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Abstract: The aim of this Master thesis is to make a survey of the public 
library staff-relations at work and discuss relationship marketing 
as it applies to public libraries. Relationship marketing involves 
the establishment, maintenance and development of users and 
other library-related relationships, including the relations among 
the library staff itself. Good relations among the library staff is a 
necessary condition for good relations with others. The focus of 
relationship marketing is at the user’s needs, wants and demands 
instead of the library collections and services. The method used is 
qualitative case study: semi-structured interviews with the library 
staff (librarians, assistants and a library manager), observation of 
the public library’s physical environment and analysis of 
documents directing the library activities. Among other things the 
study points out that the public library is appropriate for 
relationship marketing, partly because the library staff daily 
handles many relations and partly because the library staff is very 
service minded. However to live up to all the principles of 
relationship marketing they have to go further and implement a 
relationship marketing culture that puts the user in first place and 
encourages cooperation with each other and other professions. The 
library staff was not familiar with relationship marketing and to 
begin with they have to discuss what a relation is and what 
difference it could make working consciously with relationship 
marketing.      
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1 Inledning 
 
Marknadsföring av folkbibliotek. För vissa låter marknadsföring av bibliotek helt fel, för 
andra låter det rätt men tanke och faktisk verklighet följs inte åt bl.a. på grund av okunskap1, 
för andra låter det helt rätt och helt nödvändigt för att folkbiblioteken ska kunna överleva i 
dagens konkurrenssamhälle. Helinsky (2006) har skrivit En nödvändig bok om 
marknadsföring av bibliotek, där hon på ett enkelt och konkret sätt argumenterar för 
marknadsföring av bibliotek bl.a. för att verksamheten i dess nuvarande form är ifrågasatt och 
Helinsky menar att genom aktiv marknadsföring skapas inte bara en medvetenhet hos 
allmänheten, utan det ger även en utveckling av biblioteket. 
 
För mig låter det helt rätt att marknadsföra bibliotek, men beroende på vad som menas med 
marknadsföring. Om målet med marknadsföring är att hela tiden nå ut till så många nya 
användare som möjligt så tycker jag inte att det hör hemma på folkbibliotek eftersom det ger 
ett kortsiktigt perspektiv där biblioteket sätter användaren i andra hand till förmån för 
biblioteket själv och dess samlingar. Om man i stället menar en lyhördhet mot användarna 
som syftar till att få ett så användarvänligt bibliotek som möjligt, då håller jag med. En 
marknadsföring som tänker långsiktigt och sätter användaren i centrum och som visar ett 
genuint intresse för användaren i syfte att utveckla utbud och tjänster så att det motsvarar 
användarnas önskemål och krav. Den sistnämnda definitionen stämmer in på 
relationsmarknadsföring. Jag kom i kontakt med relationsmarknadsföring när jag påbörjade 
mitt arbete med magisteruppsatsen och fann att Gummesson, professor i marknadsföring och 
Service Management vid Stockholms universitet, beskriver relationer på ett konkret sätt som 
går att applicera på folkbibliotek.    
  
Möten sker dagligen på ett bibliotek, det finns och skapas relationer. Det som väckt min 
nyfikenhet är att se närmare på hur medvetet dessa relationer skapas och tas om hand. Är 
relationsmarknadsföring redan etablerad på folkbibliotek utan att det talas om det i den typen 
av termer, något som i så fall behöver belysas och tas upp till diskussion? Eller är 
relationsmarknadsföring ett känt begrepp? Vad är det för relationer som existerar på ett 
folkbibliotek? Hur upplevs dessa? Att jag intresserar mig för folkbibliotek beror sannolikt på 
att jag, genom mitt arbete som svensklärare på en skola med integrerat skol- och 
folkbibliotek, ofta kommit i kontakt med folkbibliotek. Denna kontakt utvecklades när jag 
började studera biblioteks- och informationsvetenskap och samtidigt vikariera på 
folkbiblioteken runt om i min hemkommun. Jag upplever folkbiblioteken som oerhört viktiga 
för vårt demokratiska samhälle samtidigt som folkbiblioteken idag upplever en hård 
konkurrens om de offentliga resurserna och människors tid och intressen. Sedan augusti 2006 
har jag varit ansvarig för ett gymnasiebibliotek på en gymnasieskola med praktisk inriktning. 
Jag har arbetat aktivt med relationsskapande och har fått en mycket positiv respons där jag 
känner mig mer och mer som en självklar del i både elevers och lärares dagliga arbete. Jag har 
dessutom lärt mig mycket om skolans olika inriktningar när jag tillsammans med den övriga 
personalen och eleverna försökt anpassa bibliotekets utbud och tjänster till dem som använder 
det.  
 
Jag försöker inte påstå att jag är neutral i förhållandet till relationsmarknadsföring, det är 
uppenbart att jag tycker det är en marknadsföring som passar bibliotek. Jag har ändå försökt 

                                                 
1 Se bl.a. Bergstedts magisteruppsats (2004) Marknadsföring av folkbibliotekens tjänster – en studie av ett 
hemsideprojekt i Östergötland. 



 2 

vara kritisk i mitt val att litteratur och tidigare studier. Jag har inte funnit så mycket som 
ifrågasätter relationsmarknadsföring på bibliotek, något som mest talar för bristen på studier i 
ämnet. Det är lättare att finns studier om marknadsföring av bibliotek, t.ex. Bergstedts om 
marknadsföring av folkbiblioteks tjänster via hemsidor (2004), Gydemos om marknadsföring 
på folkbibliotek (2005), Henrikssons och Normanns om marknadsföring via webbplatser 
(2004) och Thoréns om folkbibliotek och marknadsföring (2006). Gemensamt för studierna är 
att författarna, förutom att de enas kring att det saknas resurser och 
marknadsföringskompetens, uppmärksammar uppenbara brister i den marknadsföring som 
bedrivs, kanske är det för att den traditionella marknadsföringen inte passar bibliotek. 
Relationsmarknadsföring har andra värderingar än den traditionella och jag hoppas min studie 
kan vara en liten inspirationskälla till att börja tänka på de relationer biblioteken har och hur 
de kan tas omhand för att bibehålla och utveckla folkbibliotek. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att kartlägga folkbibliotekspersonals relationer på arbetet och utifrån detta 
diskutera relationsmarknadsföring i folkbibliotekssammanhang. Följande sex frågeställningar 
ska hjälpa mig att uppnå mitt syfte: 
 

• Hur definierar folkbibliotekspersonal en relation sett utifrån sin arbetssituation? 
• Vilka relationer (interna och externa) har folkbibliotekets personal på sitt arbete? 
• Hur agerar folkbibliotekspersonal för att bibehålla och utveckla befintliga relationer 

som de har på sitt arbete? 
• Hur agerar folkbibliotekspersonal för att skapa nya relationer på sitt arbete? 
• Finns det möjligen relationer som folkbibliotekspersonal förbigår på sitt arbete, i så 

fall vilka? 
• Hur kan de relationer folkbibliotekspersonal har på sitt arbete, samt deras agerande 

kring dessa, kopplas till relationsmarknadsföring? 
 
För att få svar på mina ovanstående frågor har jag gjort en fallstudie med kvalitativ metod, 
d.v.s. att jag har gjort semistrukturerade intervjuer under en begränsad tid. Som ett 
komplement till intervjuerna har jag granskat de dokument som påverkar folkbibliotekets 
verksamhet samt observerat den fysiska folkbiblioteksmiljön. Jag har försökt få en 
uppfattning om både de interna och de externa relationer folkbibliotekspersonalen har på sitt 
arbete samt agerande som syftar till att bibehålla och utveckla dessa samt nyskapande av 
relationer i folkbibliotekssammanhang. Utifrån tidigare studier och teorier hoppas jag kunna 
reflektera kring mitt material så att mina frågeställningar besvaras och mitt syfte uppnås, 
därmed hoppas jag kunna lämna ett bidrag till kunskapsutveckling inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Studien begränsas till ett folkbibliotek, ett huvudbibliotek i en relativt liten kommun. Jag har 
gjort en kvalitativ studie med ett inifrånperspektiv d.v.s. att jag koncentrerar mig på hela 
personalen och exkluderar t.ex. biblioteksanvändare eftersom det skulle kräva mer tid än vad 
en magisteruppsats har till förfogande. Valet av bibliotek har gjorts med tanke på geografi, jag 
bor c:a 10 mil från mitt studieobjekt vilket inneburit överkomlig resväg. Samtidigt har jag valt 
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ett bibliotek i vilket jag inte var, eller har varit, involverad varken som personal eller som 
användare. Mitt absolut första möte med biblioteket och dess personal var i samband med att 
min studie inleddes.  
 
Om man ser på företags- och myndighetsbibliotek verkar de i organisationer för att främja 
resultat- och måluppfyllelserna i dessa och faller naturligt in i organisationens 
marknadsföringsprocess. Universitets-, högskole- och forskningsbibliotek är en annan typ av 
bibliotek som arbetar med andra förutsättningar än folkbibliotek och har t.ex. en mer specifik 
användargrupp. Därmed inte sagt att de inte behöver marknadsföra sig, men jag exkluderar 
dem eftersom jag finner folkbibliotekens bredd och samhälleliga funktion mer intressant. 
Förutom att folkbibliotek är beroende av goda relationer med bl.a. användare, 
litteraturleverantörer, datorleverantörer är de även beroende av goda relationer med politiker 
som anger förutsättningarna för verksamheten. 
 

1.4 Val av ämne - ämnesrelevans 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett ämne som utvecklats i olika steg under 1900-
talet. I dess fokus står frågeställningar som har att göra med förmedling av information eller 
kultur, som är lagrad i någon form av dokument. Viktiga frågor är även hur informationen 
förmedlas till individer och verksamheter som har behov av information av olika slag. 
Höglund, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, skriver att 
information inte är någon homogen produkt, det är det specifika innehållet som gör att vi 
finner mening med informationen. Information är viktig för kultur- och folkbildning samt för 
det demokratiska systemets funktion. Detta förutsätter välinformerade medborgare liksom 
marknadsekonomin förutsätter välinformerade konsumenter (Höglund 1999).  
 
