket hade en 
drivande chef och att kommunen idag varken har en bibliotekschef eller en kulturchef. 
Detta betonades bland annat hos en av våra informanter som menade att det inte går att 
arbeta med de större, mer övergripande frågorna när all energi går åt att hålla 
verksamheten på fötter. Att biblioteket förlorat en chef på högre befattning som kan 
arbeta med både externa och interna kontakter i kombination med att den ekonomiska 
situationen är sämre gör att bibliotekets förutsättningar för att arbeta med stora visioner 
idag är annorlunda. För att relatera detta till en mer allmän folkbibliotekskontext tror vi 
att denna aspekt har en självklar roll att spela i utvecklandet av en 
marknadsföringsmodell för folkbibliotek. Utan medvetenhet om den kulturpolitiska 
situationens möjligheter och begränsningar är det i det närmaste omöjligt att skapa en 
realistisk marknadsföringsplan.  
 
Gemensamt för de ovan nämnda elementen är att de handlar om bakomliggande 
drivkrafter som anger de begränsningar och grundläggande medel 
marknadsföringsplanen har att utgå från. Drivkrafter är därför en viktig aspekt, vilket 
även inkluderar bibliotekets resurser och personalen.  
 
Ett i empirin avgörande inslag som vi dock fann lite motstycke för i teorin var eldsjälen, 
i Bollebygd representerat av den förre kulturchefen. Utan enskilda initiativ sjösätts få 
marknadsföringsplaner och utifrån vår empiriska studie är vi övertygade om att en 
visionär är nödvändig för att en strategi ska kunna utvecklas i en svensk 
folkbibliotekskontext. 
 
Under denna kategori diskuterades även målsättningarnas inverkan på 
marknadsföringen. Vi kunde konstatera att Bollebygds bibliotek hade få nedskrivna 
målsättningar, vilket vi jämförde med resultatet av Granbackas studie och drog 
slutsatsen att det arbete som påbörjades under Lars Nelldes tid kanske hade kunnat 
fortgå om detaljerade nedskrivna målsättningar funnits för personalen att arbeta efter. 
Måldokumentens betydelse får därför inte förbises och utifrån den erfarenhet vi erhållit 
bör bibliotek arbeta med sina målsättningar över tid och helst så detaljerat som möjligt. 
Ett förslag är att formulera en specifik plan för marknadsföringen med långsiktiga 
övergripande visioner. För att nå dit kan biblioteket använda sig av mer detaljerade, 
konkreta delmål och som kan uppnås kortsiktigt. Med nedskrivna mål och delmål i 
ryggen blir det lättare att medvetandegöra realistiska visioner vilket hjälper till att nå 
målet och motverka att satsningen halvvägs falnar.  
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7.3 Presentation av modell 
 
Vi har i resultatanalysen beskrivit arbetet på Bollebygds bibliotek och utifrån det gjort 
en jämförelse med marknadsmixens 7 p:n. Användandet av dessa olika kategorier 
hjälpte oss att strukturera upp materialet, men uppdelningen gav som väntat ett ojämnt 
resultat. Vi gjorde därför i föregående avsnitt en utvärdering av dessa kategoriers 
användbarhet i en svensk folkbibliotekskontext och kommenterade vilka aspekter vi 
ansett vara viktiga.  
 
Utifrån detta resultat har vi byggt upp vår modell så den uppfyllde våra krav. Vi ville ha 
en modell som på ett vetenskapligt plan kan analysera ett biblioteks 
marknadsföringsarbete och på ett mer praktiskt plan kan användas i planering, 
utvärdering och inventering i ett biblioteks marknadsföringsarbete. Modellen har 
arbetats fram genom den kunskap undersökningen fört med sig, både när det gäller 
teoretiska riktlinjer och mer praktiska exempel från Bollebygds bibliotek, samt från 
egna idéer som framkommit under arbetets gång.  
 