Att marknadsföra folkbibliotek är ett relevant och aktuellt ämne inom biblioteks- och 
informationsvetenskap av flera anledningar bl.a. eftersom folkbibliotek är en demokratisk 
rättighet (i och med att folkbibliotek finansieras av skattemedel och är lagstadgat) och utan 
marknadsföring blir inte alla medvetna om vad de har rätt till och kan vara med att påverka. 
Den krympande offentliga sektorn kräver att biblioteken måste anpassa sig till de förändringar 
som sker i samhället, dels för att kunna möta användarna där de befinner sig och dels för att 
samarbete med andra organisationer effektiviserar utnyttjandet av diverse resurser. Detta sker 
i allra högsta drag med hjälp av väl fungerande relationer. Det är även relevant att diskutera 
folkbibliotekets profil. En stark sådan behövs för att bevara folkbibliotekens samhälleliga 
ställning och för att få en stark profil behövs en aktiv intern marknadsföring där bibliotekets 
mål, visioner och politiska uppdrag förankras hos personalen. Denna förankring är en 
förutsättning för att profilen ska kunna stå för bl.a. kunskap, pålitlighet och nå ut till 
medborgarna som ska känna sig välkomna på folkbiblioteket. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen inledning fungerar som en bakgrund, en förförståelse, till studien och dess bärande 
begrepp. Inledningen ger även en bakgrund till varför jag har valt att göra denna fallstudie av 
folkbibliotekspersonalens relationer på arbetet.  
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Kapitel två innehåller tidigare forskning samt teori, som tillsammans bildar min teoretiska 
referensram. Tidigare studier och teorier kring bibliotek och relationsmarknadsföring 
presenteras samt relationsmarknadsföringsteori, i huvudsak så som Gummesson (2002) 
presenterar den. I kapitlet presenteras relationsmarknadsföringens bakgrund och viktigaste 
värderingar samt elva relationer som jag anser lämpliga att applicera på folkbibliotek. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 
 
Kapitel tre beskriver den metod som jag har valt att använda. Kapitlet innehåller ett inledande 
avsnitt om kvalitativ fallstudie som forskningsstrategi, ett avsnitt som beskriver intervju, ett 
som beskriver observation, ett som beskriver dokumentanalys, ett som beskriver 
bearbetningsförfarande och redovisning samt ett som beskriver validitet och reliabilitet vid 
kvalitativa studier. I varje avsnitt ingår en beskrivning av hur min studie genomförts. 
 
I kapitel fyra presenterar jag min fallstudie. Först ett avsnitt om det studerade folkbiblioteket, 
sedan ett om de dokument som påverkar folkbibliotekets verksamhet och slutligen 
respondenterna och deras intervjusvar uppdelade efter de huvudteman som återfinns i min 
semistrukturerade intervjuguide. Intervjuguiden finns med som bilaga. Ambitionen är att 
skapa en så stor förståelse som möjligt av studiens fokus, d.v.s. relationerna kring 
folkbibliotekets personal på deras arbete, och därigenom skapa en grund att diskutera 
relationsmarknadsföring utifrån. Kapitlet avslutas med en sammanfattning, en schematisk 
översikt med mina frågeställningar kopplade till det empiriska materialet. 
 
Kapitel fem innehåller en reflekterande diskussion i vilken jag kategoriserar det empiriska 
materialet enligt de elva relationer som presenteras i 2.2.4 och diskuterar det, i enighet med 
uppsatsens syfte, utifrån min teoretiska referensram. Kapitlet innehåller även en 
sammanfattning där framför allt mina slutsatser från studien presenteras och slutligen en kort 
metoddiskussion. 
 
Under uppsatsarbetets gång har några uppslag till vidare studier framkommit och i kapitel sex 
ges några förslag till fortsatt forskning. 
 
I kapitel sju sammanfattas hela studien, hur den har genomförts och vilka slutsatser jag har 
kommit fram till. Sammanfattningen avslutar det som påbörjades i inledningen och sätter 
punkt för ett tidskrävande och lärorikt arbete. 
 

1.6 Centrala begrepp 
 

1.6.1 Folkbibliotek  
 
Folkbibliotek är tillgängliga för allmänheten och tillhandahåller medier för förströelse, 
bildning och utbildning. Det finns en bibliotekslag som bl.a. föreskriver att det ska finnas 
folkbibliotek i varje kommun och i dag uppfyller samtliga kommuner detta krav. 
Folkbiblioteksorganisationen består i de flesta fall av ett huvudbibliotek samt ett varierande 
antal filialer, därtill kommer ett antal bokbussar. Statens kulturråd har på myndighetsnivå 
ansvar för statens insatser på folkbiblioteksområdet och primärkommunerna finansierar 
folkbiblioteken. 
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Bibliotekslagen, som tillkom 1996, föreskriver även att utlåning av litteratur ska vara 
avgiftsfri och att folkbiblioteken ska arbeta för att främja läsning samt förmedla material för 
upplysning och utbildning, s.k. referensarbete. Vidare föreskrivs att folkbiblioteken skall ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. 
genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov. Särskilt uppmärksamhet ska även ägnas åt barn och ungdomar. 
En växande kategori besökare är studerande av olika slag som använder folkbibliotekens 
läsplatser och referenslitteratur (Thomas 2006). 
 
I Unesco:s folkbiblioteksmanifest står att frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling 
är mänskliga värden som bara kan förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Folkbiblioteken är ett samhällsansvar som 
bekostas av allmänna medel. Unesco menar att folkbibliotekets huvuduppgifter är bl.a. att 
skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder, stödja såväl självstudier som formell 
utbildning på alla nivåer, erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling, främja 
kunskap om kulturarvet, stimulera en kulturell mångfald, stödja en muntlig berättartradition, 
garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation, underlätta utnyttjandet 
av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning (Unesco 2006). 
 
Buckland (1991, s. 27f) menar att ett bibliotek är ett komplext system innefattande tekniska, 
sociala, ekonomiska, politiska och kognitiva aktiviteter. Folkbiblioteket är i allra högsta grad 
en del av sin omvärld som påverkas av den sociala och tekniska kontexten. Precis som 
Buckand antyder menar Andersson och Skot-Hansen (1994, s. 9ff) att det inte finns någon 
entydig och klar definition av folkbibliotekets funktion. Anledningen till att det i dag är så 
svårt att definiera beror på att den tidigare mer enhetliga kulturen har ersatts av en kulturell 
mångfald och med de nya kulturformerna och medierna på folkbiblioteket blir det svårare att 
avgränsa och definiera.  
 
Andersson och Skot-Hansen (1994, s. 3) skriver att folkbibliotekets målsättningar och 
uppgifter i dag är att fungera som kultur, utbildnings-, informations- samt socialt center. 
Bibliotekets funktioner har under senare tid utökats rejält och är numera väldigt spridda. Det 
ska ta hänsyn till krav och önskemål från många håll; från politiker och enskilda, skolor, 
kulturinstitutioner m.fl. Författarna menar att konkurrensen med andra fristående 
kulturinstitutioner och medier är stor och det gäller för biblioteket att bygga sin egen identitet, 
att bevara en kulturell miljö som förstärker invånarnas identitet, samtidigt som det ska synas 
hos allmänhet och politiker (ibid., s. 11). 
 
I mer än 100 år har folkbibliotek funnits som en neutral offentlig plats för alla individer i vårt 
samhälle, en gratis resurs som erbjuder diverse tjänster i syfte att ge medborgare förströelse, 
bildning och utbildning. För de flesta av dess användare förknippas folkbibliotek med utlån av 
böcker, men folkbibliotek är en del av dess omvärld och påverkas av dagens mångkulturella 
samhälle och därför är det svårt att ge en entydig och klar bild av dess funktion och roll. 
Folkbibliotek utsätts för krav och önskemål från flera håll, bl.a. politiker och diverse 
användare, dessutom är konkurrensen hård från andra kulturinstitutioner och medier. I denna 
föränderliga omvärld och med den konkurrensutsatthet som folkbibliotek i dag upplever är det 
viktigt att arbeta medvetet med att bibehålla den etablerade plats i vårt samhälle som annars 
riskerar att gå förlorad. Denna beskrivning av folkbibliotek, begreppets innebörd samt 
folkbibliotekets funktion och förutsättningar, är den som jag har i åtanke när jag i studien 
använder begreppet folkbibliotek.  
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1.6.2 Relation 
 
Relation är, i motsats till en egenskap som kan tillkomma objekt var för sig, något som råder 
mellan två eller flera objekt. I uppsatsen skiljer jag mellan interna relationer och externa. 
Intern är något som sker inom en enhet och motsatsen, extern, är det som sker eller hör 
hemma utanför en viss enhet. I uppsatsen handlar de interna relationerna i första hand om de 
relationer som finns mellan personerna som arbetar på det huvudbiblioteket jag undersökt och 
i andra hand handlar de om dem som finns mellan personalen på huvudbiblioteket och 
personalen i kommunens övriga biblioteksorganisation. För mer beskrivning av 
organisationen och personalen, se 4.1 och 4.3.1. De externa relationerna handlar i första hand 
om de som finns till användarna och i andra hand övriga som finns till t.ex. till 
kommunalpolitiker, försäljare, De synskadades förening och hemtjänsten. Se vidare 4.3.4. 
 
Gummesson (2002, s. 16f) menar att relationer förutsätter att det finns minst två parter som 
står i kontakt med varandra och att parterna utför aktiveter och samspelar med varandra, något 
som kallas interaktion. Gummesson (2002, s. 43) skriver att samarbete är en grundläggande 
egenskap för alla relationer och engagemang och förtroende är nyckeln till goda relationer. 
 
Widell (2006, s. 29) menar att vi är våra relationer d.v.s. att vår uppfattning om vem jag är 
och vem du är hänger ihop. Vi är i förhållande till varandra och vi är olika beroende på våra 
olika bakgrunder, olika erfarenheter, olika förmågor och våra olika sammanhang. Om vi inte 
engagerar oss och tar ansvar för vår roll i ett möte blir vi som objekt (stereotyper) som håller 
distansen både till oss själv och till andra. Om vi däremot lämnar rollen och kommunicerar 
mer på djupet blir vi subjekt, individer, som tar ansvar för sina handlingar och antar att andra 
också gör det. Som subjekt kan vi utveckla ömsesidiga relationer i vilka vi blir öppna för att 
lära och utvecklas. Medvetenheten om hur man själv fungerar är en förutsättning för 
relationer med andra och relationer med andra är också en förutsättning för att kunna utveckla 
en medvetenhet om sig själv (ibid, s. 74).  
 
Relation är ett svårdefinierat begrepp. Relationer i de här sammanhangen bör inte förväxlas 
med de relationer som förekommer mellan t.ex. vänner och/eller familjemedlemmar, i stället 
handlar det om att se de personer man möter i sitt arbete som samarbetspartners som är 
värdefulla att kommunicera med. I min studie utgår jag från ovanstående definition, men jag 
är av den uppfattningen att varje organisation bör föra sin egen diskussion kring vad en 
relation är och hur relationer ska hanteras i den enskilda organisationen. I denna studie har jag 
valt att fokusera på folkbibliotekspersonalen, vilket ger en obalans med tanke på att relationer 
består av minst två parter. Det vore naturligtvis intressant att få ta del av de andra parternas 
perspektiv, men personalperspektivet är ändå det mest intressanta eftersom det är personalen 
som medvetet kan utnyttja relationerna i marknadsföringssyfte. 
 

2 Tidigare forskning och teori 
 
I detta kapitel redovisar jag i första avsnittet forskning och artiklar jag tagit del av och i vilka 
jag har hämtat inspiration till min egen studie. Allt som presenteras berör på ett eller annat sätt 
relationsmarknadsföring oavsett om det i texten står marknadsföring eller 
relationsmarknadsföring. Jag presenterar även relationsmarknadsföringsteori, dess bakgrund 
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och viktigaste värderingar, framför allt så som Gummesson (2002) presenterar den i 
Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Jag har vidare valt, med hjälp av Besant och 
Sharp (2000), att presentera elva av Gummessons trettio relationer som jag anser vara 
relevanta för folkbibliotek. Sist kommer en sammanfattning av kapitlet som sammantaget 
bildar den teoretiska referensram inom vilken min tolkning av mitt empiriska material rör sig.  
 

2.1 Relationsmarknadsföring och folkbibliotek 
 
I förordet till Marketing consepts for libraries and information services skriver Elliott de Sáez 
(2002) att marknadsföringens grundläggande syfte är få bibliotek och dess tjänster att 
överleva och växa. Det är genom att fokusera på användaren, och inte bara på den ”vanliga” 
användaren, utan även på den ”ovanliga”, icke-användaren och på den potentiella användaren, 
som det blir möjligt. Följande frågor föreslår Elliott de Sáez att bibliotekspersonal behöver 
ställa sig: Vem är användaren? Vad påverkar användaren? Vad uppskattar användaren? Hur 
informerar vi och utbildar användaren bättre? Elliott de Sáez (s. 157) skriver om hur 
organisationen fokuserar på användaren och får dem att stanna kvar, genom att få dem att 
känna sig välkomna, lära sig så mycket som möjligt om dem, identifiera karaktärer, åsikter, 
attityder och vanor för att i så stor utsträckning som möjligt skräddarsy servicen som erbjuds. 
Genom att tillfredsställa användare och göra dem bekväma i sina relationer med biblioteket 
får man lojala användare som i sin tur gör reklam för biblioteket. Singh (2003), för ett 
liknande resonemang när han föreslår bl.a. att servicen ska vara fullkomligt 
användarfokuserad. Bibliotekspersonal ska ta på sitt ansvar att användarna känner att de får ut 
vad de önskar och behöver i samband med sitt biblioteksbesök. För att lyckas med att uppnå 
relationsmarknadsföringens mål föreslår även Singh (2003) bibliotekspersonal ställa sig 
frågor som för dem närmare sina användare, t.ex. Vilka är de? Hur mycket vet de om vad 
biblioteket har att erbjuda? Vad får dem att komma till biblioteket? Hur använder de 
biblioteket? Vilken service vill de ha? Vilken service vill de ha i framtiden? Vilka är deras 
förväntningar? Vilka upplevelser och erfarenheter har de av bibliotek? Singh menar att det 
inte räcker att bara fokusera på användarna för att uppnå relationsmarknadsföringens mål och 
utveckla en servicekultur där alla känner ansvar för användarna. De interna relationerna är 
också viktiga, liksom relationer med de som levererar litteratur, databasförsäljare o.s.v.  
 
Haglund är informationschef på Karolinska Institutet och har sysselsatt sig med 
marknadsföring av bibliotek i ungefär tio år. I artikeln Relationsmarknadsföring som drivkraft 
för bibliotekens utveckling skriver hon bl.a. att biblioteken tidigare har sysslat med att 
marknadsföra sina samlingar, men i dag när mycket information finns lättillgänglig via 
Internet behöver användarna hjälp med att sålla, både i själva informationssökandet och i 
kvalitetsbedömningen av funnen information. Biblioteken behöver numera i stället 
marknadsföra personalens kompetens, med andra ord: utvecklas från serviceorganisation till 
kunskapsorganisation. Även Perotti (2007) anser att det är bibliotekariens kompetens som ska 
marknadsföras, men hon påstår att det finns en risk att bibliotekarien gömmer sig bakom 
biblioteket som demokratisk och icke-vinstdrivande institution. Haglund (2005) menar att 
kunskapsorganisation kännetecknas av att användarna ses som delaktiga partners och att man 
tillsammans med dem är öppen för utveckling och förändring. Detta kräver starkare 
användarfokus där användarens perspektiv intas och i stället för att fokusera på vad som görs 
titta på vad som åstadkoms och söka efter vad användarna upplever för värde i samband med 
bibliotekskontakten.  
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Det är fortfarande mycket vanligt, enligt Haglund (2005), att bibliotek bara sysslar med 
promotion/user communication (broschyrer, trycksaker och olika typer av arrangemang för att 
locka till sig fler användare) d.v.s. biblioteksorienterad marknadsföring med huvudsyfte att få 
behålla eller öka sin budget. Kanske är det till och med så att biblioteken aldrig har 
marknadsfört sig utan bara fört statistik, annonserat, orienterat och undervisat. Besant och 
Sharp (2000) menar att bibliotekarier egentligen aldrig riktigt har kunnat ta till sig 
traditionella marknadsföringsmetoder som i första hand fokuserar på produkten och inte 
kunden/användaren. Eftersom användarna är den mest grundläggande delen av 
biblioteksverksamhet faller det sig naturligt att det är på dem fokus bör ligga, att försöka 
förstå dem och deras behov. Det räcker inte med att bygga pseudorelationer i vilka det mer 
handlar om att vara ytligt trevlig och tillmötesgående utan att gå till djupet med att förstå 
användaren.  
 
Elliott de Sáez (2002, s. 159) anser att genom utnyttjande av dagens teknik kan biblioteket 
enkelt, snabbare och mer effektivt kommunicera med sina användare, bl.a. genom data 
mining2, undersökningar och fokusgrupper som hjälper till att utforma det framtida 
biblioteket. Användare som känner sig delaktiga i biblioteket får även en stärkt relation till 
biblioteket. Online går det även att ge snabb information om vad som erbjuds, vilket bidrar till 
känslan av att få god service.  
 
Marknadsföring handlar till stor del om kommunikation och Haglund (2005) menar att 
kommunikation är en aktiv process vars syfte är att bidra till att organisationens övriga mål 
uppfylls, att den utgår från mottagarens behov, förkunskaper och värderingar samt att 
kommunikation ska vara öppen, sann och saklig samt skapa förtroende för organisationen och 
ge den en tydlig identitet3. Målet med varje möte är att få till stånd ett nytt möte. Det handlar 
om att bygga långsiktiga relationer, personliga men med ett professionellt innehåll, utifrån ett 
användarperspektiv. Haglund menar vidare att alla anställdas möten (ansikte mot ansikte, via 
e-post, webbsidor, telefonsamtal o.s.v.) är oerhört viktiga, vilket är något som måste 
implementeras i organisationskulturen. Ledningen i en organisation är ytterst ansvarig för en 
god organisationskultur, en kultur som kännetecknas av att Jantelagen motarbetas, inga 
konflikter ignoreras, samarbete mellan alla uppmuntras, ägande av kompetens och uppgifter 
undviks, en helhetssyn råder samt att personalen känner tydlighet, delaktighet och ansvar. Den 
anställdes identitet (d.v.s. hur han/hon uppfattar sin arbetsplats) måste stämma överens med 
den image biblioteket har (hur biblioteket uppfattas av omvärlden), d.v.s. en anställd måste 
tycka om sin arbetsplats och trivas för att kunna förmedla en positiv bild av den. I mötet med 
användarna behöver bibliotekspersonalen förstå sitt motiv med mötet och även försöka sätta 
sig in i användarens motiv med mötet, först då kan personalen ta ansvar för mötena.  
 
I artikeln The Principles of Marketing and Relationship skriver Soules (2001) att 
bibliotekarier måste ändra sig, de måste ta sig utanför sitt invanda område för att söka nya 
kunskaper, ta till vara andras kunskaper och skapa nya relationer för att tillföra en annan 
dimension och ett ökat värde till sitt egna perspektiv.   

 
In the transformation of libraries, marketing will be the key to our success or failure. By 
marketing, however, I mean a broard definition of the term that not only includes promotion of 
libraries and their services, but also extends to costumer focus, relationship mamangement, 

                                                 
2 Virtuella "agenter" söker igenom stora datamängder och extraherar information som är relevant för ett visst 
problem. 
3 Jfr Andersson och Skot-Hansen ovan som menar att det gäller för biblioteket att bygga sin egen identitet, att 
bevara en kulturell miljö som förstärker invånarnas identitet. 
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collaboration, pro-activ enagement, and the process of getting outside ourselves and our libraries 
to make an informed an energetic difference. This is antithetical to past practice, but essential for 
our survival in the digital age (Soules 2001, s. 349).  
 

Singh (2003) menar att i dagens informationssamhälle, då individer är så medvetna om 
kvalitet på både service och produkter, behöver informationen arrangeras och marknadsföras 
så att användarnas behov respekteras och tillmötesgås. Detta faktum går inte att bortse ifrån 
eftersom användaren har andra informationskanaler att vända sig till. Singh tar upp ett antal 
stora förändringar som påverkar kund/användarrelationen: 
 

• Från att ha varit bara en fysisk plats är biblioteken numera även tillgängliga via 
      Internet, vilket innebär att ny information och ny teknologi ska implementeras 
      kontinuerligt. 
• Förväntningarna på bibliotekspersonalen är inte bara att de ska servera fakta utan att 

de dessutom snabbt ska analysera och tolka information. Både på grund av att kraven 
från användarna ökar och på grund av att informationsmängden de senaste åren har 
ökat enormt. Förutom det jobbar personalen i en global miljö som påverkar deras 
arbetssituation både vad gäller deras kompetens och deras konkurrensutsatthet, d.v.s. 
att kraven på personalen ökar. 

• I dag är bibliotekens resurstilldelning beroende av hur servicen och effektiviteten 
uppfattas av användarna. 

 
Kontentan av ovanstående förändringar ger en attitydförändring hos bibliotekspersonal. 
Numera är de tvingade till att se sambandet mellan deras existens och användarnas 
tillfredsställelse, om inte användarna får vad de efterfrågar går de till någon annan. Relationen 
till användarna är, enligt Singh, med andra ord livsavgörande för biblioteken. Singh 
konstaterar att bibliotekarier med råge levde upp till relationsmarknadsföringens principer 
gällande bemötande av användare, men bibliotekspersonalen misslyckades med att i tillräcklig 
stor utsträckning ta reda på användarnas behov och önskemål. Singh  (2003, s. 39) citerar en 
användare: 
 

”Library staff are always nice, courteous, friendly, and willing to answer the queries, but of 
course, they don´t volunteer extra information...” 