Vårt tillvägagångssätt har varit att välja ut aspekter i biblioteksverksamheten som vi 
anser utgör basen för att skapa en integrerad marknadsföringsstrategi. Dessa aspekter är: 
målarbete – för det är nödvändigt med fokus och riktning för strategin; rummet – för att 
upplevelsen av bibliotekslokalen påverkar hur bibliotekets övriga tjänster uppfattas och 
används; användare – mottagarna av marknadsföringen; personal – de utför en stor del 
av marknadsföringsarbetet och det är därför viktigt att de är väl insatta i strategin; det 
dagliga arbetet – det bildar det fundament allt marknadsföringsarbete bygger på; 
kampanjer – har fått en egen aspekt för att ge utrymme åt de aktiviteter som sker utöver 
det ordinarie arbetet; webbplats – en portal för biblioteket som kompletterar det fysiska 
biblioteket samtidigt som det bildar en egen enhet. Utifrån dessa aspekter har ett schema 
strukturerats upp där varje element kommenteras utifrån olika nivåer.  
 
Huvudrubrikerna är aspekter som i vår mening bör vara de pelare en framgångsrik plan 
ska vila på. Underrubrikerna är komponenter som i möjligaste mån bör ingå men som 
kan variera utifrån det enskilda bibliotekets situation. Vi har valt att förklara 
underrubrikerna ytterligare med exempel tagna främst från den teori vi använt och den 
empiriska undersökningen vi genomförde.  
 
Vi har presenterat modellen utan inbördes rangordning, då marknadsföringen borde 
genomsyra hela bibliotekets verksamhet och vi betraktar alla aspekterna som delar i en 
större helhet. I detta arbete har en bred definition av marknadsföring används, vilket 
möjliggjort denna mer översiktliga modell där alla relevanta aspekter av ett 
marknadsföringsarbete kan rymmas och integreras.  
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Målarbete 
 
Identitet 
- bibliotekets attityd och självbild 
Profilering  
-      bibliotekets specialområde om ett sådant finns   
Verksamhetssymbol 
- ett sätt att skapa fokus för identiteten 
- konkretisera identiteten 
Visioner 
- de övergripande framtidsplanerna för verksamheten 
Nedskrivna målsättningar 
- både långsiktiga och kortsiktiga 
- gärna separata målsättningar för olika delar av verksamheten 
- en övergripande plan som håller samman olika satsningar 
Policy 
- bibliotekets riktlinjer för exempelvis  
     inköp och gallring utifrån prioriteringar, målsättningar och identitet 
Resurser 
- ge marknadsföringen en egen budget 
 
 
Rummet 
 
Spegla bibliotekets identitet 
- färgval  
- dekoration 
Användarvänligt 
- handikappsanpassat 
- lässektioner 
Ljussättning 
- ovanför bokhyllor 
- lässektioner 
Skyltning   
- hänvisning till olika sektioner 
- exponera böcker 
Välkomnande atmosfär 
- öppen entré 
- rent och iordningställt    
 
 
Användare  
 
Tillgänglighet  
- användaranpassade och tydligt annonserade öppettider 
- bra med P-platser   
Arbeta aktivt ut mot kommun och skola 
-    samarbete med exempelvis BVC, skola och äldrevård  
Målgrupper 
- definiera målgrupper som exempelvis politiker, icke -användare, barn etc. 
- anpassa verksamhet, exempelvis uppsökande verksamhet 
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Personal  
 
Vidareutbildning 
- hålla personalen och verksamheten ajour  
     med samhällsutvecklingen 
- kompetensutveckling inom bibliotekets  
     eventuella profilområde 
Gemensamma ambitioner  
- all personal ska hållas underrättad och  
     vara införstådda i marknadsföringsstrategin  
Marknadsföringsansvarig  
- en visionär som kan arbeta med de långsiktiga planerna 
- pådrivare 
- en kontakt ut mot kommun och andra aktörer som  
     påverkar biblioteket 
 
 
Det dagliga arbetet  
 
Gallring 
- gallra ut utifrån bibliotekets policy 
     exempelvis utlåningsfrekvens eller böckernas skick 
-    försäljning av utgallrade böcker 
Inköp 
- inköp utifrån bibliotekets policy 
Exponera bestånd  
- genom skyltning 
- ”bibliotekarierna/användarna rekommenderar” 
- särskild uppställning efter tema 
Erbjuda tjänster utöver det vanliga sortimentet  
- exempelvis försäljning av utgallrat bestånd 
     och annat material som vykort etc. 
- utlåning av läsglasögon och paraplyer 
- kaffeförsäljning  
Anpassa tjänster till sina användare 
- servicetänkande 
- uppsökande verksamhet 
- hålla det tjänsten lovar, exempelvis fungerande datorer 
 