 
Relationsmarknadsföring i bibliotekssammanhang innebär, enligt Singh (2003), bl.a. att 
bibliotekspersonal går till djupet med användarnas behov, önskemål och krav för att försöka 
sätta sig in i dem och tillfredsställa dem i så stor utsträckning som möjligt. Vidare behövs det 
ett ständigt sökande efter målgruppernas identitet, produkter och service ska utvecklas utifrån 
användarna och användarna ska inte kunna ta miste på bibliotekariernas 
informationskompetens. Dessutom, menar Singh, att det är viktigt att skapa en känsla hos 
användarna där de känner sig igenkända och uppmärksammade, de ska känna att biblioteket 
bryr sig om dem. 
 
Dahlberg (2001) gjorde i sin magisteruppsats en studie om marknadsföring, relationer och 
nätverk hos forskningsbibliotek. De studerade forskningsbiblioteken deltog i flera nätverk och 
hanterade dagligen en mängd relationer. Nätverk upplevdes om något positivt, något som 
tillförde kunskap och inspiration, men nätverken upplevdes även som något tidskrävande. 
Dahlberg konstaterar att förutsättningarna för nätverk och relationer har blivit bättre genom 
den tekniska utvecklingen som har bidragit till ökad tillgänglighet och smidigare 
kommunikation. Personal på forskningsbiblioteken visade sig inte främmande för 
relationsmarknadsföring då de menade att marknadsföring till stor del handlar om att skapa 
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och bibehålla goda relationer. De tog själva initiativ till kontakt och gjorde sig så ofta de 
kunde synliga ute på skolorna. De såg även kontakter utanför arbetstid som en typ av 
marknadsföring.  
 

”Forskningsbibliotekarier ser ut att ha relationsmarknadsföring ”i blodet” utan att veta om det.”  
(Dahlberg 2001, s. 64) 

 
Singh avslutade 2005 sin doktorsavhandling Marketing Culture of Finnish Research Library i 
vilken han undersökt 33 forskningsbiblioteks marknadsföringskultur och 
biblioteksadministrationens medvetenhet om moderna marknadsföringsteorier samt hur de 
genomförs i praktiken. Respondenterna utgjordes av chefer och användare på de olika 
universitets- och specialbibliotek. Singhs avhandling visar att en äkta marknadsföringskultur 
för ett bibliotek utgör en blandning av specifika marknadsföringsattityder, kunskap och vissa 
praktikiska åtgärder som leder till en förstklassig serviceprestation.  
 
Tre olika slag av marknadsföringskulturer påträffades:  

• Stark ”the high fliers” – i den här kulturen fanns, förutom ett medvetet användarfokus, 
en kontinuerlig omvärldsbevakning för att kunna utveckla bibliotekets utbud och 
tjänster. 

• Medelstark ”the brisk runners” – dessa bibliotek var också marknadsorienterade, men 
fokus låg på bibliotekets samlingar och interna aktiviteter i stället för på användarna. 

• Svag ”the slow walkers” – inom denna kulturen uppskattades inte 
marknadsorientering som någon viktig funktion för deras bibliotek. Dessa bibliotek 
analyserade inte användare, hade ingen marknadsföringsstrategi och arbetade inte med 
omvärldsbevakning, men de var väldigt service minded.  

 
Singh menar att framför allt fyra faktorer påverkar vilken marknadsföringskultur som råder: 

• Föregångare – det finns en mycket tydlig koppling mellan hur stark 
marknadsföringskultur som råder och ledarskapets kunskaper och färdigheter inom 
marknadsföring. Dessutom konstaterar Singh vikten av positiv inställning hos ledarna, 
en attityd som måste spridas och implementeras i hela organisationen, för att lyckas 
med marknadsföringen. Singh såg att vissa respondenter visade en stark motvilja mot 
marknadsföringsbegreppet, vilket innebär att det finns ett behov av en 
begreppsförändring genom utbildningar och seminarier för att kunna göra någon 
skillnad i praktiken. 

• Marknadsorientering – sex dimensioner ligger bakom de tre olika 
marknadsföringskulturerna nämnda ovan: användarfilosofi, intern kommunikation, 
strategiskt tänkande, ansvar, prismedvetenhet och konkurrensmedvetenhet. 
Dimensionerna samspelar för att ge mer eller mindre användartillfredsställelse.    

• Facilitatorer – diverse policys och aktiviteter, bibliotekets servicemedvetenhet och 
framför allt personalens känsla av involvering bidrar till graden av 
marknadsföringskultur. Singh fann inte en överensstämmelse mellan facilitatorer och 
graden av marknadsföringskultur, något som han menar tyder på att mer forskning 
krävs.   

• Konsekvenser – genom att undersöka biblioteksanvändarnas upplevda tillfredsställelse 
med bibliotekens grad av marknadsföringskultur fann Singh att de bibliotek med stark 
marknadsföringskultur ”the high fliers” även hade de mest nöjda användarna. Det är 
alltså av stor vikt att bibliotek arbetar regelbundet med användarundersökningar med 
fokus på användarnas behov och upplevelser av värde i den service de får. Det handlar 
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om en ständig kommunikation mellan användarna och biblioteket, att tänka ”vi” i 
stället för ”vi och dem”. 

 
Singhs slutsats är att det lönar sig för biblioteken att vara marknadsorienterade, då det yttersta 
resultatet är högre kundtillfredsställelse. Eftersom studien är en av de första inom området 
finns det med andra ord behov av mer forskning och fler studier. 
 
Piercy (enligt Rowley 2000, s. 163) uppmärksammar att inte alla kunder/användare vill ha 
någon relation till dem som erbjuder tjänster och/eller varor. Han föreslår fyra kategorier av 
kunder/användare: kunder/användare som vi ha en nära och långvarig relation med de som 
levererar tjänster/varor, kunder/användare som vill vara fria att utnyttja och använda vad de 
vill och byta leverantör när det passar, kunder/användare som är lojala, men inte vill ha någon 
närmare relation samt kunder/användare som vill undvika nära relationer och vill vara fria att 
vända sig till vem som helst för hjälp och service. 
 

2. 2 Relationsmarknadsföringsteori 
 

2.2.1 Relationsmarknadsföring 
 
En relationsbaserad syn på marknadsföring innebär att man har ett långsiktigt tidsperspektiv 
där det inte är så känsligt med små förändringar eftersom man byggt upp en lojalitet som ger 
kunden/användaren ett mervärde. Framgångsmåttet på relationsmarknadsföring är 
kund/användartillfredsställelse ( Echeverri & Edvardsson 2002, s. 46). 
 
Grönroos, professor med inriktning mot tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, menar att relationsmarknadsföring handlar om att identifiera 
och etablera, upprätthålla, utveckla och (om det visar sig nödvändigt) avveckla relationer med 
kunder/användare. Jämfört med bytesperspektivet, som handlar om att marknadsföringen 
utformas så att ett färdigt producerat värde på ett effektivt sätt distribueras till 
kunden/användaren (distributionen skiljer produktion från kunden), samverkar producent och 
kund/användare mer eller mindre och i denna samverkan skapas värde för 
kunden/användaren. I stället för värdedistribution handlar det om en värdeskapande process 
där det ställs krav på att kunden/användaren måste fatta självständiga val. Ett ömsesidigt 
beroende mellan producent och kund/användare växer fram, producenten ser 
kunden/användaren som en medproducent och inte som någon som ska övervinnas och 
övertygas om produktens/tjänstens förträfflighet (2003, s. 14ff).  
 

2.2.2 Relationsmarknadsföringens bakgrund 
 
Begreppet relationsmarknadsföring myntades av Leonard Barry 1983. Han talade om att 
attrahera, upprätthålla och befrämja kundrelationer, och att marknadsföringens syfte i minst 
lika hög grad handlar om att behålla gamla kunder som att skaffa nya (Blomqvist, Dahl & 
Haeger 2004, s. 20). Gummesson menar att fenomenet har funnits sedan handelns begynnelse. 
Flera teoretiker har berört fenomenet och benämnt det på diverse sätt, men det har dröjt ända 
tills in på 1990-talet innan begreppet relationsmarknadsföring börjat användas mer frekvent 
(2002, s. 332).  
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Relationsmarknadsföring har vuxit fram ur ett antal källor bl.a. transaktionsmarknadsföring 
vars kärna är hanteringen av konkurrensmedel som påverkar kundens köp och 
konkurrenternas beteenden. Den mest spridda varianten av marknadsmix är den som bygger 
på de 4P:na (produkt, pris, plats och påverkan) och tanken med 4P är att marknadsledningen 
ska kombinera de fyra parametrarna så att konsumenterna påverkas att köpa en produkt. 
Marknadsmixteroin avser massmarknadsföring och standardiserade konsumentvaror och det 
är leverantören och dennes säljare som är aktiva medan kunden/användaren är passiv 
(Gummesson 2002, s. 321ff). De stora skillnaderna mellan transaktionsmarknadsföring och 
relationsmarknadsföring är att den förstnämnda fokuserar på försäljning och produktens 
egenskaper, har kort tidsperspektiv, svag betoning på kundvård, begränsat engagemang samt 
ser kvalitet i huvudsak som en produkt och produktionsfråga. Relationsmarknadsföring 
fokuserar på kundtrohet och kundnytta, har ett långt tidsperspektiv, stark betoning på 
kundvård, starkt engagemang samt ser kvalitet som något som berör allt och alla (Echeverri & 
Edvardsson 2002, s. 47). 
 

”Marketing theory has generally been oriented towards how to acquire customers – how to 
create a transaction. Since 1969, the most widley taught marketing concept has been the 
markting mix theory: the 4Ps (produkt, price, place and promotion) – so clean, so neat and so 
inappropriate for libraries!” Besant & Sharp (2000) 
 

En annan källa ur vilken relationsmarknadsföring vuxit fram är tjänstemarknadsföring. Denna 
typ av marknadsföring har intresserat sig för skillnader mellan varor och tjänster, samt vilka 
konsekvenser det får för marknadsföringen. Vanligen nämns fyra drag hos tjänster som skiljer 
dem från varor: tjänster är immateriella (intangibility), d.v.s. de är inte påtagliga. Tjänster är 
inte utan blir till i en produktionsprocess och kan därmed inte lagras (pershability). 
Produktionen av tjänster sammanfaller med konsumtion av dem (inseparability). Kunden 
medverkar i tjänsteproduktionen och är därmed både konsument och produktionsresurs, vilket 
innebär att tjänster är mindre standardiserade än varor (heterogenity). Just begreppet 
interaktion är centralt i tjänstmarknadsföring och stor vikt läggs vid servicemötet: sanningens 
minut. Begreppet är tjänstemarknadsföringens viktigaste bidrag till relationsmarknadsföringen 
(Gummesson 2002, s. 324ff).  
 

2.2.3 Relationsmarknadsföringens viktigaste värderingar  
 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktioner i 
centrum ” (Gummesson 2002, s. 16). Relationer förutsätter att det finns minst två parter som 
står i kontakt med varandra och när relationerna blir många, komplexa och svårbedömda 
uppstår nätverk. I de enkla, liksom i de komplexa nätverken, har parterna kontakt. De utför 
aktiviteter och samspelar med varandra, d.v.s. de interagerar. Interaktion kan ske på flera 
plan: lokalt och globalt, personligt och formellt, gräsrotsnivå och regeringsnivå. Relationer är 
en del av den mänskliga naturen och om vi löser upp de sociala nätverken löser vi upp hela 
samhället. Relationer utgör, enligt Gummesson, grunden till all marknadsföring.  
 
De viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002, s. 29ff): 

• Marknadsföringen bör genomsyra hela företaget/organisationen. Alla, oavsett 
      arbetsuppgifter och specialiteter, påverkar relationerna och de bör vara medvetna 
      om att de gör det. 
• Långsiktigt samarbete betonas och eftersträvas: leverantörer, kunder och andra ses 

som medparter, inte motparter. I ett nätverk av relationer förväntas alla ha en 
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konstruktiv attityd och alla ska kunna uppleva relationerna som meningsfulla. Om 
dessa villkor uppfylls, kan relationerna bli långsiktiga och bestående. 

• Alla parter i en relation har ansvar för vad som händer och måste vara aktiva. Det är 
            inte bara leverantören/säljaren av varor och tjänster som ska vara drivande utan det 

      finns mycket att vinna, i form av bl.a. nytänkande, om det finns en lyhördhet mot 
      kunden/användaren. 
• Relations- och servicevärderingar ska råda, inte byråkratjuridiska värderingar som 

karaktäriseras av stelbenthet, juridiskt fikonspråk, tillämpning av inadekvata lagar och 
bestämmelser, fokusering på interna rutiner, en övertro på experternas ofelbarhet och   
kundernas/användarnas okunnighet. I relations- och servicevärderingarna ingår att alla  
kunder/användare är olika, att de både är enskilda individer och en del av 
grupperingar, t.ex. elever, synskadade, hästägare. 

 
Relationsmarknadsföring har andra värderingar än transaktionsmarknadsföring, men det 
innebär inte att det är uteslutet att använda de metoder (t.ex. segmentering, 
marknadsundersökningar och marknadsplanering) som sammankopplas med 
transaktionsmarknadsföring. Det viktiga är att använda dem i ett helhetsperspektiv och 
fundera övre dess syften, inte enbart använda dem som enskilda företeelser (Echeverri & 
Edvardsson 2002, s. 48). 
 

2.2.4 Elva relationer som berör folkbibliotek 
 
Med hjälp av Besants och Sharps artikel, i vilken de tar upp 20 relationer som de anser passar 
bibliotek, Upsize this! Libraries need realtionship marketing (2000) och Gummessons 30 
relationer (2002, s 79ff) har jag tagit fram elva relationer som jag anser berör folkbibliotek 
och som jag finner lämpliga att studera i min studie4. Relationerna är primärt inte gjorde för 
folkbibliotek, men jag presenterar dem här sett ur ett folkbiblioteksperspektiv.  
 

• R5, servicemöten – interaktion mellan användare och tjänsteleverantör 
(bibliotekspersonal). Tjänstleverantören och användaren skapar tillsammans värde 
genom att interaktivt beröra produktion, leverans och utveckling. Flera relationer kan 
definieras i servicemötet: mellan användaren och frontlinjen (personal i 
informationssdisken), mellan användarna, mellan användarens och leverantörens 
produkter och fysiska miljö (t.ex. skyltar, hyllplacering, övrig interiör) samt mellan 
leverantörens system och användaren (t.ex. hemsida och OPAC). Ju högre den 
användarupplevda kvalitén på relationerna som skapas är, desto högre är chansen att 
användarna kan agera deltidsmarknadsförare d.v.s. rekommendera biblioteket till 
andra.  

 
Användare är en del av den tjänsteproducerande verksamheten och i organisationen 
finns det (förutom användare) kontaktpersoner (frontlinjen) som har direktkontakt med 
användare, stödpersonal som finns i bakgrunden samt ledningspersonal. Om rollerna 
är strikt knutna till personer och om personerna inte växlar mellan rollerna kan 
problem uppstå eftersom vissa personer kommer för långt ifrån användarna och 
därmed inte kan identifiera sig med dessa. 

                                                 
4 Ex. på relationer jag valt bort är: den mellan kund, leverantör och konkurrenter, fysisk distribution, den till 
kundens kund, monopolrelationen, den gröna relationen, den juridiskt grundade relationen, den brottsligt 
grundade relationen, allianser, den mellan internkunder och internleverantörer, den till externa leverantörer av 
marknadsföringstjänster, ägar- och finansrelationen. 
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• R 8, närrelationer kontra distansrelationer till användare – användare kan bäst förstås 

genom egna upplevelser, naturligt förekommande i interaktion med användare. Dessa 
är mer värdefulla än att skapa förståelse genom mellanhänder som tolkat datamaterial, 
d.v.s. att närrelation är att föredra framför distansrelation, men 
marknadsundersökningar t.ex. enkäter kan agera som komplement till naturlig 
interaktion. 

 
• R9 relationer med missnöjda användare - genom att vara lyhörd och ta ansvar även för 

det som går fel ökar förtroendet hos användaren. Om en missnöjd användare inte blir 
bemött på ett, för honom eller henne, tillfredsställande sätt finns det risk för att 
användaren inte återkommer samt att hon/han för sitt missnöje vidare till andra. 
Rättelser bör utföras konstruktivt, och inte mekaniskt eller slentrianmässigt, så att 
användare känner sig rättvist behandlad. Ju mer ansvar en organisation lägger på 
användare (i form av t.ex. självutlåning, självåterlämning, omlån och reservation via 
Internet), desto mer viktigt är det att visa förståelse och empati för användares 
upplevelser av fel och problem. Ett sätt att förebygga missnöje är tjänstegaranti, något 
som sätter press på att en organisation sköter sina åtaganden. 

 
• R11 användare som ”medlem” - när användaren skriver på sitt lånekort och tagit del 

av de rättigheter och skyldigheter det innebär att ha ett lånekort, kan det liknas vid ett 
medlemskap. Gummesson skiljer mellan äkta medlemskap och pseudomedlemskap, 
där det förstnämnda innebär medlemskap av icke-kommersiell karaktär. Åtagandena i 
samband med registrering av lånekort är få, det handlar mer om rättigheter som till 
stor del styrs av folkbibliotekslagen. 

 
• R12, e-relationer – innefattar relationer, nätverk och interaktion med hjälp av IT. IT 

erbjuder ett komplement till andra nätverk, t.ex. vägar, järnvägar, vattenvägar, 
flyglinjer, post, telefoni, radio och TV som sedan länge bildar en infrastruktur för 
marknadsföring. Dagens IT integrerar telekom-, dator- och mediabranscher, alla med 
olika historia och kultur. Den fysiska marknaden håller på att kompletteras, och i vissa 
fall ersättas, av den elektroniska marknaden. Elektroniken är inte bara ett hjälpmedel 
för att massbehandla, lagra eller transportera data utan även ett marknadsstrategiskt 
hjälpmedel. IT är high tech som gör saker snabbare, billigare och enklare, men vikten 
av high touch, den mänskliga kontakten, får inte glömmas bort. Automatisering är bra 
för vissa, men en börda för andra, t.ex. pensionärer. Bristen på sakkunskap och social 
kompetens hos frontpersonal är en av de viktigaste orsakerna till 
kund/användarmissnöje, men vissa vill vara i fred och föredrar en maskin och 
självbetjäning. 

 
• R13, parasociala relationer – relationer till varumärken och objekt. Genom symboler 

(ord, förkortningar, tecken eller grafisk utformning), objekt och andra fenomen byggs 
images upp, något som kan sägas vara organisationens ansikte utåt. Parasociala 
relationer visar sig i de associationer som t.ex. organisationsnamnet ger. I denna 
relation ingår strategin positionering som går ut på att organisationen, varan eller 
tjänsten tilldelas en egen position (en cell) i kundens/användarens hjärna och hjärta. 
Det kan även handla om ledningens och personalens uppträdanden så som de uppfattas 
av kunder/användare. 
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• R14, icke-kommersiella relationer – relationer som innefattar den offentliga sektorn, 
frivilligorganisationer, föreningar och även privatpersoners egenarbete i t.ex. 
hushållet. Relationerna är speciella i den mening att prissättning och betalning inte 
alltid ingår i samma system som leverans av tjänster. En annan aspekt är att 
marknadsföringen måste ske i två externa riktningar, dels mot användare och dels mot 
dem som står för försörjningen, t.ex. politiker t.ex. inom barn- och 
utbildningsnämnden. I dag ligger offentlig verksamhet och statliga myndigheter på 
gränsen mellan offentligt och privat, mellan icke-kommersiellt/skattefinansierat och 
konkurrensutsatt marknadsekonomi. Detta är något som ökar och ställer högre kvar på 
servicemedvetenhet och konkurrenstänkande.  

 
• R19, megarelationer – den verklige kunden/användaren finns inte alltid på marknaden. 

Relationer med sådan som har makt att påverka (möjliggöra eller hindra) 
organisationer att utföra sina verksamheter. För svenska bibliotek handlar det till stor 
del om politiker på kommunal, regional och nationell nivå.  

 
• R21, kunskapsrelationer – kunskap är en strategiskt viktig del av en organisation, 

kunskap behövs för att utveckla, producera och marknadsföra tjänster och varor. 
Kreativa processer och kunskapsutveckling kräver interaktion mellan individer och 
yrkesgrupper i diverse nätverk, något som kräver mötesplatser som ledningen måste 
skapa förutsättningar för. Ledningen måste även vara tydlig med vilka gemensamma 
värderingar och visioner som gäller i organisationen. I en lärande organisation är 
individens kontinuerliga kunskapsutveckling betydelsefull samtidigt som det måste ses 
i en helhet där gruppens gemensamma kunskapsutveckling är större.  
 
Kunskap är komplex och svårmätbar. Förutom migratorisk kunskap5 finns det 
inbäddad kunskap6, samt tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap som bara den väl 
insatte besitter. I en organisation finns insikter och visdom som är mer än kunskap, 
något som sätter prägel på hur organisationen fungerar och för att kunna utnyttja den 
fullt ut behöver den göras tydlig och tillgänglig.  