 
Kampanjer  
 
Annonsera 
- öppettider 
- aktiviteter  
- bibliotekets tjänster 
Kulturarrangemang och aktiviteter 
- prova på-verksamhet 
- samarbete med lokala föreningar 
- jubileumsdagar, författaraftnar  
Exponera beståndet utifrån teman 
-    i montrar och på utställningsbord 
Synas utanför bibliotekslokalen 
- tidningsartiklar 
- mässor och deltagande i projekt 
- samarbeta med företag 
 
 



 72 

Webbplats 
 
Spegla bibliotekets identitet 
- logotyp alternativt bibliotekets namn  
- färgval 
- profil  
Användarvänlig 
- enkel URL 
- tekniskt tillgänglig  
- lättsökt på nätet 
Enkel layout 
- färgsättning                                                                                                         
- typsnitt  
- tydligt navigationssystem                                                                             
Regelbunden uppdatering 
- aktuell information 
- datum för sista uppdatering 
Innehållet anpassat till målgruppen 
- relevant information  
- erbjuda tjänster som omlån och reservationer 
- boktips  
- information om nyinköpt media 

 
 
 
7.4 Utvärdering av studie  
 
Som väntat var inte marknadsmixens 7 p:n helt och hållet applicerbar på en 
folkbibliotekskontext vilket styrker relevansen i vår undersökning då vi arbetat fram en 
modifierad marknadsföringsmodell för folkbibliotek. För att undvika överdriven 
styrning har vi valt att bygga upp modellen utifrån mer övergripande riktlinjer och 
sedan kommenterat med exempel på vad som skulle kunna ingå i de olika stegen, för att 
låta biblioteken på egen hand utveckla en marknadsföringsstrategi. Vår ambition var att 
arbeta fram en modell som skulle vara funktionell i många olika sammanhang och 
kontexter, vilket vi tycker vi lyckats med. Modellen ska förhoppningsvis kunna 
användas som ett analysverktyg i ett vetenskapligt sammanhang och även till sin fördel 
på ett folkbibliotek som underlag vid uppbyggandet av en marknadsföringsstrategi. Vi 
ser även att modellen kan verka som ett styrmedel för att kontrollera pågående 
verksamhet eller användas för att utvärdera ett biblioteks arbete med marknadsföring. 
Den största svagheten är att modellen är oprövad. Som konstaterat har det inte varit 
tidsmässigt och utrymmesmässigt möjligt för oss att både utveckla och pröva modellen, 
vilket gör vår utvärdering av dess användbarhet högst teoretisk. 
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8 SAMMANFATTNING 
 
 
Vi har i denna uppsats velat synliggöra möjligheterna med marknadsföring på ett 
folkbibliotek. Det finns idag mycket litteratur skrivet om marknadsföring för företag 
och organisationer men inte lika mycket skrivet för en svensk folkbibliotekskontext. 
Folkbiblioteken i Sverige är public service institutioner med demokratiska förtecken 
och utan kommersiella baktankar. Till skillnad från vissa amerikanska bibliotek som 
baserar sin ekonomi på sponsring från företag är folkbiblioteken beroende av 
kommunbidrag. Den kulturpolitiska situationen i Sverige skapar alltså en unik kontext 
för folkbiblioteken, vilket in sin tur kräver ett anpassat marknadsföringstänkande.  
 
Utifrån denna bakgrundbild har uppsatsens huvudsakliga syfte varit att utveckla en 
modell skräddarsydd för marknadsföring på folkbibliotek. Denna modells funktion är att 
skapa riktlinjer för folkbiblioteken att strategiskt starta upp och planera ett 
marknadsföringsarbete eller i en redan pågående process utvärdera, kontrollera och 
inventera bibliotekets marknadsföringsstrategi. Det finns även en ambition att modellen 
ska verka som ett analysredskap i vetenskapligt syfte för att analysera ett folkbiblioteks 
arbete med marknadsföring.  
 
För att utveckla denna modell genomförs i uppsatsen en fallstudie på Bollebygds 
bibliotek som redan under 90-talet utmärkte sig för sin utåtriktade verksamhet. Valet att 
göra en fallstudie gjordes för att skapa en praktisk förankring och djupgående beskriva 
ett levande exempel för hur ett folkbibliotek i Sverige kan arbeta med marknadsföring. 
Den empiriska undersökningen har använts för att finna likheter med teoretiska 
riktlinjer inom ämnet, för att på så sätt skapa ett underlag på vilket en modifierad 
modell har skapas. 
 