 
• R23, massmediala relationer – en relation som bör användas med försiktighet. PR 

(Public Relation) används i syfte att synliggöra för så många som möjligt. Genom 
massmedierna kan en organisation få gratis publicitet, i gengäld kräver massmedia 
fakta som ger nyhetsvärde d.v.s. att vissa saker, som organisationen helst behållit för 
sig själv, kommer ut i media. Genom att skapa s.k. pseudohändelser (händelser som 
inte spontant tas upp i medierna, utan skapas i syfte att rapportera) får organisationen 
uppmärksamhet den annars inte skulle få. Det kan vara författarbesök, 
teaterföreställningar, poesiläsning o.dyl. Mediekontakten måste ses som ett led i en 
total kommunikationsprocess, den interna kommunikationen måste fungera för att den 
externa ska kunna göra det. 

 
• R27, interna relationer – relation mellan organisationens personal och mellan ledning 

och anställda. Den externa marknadsföringen påverkar även den interna, d.v.s. hur 
organisationen visas utåt uppfattas även av organisationens personal. De läser artiklar, 
annonser o.dyl. oftast med stort intresse och påverkas av den bild som förmedlas. 
Externa och intern marknadsföring går i varandra, effektiv extern marknadsföring 

                                                 
5 Explicit och kommunicerbar kunskap. 
6 Tyst, ordlös förtrogenhetskunskap hos individer eller kulturer. 
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förutsätter effektiv intern marknadsföring. För att kunna representera en organisation 
krävs att man är väl förtrogen med dess policys, mål, visioner ev. förändringar o.s.v. 
Detta för att kunna bemöta ev. frågor och för att känna sig trygga i sin yrkesroll. Intern 
marknadsföring betonar att individen är nyckelresurs i utvecklingen. 

 
Det är viktigt att man i en organisation diskuterar fram vad man anser vara en relation, d.v.s. 
att man har ett gemensamt språk samt förståelse för att det finns olika typer av relationer och 
olika faktorer som påverkar relationer. Eftersom de 30 relationer som Gummesson tar upp är 
en generell checklista kan man, precis som jag gjort ovan, välja sin organisations 
relationsportfölj, d.v.s. välja de relationer som passar och bedöma hur organisationen sköter 
dessa. Att regelbundet göra detta, samt att sätta upp mål och utvärdera blir en strategisk 
marknadsföringsplan (Gummesson 2002, s. 291). 
 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning och teori 
 
Elliott de Sáez menar att marknadsföringens grundläggande syfte är få bibliotek och dess 
tjänster att överleva och växa. Singhs slutsats i hans doktorsavhandling är att det lönar sig för 
biblioteken att vara marknadsorienterade eftersom det ger högre kundtillfredsställelse, vilket i 
förlängningen ger ett ökat användande av biblioteken.  
 
Frågan är hur marknadsföring av bibliotek ska gå till? Singh och Haglund beskriver hur 
bibliotekens förutsättningar har ändrats vilket innebär att själva biblioteken måste ändras och 
dess verksamhetsfokus måste flyttas från biblioteket och dess samlingar till användaren och 
kompetens. Även Perotti menar att det är bibliotekariens kompetens som ska marknadsföras. 
Relationsmarknadsföring handlar inte längre om enbart service utan att gå lite länge och skapa 
en djupare förståelse av användarnas önskemål, behov och krav. Både Singh och Haglund ger 
förslag på frågor som bibliotekspersonal och deras ledare behöver ställa sig, och få besvarade, 
för att flytta fokus från biblioteket och dess samlingar till användarna. Även Soules är inne på 
förändring, hon menar att bibliotekarier måste öppna sig för nya kunskapsområden och föra 
en öppen dialog med andra individer, en dialog som syftar till att bredda bibliotekariernas 
perspektiv och ger, som jag ser det, även andra insikter i bibliotekariens verklighet och 
kompetens. Relationsmarknadsföring handlar om ömsesidighet där båda parter är värdefulla. 
 
Ett centralt begrepp hos de författare jag tagit upp är, förutom förändring, kommunikation. 
Kommunikation framför allt med användare, men även inom organisationen och med andra 
externa individer, t.ex. försäljare och lärare. Inte artig konversation utan dialog för att förstå 
och skapa meningsfulla sammanhang, både kring användarna och omvärlden d.v.s. söka 
kunskaper utanför sitt egentliga område. Singh avslutar sin artikel med att det allra mest 
centrala för att utveckla bestående relationer, i en föränderlig värld, är kommunikation i 
personliga möten. Något som även Haglund ser som centralt. Vad som inte får glömmas bort i 
sammanhanget är det Piercy tar upp; att det finns olika typer av användare och alla uppskattar 
inte nära relationer (se även R27).  
 
Relationsmarknadsföring är inte något nytt fenomen, men det var först på 1990-talet som 
begreppet började användas mer frekvent. Relationsmarknadsföring har växt fram ur bl.a. 
transaktionsmarknadsföring där teorin om marknadsmix av de 4 P:na (produkt, pris, plats och 
påverkan) länge dominerat. Transaktionsmarknadsföring avser massmarknadsföring och 
standardiserade konsumentvaror, och även om värderingarna skiljer sig från 
relationsmarknadsföringens förekommer metoder inom relationsmarknadsföringen som 
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kommer från transaktionsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring har även rötter i 
tjänstemarknadsföring och härifrån hämtas framför allt fokuseringen på servicemötet, 
interaktionen med kunden/användaren. 
 
De viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring är att marknadsföringen bör genomsyra 
hela organisationen, att alla kunder/användare ska behandlas som unika individer och 
samtidigt del av grupperingar samt att i en relation har alla delaktiga ett ansvar för vad som 
händer och inte händer. Genom konstruktiv attityd och upplevelse av meningsfullhet 
eftersträvas långsiktiga och bestående relationer. 
 
Av Gummessons 30 relationer har jag tagit upp elva av betydelse för min studie: 

• R5, servicemötet berör interaktionen mellan användare och tjänsteleverantör. 
• R8, närrelationer föredras framför distansrelationer genom mellanhänder. 
• R9, relationer med missnöjda användare får inte behandlas rutinmässigt. Det är viktigt 

att ta användarnas upplevda problem seriöst och åtgärda dem så att användaren känner 
sig rättmätigt behandlad. 

• R11, användare som ”medlem” avser i bibliotekssammanhang att användare tar del av 
rättigheter och skyldigheter när han/hon får ett lånekort. 

• R12, e-relationer handlar framför allt om e-post, Internet och mobiltelefoni. 
• R13, parasociala relationer berör relationer till varumärken och objekt d.v.s. vilket 

budskap biblioteket förmedlar. 
• R14, icke-kommersiella relationer innefattar bl.a. den offentliga sektorn, 

frivilligorganisationer och föreningar. 
• R19, megarelationer handlar om relationer till dem med makt att påverka, t.ex. 

politiker. 
• R21, kunskapsrelationer handlar om att organisationsledningen skapar 

mötesplatser/forum där kreativa processer och kunskapsutveckling kan ske och 
gemensamma värderingar och visioner implementeras. 

• R23, berör de sköra relationerna med massmedia. Massmedier kan ge gratis publicitet, 
men kan även ta upp saker som organisationen inte vill delge allmänheten. 

• R27, interna relationer handlar om de viktiga relationerna mellan ledning och anställda 
samt anställda emellan. Väl fungerande interna relationer är en förutsättning för väl 
fungerande externa relationer. 

 
För att relationsmarknadsföring ska fungera i en organisation krävs en levande diskussion om 
vad en relation är, vilka relationer organisationen arbetar med (medvetet och omedvetet), mål 
för hanterandet av relationerna och utvärdering av de åtgärder som görs.  
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att motivera studiens metodval och presentera kvalitativ fallstudie 
som metod. Jag kommer även att beskriva studiens genomförande i avsnitten intervju, 
observation, dokumentanalys, bearbetningsförfarande och redovisning samt validitet och 
reliabilitet.   

3.1 Val av metod - kvalitativ fallstudie 
 
Syftet med min undersökning är att kartlägga folkbibliotekspersonalens relationer i en 
arbetskontext och diskutera relationsmarknadsföring utifrån det insamlade materialet. Med 
tanke på studiens syfte anser jag att bästa vägen mot mitt mål är att välja kvalitativ metod 
eftersom den i första hand syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, till 
skillnad från kvantitativ metod som handlar om att fastställa mängd, förekomst eller frekvens 
(Widerberg 2002, s. 15). Även Repstad (1999, s. 15) menar att om det som efterfrågas är 
insikt om något grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, och inte om hur ofta det 
förekommer eller hur vanligt det är, passar den kvalitativa metoden bäst. Den kvalitativa 
metoden hör till den hermeneutiska vetenskapen. Hermeneutik betyder, enligt Patel och 
Davidson (2003, s.28-29), tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. En hermeneutiker 
menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa sig 
kunskap om det genuint mänskliga.  
 
Beckman (1998, s. 48) skriver att det kvalitativa förhållningssättet är ett alternativ till det 
traditionella, i vilket man betrakta verkligheten som något objektivt och separerar individen 
från omvärlden. I det kvalitativa förhållningssättet ser man individen som en del av 
omvärlden och riktar intresset mot hur hon uppfattar och tolkar sin omvärld. Merriam (1994, 
s. 30ff) skriver att ett kvalitativt angreppssätt som främsta syfte har att förstå innebörden av en 
viss företeelse eller upplevelse. Forskaren är det mänskliga instrument som både samlar in 
information och analyserar den. Det kan ses som en tillgång, men även som en begränsning då 
kvalitativa fallstudier är beroende av forskarens sensibilitet och integritet, något som 
naturligtvis påverkar resultatet. Genom att vara medveten om sin egen roll i studien, och även 
medveten om andra faktorer som påverkar, kan forskaren undvika att alltför stor skevhet 
(bias) i resultatet uppstår. Vad som gör en fallstudie vetenskaplig är observatörens kritiska 
medvetenhet och närvaro i situationen, observationsteknikerna, hypotesprövningen (genom 
konfrontation och förkastanden), triangulering när det gäller deltagarnas uppfattningar samt 
tolkningarna (Merriam, 1994, s. 176). 
 
Mitt val av kvalitativ metod stöds av Gummesson som hävdar att nätverk bara kan förstås 
genom ingående fallstudier där komplexiteten med mångfald, tvetydighet, kaos och osäkerhet 
tillåts träda fram i sin naturliga kontext. Det krävs längre intervjuer och observationer för att 
kunna kartlägga en organisations nätverk, och för att kunna genomföra det behöver forskaren 
vara en reflekterande forskare (2004, s. 317). 
 