Uppsatsens frågeställningar är: 

- På vilket sätt har tankar och strategier kring marknadsföring utvecklats på 
Bollebygds bibliotek sedan 1995? 

- Vilka likheter finns mellan bibliotekets strategier och idéer inom 
marknadsföringsteori? 

- Vilka aspekter kan vara relevanta att belysa i en marknadsföringsmodell för 
svenska folkbibliotek? 

  
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är marknadsföringstexter skrivna för 
folkbibliotek, strukturerade efter marknadsmixens 7 p:n. Marknadsmixen är en 
samlande beteckning för marknadsföringsfaktorer som använts inom marknadsföring, 
vilka oftast kategoriseras utifrån ett antal olika p:n. I uppsatsen används sju olika 
kategorier: Product, Price, Place, Promotion, Physical evidence, Processes och People.  
 
I fallstudien ingår intervjuer med utvalda personer med anknytning till biblioteket och 
studier av dokument som exempelvis måldokument och tidningsartiklar. Två 
observationer har genomförts, en av Bollebygds biblioteks hemsida och en av 
bibliotekslokalen. Detta resultat redovisas och analyseras därefter genom att jämföra 
bibliotekets marknadsföringsarbete med de riktlinjer som hämtats från en teoretisk nivå 
utifrån marknadsmixens upplägg.  
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Att strukturera det empiriska materialet efter de 7 p:na resulterade i en ojämn 
fördelning, vilket indikerade att de olika kategorierna fungerade undermåligt i en 
bibliotekskontext. Tack vare detta resultat kunde en mer nyanserad bild av 
folkbibliotekets viktiga marknadsföringsområden synliggöras. Ett exempel på detta var 
att hemsidan och den kulturpolitiska kontexten tog stor del av den empiriska 
undersökningen utan att få motsvarande täckning inom teorin. Det motsatta förhållandet 
gällde för kategorin price. Undersökningen och resultatanalysen gav även mer 
detaljerade anvisningar för vad som kan tänkas vara centrala aspekter i ett 
marknadsföringsarbete, både när det gäller externa och interna förhållanden. 
Exempelvis framkom vikten av att arbeta med bibliotekets identitet och att 
verksamhetssymbolen har en framträdande roll.  
 
Utifrån den diskussion som mer övergripande resonerar kring uppsatsens 
frågeställningar och resultatanalysen tydliggörs vikten av en marknadsföringssatsning 
och att arbetet med denna bör vara kontinuerlig. I Bollebygds fall gjordes en stor 
satsning på bibliotekets marknadsföring under 90-talet, vilket möjliggjordes av att 
biblioteket hade en drivande chef med höga visioner och att kommunen under många år 
satsade på biblioteket. Bollebygds bibliotek satsade mycket på att synas och vara ett 
aktivt bibliotek. Situationen förändrades då bibliotekschefen slutade på biblioteket och 
biblioteket drabbades av nedskärningar, vilket fick till följd att ingen ny tillsattes till den 
befattningen. Den satsning som gjordes har inte upprätthålls på samma nivå, men trots 
det finns fortfarande en hel del kvar som vittnar om ett lyckat marknadsföringsarbete. 
Undersökningen har också visat att marknadsföringen kommer till sin fördel då den är 
integrerad i hela verksamheten och när marknadsföringsstrategin är anpassad till de 
speciella förhållanden som folkbiblioteket verkar i.  
 
Slutligen presenteras en marknadsföringsmodell som svarar mot ambitionen att arbeta 
fram en modell som ska fungera kontextuellt både inom vetenskapliga undersökningar 
och i praktiskt arbetet med marknadsföring på folkbibliotek. Modellen består av sju 
olika huvudaspekter som utgör det ramverk som en integrerad strategi bör inkludera. 
Dessa aspekter är: Målarbete, Rummet, Användare, Personal, Det dagliga arbetet, 
Kampanjer och Webbplats. Under var och ett av dessa föreslås ett antal olika 
komponenter som utifrån det särskilda bibliotekets förutsättningar borde ingå i 
marknadsföringen. Modellen ger även praktiska exempel på vad som kan ingå i dessa 
aspekter. 
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