Det förefaller att kvalitativ fallstudie är ett lämpligt metodval för mitt undersökningssyfte. Det 
som utmärker en kvalitativ studie är fördjupning, närhet och flexibilitet vilket innebär att man 
kan studera enbart en eller några få miljöer, men då desto mer ingående (Repstad 1999, s. 10). 
En fallstudie inriktar sig på många eller kanske till och med alla variabler i en företeelse eller 
skeende, det handlar om att skapa ett helhetsperspektiv, att upptäcka nya relationer och 
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begrepp samt att skapa en ny förståelse snarare än att verifiera på förhand specificerade 
hypoteser (Merriam, 1994, s. 22ff). Patel och Davidson (2003, s. 118) skriver att syftet med 
kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den som erhålls vid 
kvantitativa studier, detta gör dem ofta tids- och arbetskrävande. 
 

3.2 Undersökningens genomförande 

 

3.2.1 Intervju 
 
I kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan när det gäller att få fram de 
kvalitativa data som behövs för att skapa en förståelse av den företeelse man studerar 
(Merriam, 1994, s. 100). Syftet med intervjuer är att göra det möjligt för oss att inta en annan 
människas perspektiv och ta del av dennes uppfattningar (ibid, s. 86). Enligt Patel och 
Davidson (2003, s. 78) är syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheter hos något d.v.s. respondentens livsvärld eller uppfattning om 
något fenomen. Detta gör att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativen för 
respondenten eller avgöra vad som är de ”sanna” svaret. Kvalitativa intervjuer har så gott som 
alltid en låg grad av standardisering d.v.s. frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 
respondenten att svara med egna ord. Intervjuaren kan ställa frågorna i den ordning som faller 
sig bäst i det enskilda fallet d.v.s. med en låg grad av strukturering. 
 
Patel och Davidson (2003, s. 78) menar att i en kvalitativ intervju är både intervjuare och 
respondent medskapare i ett samtal och för att lyckas med den kvalitativa intervjun bör 
intervjuaren hjälpa respondenten att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och 
sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. Merriam, 1994 (s. 94ff) har en 
lite försiktigare hållning och menar intervjuaren bör eftersträva att vara så neutral som möjligt 
i sitt förhållande till respondenten, och samtidigt vara medveten om sina egna attityder. 
Merriam menar att forskaren dessutom bör ha en klar uppfattning om vad det är för 
information han/hon vill ha för att kunna lägga upp en lämplig strategi för intervjun och vara 
ytterst noggrann i sitt formulerande av frågor.  
 
Idealt bör varje intervju analyseras direkt efter genomförandet, ibland är det till och med 
motiverat att påbörja analysen redan tillsammans med respondenten. I inledningen analyseras 
helheten och den övergripande strukturen arbetas fram. Under den övergripande strukturens 
skugga analyseras sedan intervjuns delar och i interaktion mellan delarna och helheten växer 
nya helheter fram som till slut leder till ett resultat (Svensson & Starrin, 1996, s. 69). Även  
Patel och Davidson (2003, s. 118-120) skriver att det ofta är praktiskt att göra löpande 
analyser under undersökningens gång eftersom det kan ge nya idéer och infallsvinklar som 
berikar resultatet, och att analysera medan informationen är i färskt minne gör att materialet 
hålls levande. 
 
Vidare skriver Patel och Davidson att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning ofta är en 
text där citat från intervjuerna varvas med egna kommentarer eller obeservationsanteckningar. 
Det är viktigt att denna text författas så att den blir tillgänglig för läsaren. Det är 
eftersträvansvärt att redovisa variation och homogenitet samt en relation mellan de delar som 
utgör helheten. Det sistnämnda kallas internala relationer vilket innebär att de olika delarna 
förutsätter varandra för att bilda en helhet, t.ex. att man inte kan förstå vad lycka är utan att 
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också beskriva olycka. Det är också viktigt, menar Patel och Davidson (2003, s. 104) att vara 
medveten om att det i transkriptionsprocessen ofta sker en mer eller mindre medveten 
påverkan på underlaget för analysen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak, mimik, 
gester o.dyl. utelämnas. Intervjumodellen har, enligt Repstad (1999, s. 62) kritiserats för att 
vara alltför idealisk och individualiserad, d.v.s. fokusera för mycket på den enskilda 
personens åsikter. Detta behöver inte hindra någon från att göra intervjuer, men bör vara 
något att ta hänsyn till i analysarbetet.  
 
Det huvudsakliga undersökningsmaterialet i min studie kommer från intervjuer med hela 
personalen (inkl. bibliotekschefen) på ett folkbibliotek, sammanlagt nio personer7. Inför 
intervjutillfällena träffade jag hela personalen samtidigt och presenterade mig själv och min 
studie. De blivande respondenterna fick ta del av min bakgrundsbeskrivning, syfte och 
frågeställningar. Intervjuerna, inspelade med hjälp av en diktafon, var semistrukturerade och 
följde en intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden är utarbetad utifrån mitt syfte, mina 
frågeställningar och min teori. Förutom respons från min handledare diskuterade jag 
intervjuguiden med en bibliotekarie (istället för en provintervju) samt en helt utomstående 
person. Genom att enbart välja bibliotekspersonalen som respondenter har min studie ett 
inifrånperspektiv. Perspektivet nyanseras något av att bibliotekschefen tillhör 
personalgruppen och därmed tillför ett ledningsperspektiv.  
 
Förhoppningen med intervjuerna var att få ta del av personalens uppfattningar om vad en 
relation är, vilka relationer de har, vad de gör för att bibehålla och utveckla dem samt vad de 
gör för att skapa nya relationer. Min ambition har varit att ta tillvara varje respondents unika 
bidrag till min studie och därför utvecklades de olika intervjuerna väldigt olika. Jag utgick 
från min intervjuguide och höll samtalen inom huvudrubrikerna, men de kom inte alltid i 
samma ordning och följdfrågorna blev olika beroende på vem det var jag intervjuade. Jag 
försökte hålla mig neutral, men för att komma vidare i vissa situationer kände jag behov av att 
hjälpa respondenten med att t.ex. ge min definition av en relation. Jag är medveten om att jag 
har påverkat respondenterna men upplevde samtidigt att respondenterna inte okritiskt lät mina 
uppfattningar passera och jag anser att en viss påverkan från min sida är bättre än uteblivet 
svar från respondenten. 
 
Intervjuerna skedde enskilt på arbetstid, på arbetsplatsen och mestadels på respektive 
respondents arbetsrum. Två intervjuer skedde på någon annans arbetsrum, men ändå enskilt 
och ostört. Varje intervju varade en timme, aldrig mer men vid ett tillfälle något kortare. 
Intervjuerna genomfördes under två veckors tid och transkriberades direkt efter att alla 
intervjuerna genomförts. Jag har eftersträvat att transkribera så likt orginalintervju som 
möjligt, men inser att en exakt överensstämmelse inte är möjlig. Jag återkommer till 
bearbetningen i 3.2.4.  
 

3.2.2 Observation 
 
Merriam (1994, s. 102ff) skriver att i observationen kan forskaren se sådant som blivit osynlig 
rutin för deltagarna själva, forskaren får direkt inblick i de situationer han/hon observerar och 
han/hon kan utnyttja observationsresultaten till att komplettera intervjuer (antingen före eller 
efter). Vad som observeras och hur länge observationen/observationerna sker styrs av 
undersökningens syfte. Observationer påverkar den situation man observerar, det gäller att 

                                                 
7 En tionde person var sjukskriven vid perioden då intervjuerna gjordes, och har tyvärr avböjt att delta i studien. 
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kontrollera effekterna och ha med dem i beräkningen när man tolkar den insamlade 
informationen. Ju mer fullständig registreringen av undersökningsresultatet (rådata) är, desto 
lättare är det att analysera informationen. Själva registreringen, som blir bäst ju närmre 
observationen den sker, kan ta minst lika lång tid som observationen. 
 
Jag har observerat den fysiska miljön på huvudbiblioteket för att komplettera mitt empiriska 
material och för att därmed öka validiteten. Syftet var att söka efter hur folkbiblioteksmiljön 
bidrar, eller inte bidrar, till att bibehålla, utveckla och nyskapa användarrelationer samt hur 
den påverkar de interna relationerna i organisationen. Jag har vid två tillfällen suttit ner i 
lokalen, tittat på den fysiska miljön (arkitektur, inredning samt dess placering och förhållande 
till varandra) och antecknat vad jag sett. Jag har inte alls tittat på hur personalen agerar i sin 
arbetsmiljö. 
 

3.2.3 Dokumentanalys 
 
När man avser den information som samlats in via andra kanaler än intervjuer och 
observationer, använder man termen dokument eftersom det oftast handlar om skrivna källor. 
Dokument definieras som offentliga handlingar, personliga källor, fysiska lämningar och/eller 
artefakter (Merriam, 1994, s. 117).  
 
Merriam (1994, s. 121ff) menar att en av de största fördelarna med att använda dokument 
eller källmaterial är att de inte påverkas av forskarens blotta närvaro. En annan fördel är att de 
är en produkt i dess kontext och därför kopplade till verkligheten. Nackdelar med dokument 
är att de är gjorda med annat ändamål än forskning, vilket kan göra dem fragmentariska och 
svåranpassade till undersökningens teoretiska ram. Det finns även en svårighet i att bedöma 
äktheten. Att bestämma äktheten i och riktigheten av ett dokument är en del av 
forskningsprocessen.  
 
Jag har valt att titta på några av de dokument som påverkar folkbiblioteksverksamheten för att 
ytterligare komplettera mitt empiriska material och öka validiteten. Jag har valt de dokument 
som finns tillgängliga via Internet, d.v.s. kommunens biblioteksplan från 2005 och 
bibliotekslagen. Av bibliotekschefen fick jag även tillgång till Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsplan och budget för 2007. Kommunens biblioteksplan och Kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2007 är de dokument som enligt 
bibliotekschefen de viktigaste riktlinjerna för hur verksamheten bedrivs inom organisationen. 
I dokumenten har jag sökt efter förutsättningar och/eller hinder för bibehållande, utvecklande 
och skapande av relationer i folkbiblioteksverksamheten. Med tanke på anonymiteten är 
dokumentens ursprung inte klart utskrivna i referenslistan nedan. 
 

3.2.4 Bearbetningsförfarande och redovisning 
 
Det som ska bearbetas och redovisas är kvalitativa data. Kvalitativa data består av t.ex. 
beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och observerade beteenden, av 
direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar samt av 
utdrag eller hela avsnitt från t.ex. protokoll, brev, register och fallbeskrivningar. Djupet och 
den detaljerade karaktären, när det gäller kvalitativ information, kan man bara få om man 
både bokstavligt och psykologiskt sätt kommer nära den företeelse man studerar. Kravet på att 
komma nära, att vara saklig, objektiv, beskrivande och att ofta citera källorna och med egna 
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ord beskriva den situation som studeras, finns där för att öka studiens trovärdighet (Merriam 
1994, s. 83).  
 
Den enklaste nivån när en forskare ordnar den insamlade informationen är att presentera den 
kronologiskt (ev. tematiskt) och deskriptivt. En mer abstrakt nivå är om man kategoriserar 
(systematiskt klassificerar) informationen i kategorier, teman eller typer. Kategorierna 
beskriver informationen men innebär även en viss tolkning. En tredje nivå innebär att man 
drar slutsatser och utvecklar en teori (Merriam 1994, s. 152). För att vara giltig måste 
bearbetningen av rådata leda till slutsatser som stämmer överens med det ursprungliga syftet 
med informationsinsamlandet. Att bara redovisa material kan enbart fylla ett deskriptivt syfte 
(Lantz, 1993, s. 74). 
 
Begreppet generalisering upplevs ofta som problematiskt i kvalitativa studier. En kvalitativ 
studie kan dock leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som detta 
fenomen uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringen kan då eventuellt göras i relation 
till andra snarlika situationer eller kontexter (Patel & Davidson 2003, s. 106). 
 
Jag har sammanställt den insamlade informationen för att se hur den passar in i den teoretiska 
referensram som presenteras i kapitel 2. Hela tiden har jag haft studiens syfte, att kartlägga 
folkbibliotekspersonals relationer i en arbetskontext och utifrån detta diskutera 
relationsmarknadsföring i folkbibliotekssammanhang, som en ledstjärna. Intervjumaterialet 
presenteras i ett första skede utifrån intervjuguidens huvudteman eftersom det faller sig mest 
naturligt. Materialet kategoriseras sedan enligt de elva relationer som presenteras i 2.2.4 
eftersom det är utifrån den teori jag valt att göra min studie. Man bör vara medveten om att 
relationerna går i varandra och egentligen är svåra att kategorisera. En uppdelning gör trots 
allt relationerna lättare att upptäcka, utvärdera och åtgärda. Det skulle vara möjligt att göra 
andra kategorier och då skulle studien se annorlunda ut och eventuellt ge andra resultat, vilket 
är det specifika för en fallstudie, d.v.s. att den är unik och det är inte säkert att den 
förtjänstfullt kan återanvändas.  
 
I samband med kategoriseringen har en tolkning skett och vissa slutsatser dragits. Jag har sökt 
efter både likheter och avvikelser, tittat på helheten kontra delarna för att skapa en så komplett 
och omfattande helhetsbild som möjligt. Jag har inte dragit några generella slutsatser, men 
tror att vissa av studiens slutsatser ändå kan vara av allmänt intresse eftersom andra 
folkbibliotek befinner sig i liknande situation som det studerade. 
 

3.2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Oberoende av vilken typ av forskning man bedriver handlar validitet och reliabilitet om att 
noga uppmärksamma de grundläggande begreppen i undersökningen och hur man samlat in, 
analyserat och tolkat informationen (Merriam, 1994, s.175). 
 
Patel och Davidson (2003, s 102-104) skriver att i kvalitativa studier kan hela 
forskningsprocessen beteckna validiteten eftersom ambitionen är att upptäcka företeelser, att 
tolka och förstå livsvärden. Det handlar om hur forskaren förmår tillämpa och använda sin 
förförståelse i hela forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten 
till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av det som 
studeras/den studerades livsvärld. Vidare kopplas validiteten till hur forskaren lyckas fånga 
det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt t.ex. relationen mellan det normala, typiska 
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och det speciella. Validiteten kan också kopplas till om tolkningarna kan kommuniceras så att 
meningen hos dessa framträder. Detta ställer krav på att kunna författa en text. 
 
Reliabilitet bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. 
Om frågan lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig i variation i svaren så är det 
viktigare än att samma svar erhålls. Begreppen validitet och reliabilitet är så sammanflätade 
att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 
 
En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där de olika delarna kan 
relateras till en meningsfull helhet. De tolkningar som forskaren presenterar bör byggas under 
så att läsaren av forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dess trovärdighet. 
Detta brukar benämnas kommunikativ validitet. Kommunikativ validitet kan innebära att 
såväl andra forskare som de personer som deltagit i studien kan ta del av resultaten (Patel 
2003, s. 106). 
 
Följande strategier föreslår Merriam (1994, s. 179f) används för att säkerställa validiteten vid 
fallstudier: 

• Triangulering – forskaren använder fler forskare, fler informationskällor och fler 
metoder för att bekräfta de resultat som efterhand visar sig.  

• Deltagarkontroll – d.v.s. att de personer som tillhandshållit informationen får se vilka 
beskrivningar och tolkningar forskaren har gjort och därefter ta ställning till om 
resultaten verkar trovärdiga.  

• Observation under en längre tid av den situation eller miljö som studeras eller 
upprepade observationer av samma företeelse. 

• Horisontell granskning och kritik, d.v.s. att man ber kollegor ge sina kommentarer och 
synpunkter på resultaten i efterhand. 

• Deltagande tillvägagångssätt – de personer som studeras involveras i alla skeden av 
forskningen, från begreppsbildning till utformning av slutrapporten. 

• Klargörande av de skevheter som forskaren riskerar att ha med sig in i 
undersökningen, d.v.s. att man explicit uttrycker sina utgångspunkter, underliggande 
antaganden, världsbild och teoretiska perspektiv när undersökningen börjar.  

 
Patel och Davidson (2003, s, 106) förtydligar ytterligare med att skriva att eftersom varje 
kvalitativ studie är unik är det viktigt att forskaren i en sådan studie noga beskriver 
forskningsprocessen så att den som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla 
de val som forskaren har gjort. Detta gäller hela processen från hur forskarproblemet 
uppkommit, forskarens förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur avgränsningar har 
gjorts, hur de som omfattas av studien valts ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien 
genomförts, hur information samlats in och transkriberats till hur analysen har genomförts och 
resultatet redovisats. 
 
I största möjliga mån har jag försökt klargöra för alla förutsättningar och omständigheter 
kring studien för att klargöra de eventuella skevheter som jag har med mig in i studien. Jag 
har även, liksom Patel och Davidson föreskriver, redogjort för de val jag gjort och dess syften, 
d.v.s. noga beskrivit min forskningsprocess för att hålla en så hög validitet som möjligt. En 
viss deltagarkontroll har förekommit via e-post, t.ex. är alla respondentcitat i uppsatsen 
godkända av respondenterna själva. Vid några tillfällen har jag, via e-post, fått 
kompletterande frågor besvarade av bibliotekschefen. Genom att jag har intervjuat hela 
personalstyrkan (med ett undantag), tittat på den fysiska miljön samt granskat de dokument 
som påverkar folkbibliotekets verksamhet har jag använt mig av flera informationskällor och 
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flera metoder för att få ett så stort tolkningsunderlag som möjligt och säkerställa validiteten 
genom triangulering. Varje intervju har varit unik och de svar som erhållit kompletterar 
varandra.  
 
Uppsatsen är skriven med ambitionen att eventuella läsare ska få en tydlig bild av 
studieobjektet och själva kunna bilda sin egen uppfattning av uppsatsens trovärdighet, d.v.s. 
kommunikativ validitet. 
 

4 Fallstudien 
 
Här kommer jag att presentera det material som ligger till grund för min reflekterande 
diskussion kring hur folkbibliotekspersonal definieras relation så som de förekommer i deras 
arbete, vilka relationer folkbibliotekspersonalen har i sitt arbete (både interna och externa), 
hur dessa relationer bibehålls och utvecklas samt hur det skapas nya relationer och hur detta 
kan ses ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv. 4.1 presenteras det studerade 
folkbiblioteket, i 4.2 de dokument som påverkar folkbiblioteksverksamheten (sedda enbart ur 
relationsmarknadsföringsperspektiv) samt i 4.3, med underrubriker, respondenterna och deras 
svar från de semistrukturerade intervjuerna jag genomförde under januari månad 2007. 
 

4.1 Beskrivning av det studerade folkbiblioteket 
 
Alla uppgifter nedan är hämtade från kommunens hemsida (2006-11-24), som p.g.a. 
anonymitet benämns x i  referenslisten nedan, samt från mina egna personliga iakttagelser. 
Uppgifterna är kontrollerade av bibliotekschefen. 
 
Studien är gjord på ett huvudbibliotek beläget strax utanför centrum i en stad med c:a 5 831 
(2005) invånare, i en kommun med c:a 23 000 invånare. Biblioteket ligger i Stadshuset och 
entrén är gemensam för husets alla verksamheter. I Stadshusets kärna finns en gemensam 
matsal där det serveras både fika och lunch. Strax innan man träder in i biblioteket ligger 
kommunens medborgarkontor 8 och en ljus, öppen utställningslokal, Stadshusgalleriet, i 
vilken kommunens kultursekreterare ställer ut diverse konst- och hantverk. Galleriet är ett 
forum för yrkesverksamma konstnärer. 
  
Innanför medborgarkontoret finns bibliotekets utlånedisk där alla utlån och all återlämning 
sker. Disken bemannas av assistenter under öppettiderna (10.00 –19.00 måndag -torsdag, 
10.00-17.00 fredag, 10.00-13.00 lördag). Assistenterna ansvarar även för bokuppsättning, som 
till viss del sker under öppettiderna, vilket innebär att personal då finns tillgänglig för 
biblioteksbesökarna ute bland hyllorna. I anslutning till utlånedisken finns en kaffeautomat 
som erbjuder varma drycker och det förekommer även en begränsad försäljning av fikabröd. 
Vid tidskrifterna finns ett antal bord lämpliga för intagande av fika. Ytterligare en bit in i 
biblioteket finns en lite mindre informationsdisk placerad, den är under öppettiderna 

                                                 
8 Det är fem anställda på medborgarkontoret vars huvudsakliga syfte är att möte allmänhetens krav på 
tillgänglighet, information och service. Kontoret är tänkt att vara medborgarnas vägledare i kommunen och 
hjälper till med bl.a. konsumentrådgivning, beställning av borgerlig vigsel eller begravning, utfärdande av 
biljetter till olika evenemang, utfärdande av parkeringstillstånd för handikappade, ta emot anmälan av eldning, 
en första kontakt vid ekonomiskt bistånd, ta emot inlämning av vattenprov, besvara frågor om äldreomsorg, 
barnomsorg, bygglov, taxor och avgifter. 
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bemannad av en bibliotekarie som ger sök- och informationshjälp. Lokalen är luftig med 
hyllor placerade så att det blidas små ”rum” där facklitteraturen står. Centralt i biblioteket 
finns flera utställningshyllor för skyltning. I lokalens centrum finns en trappa upp till kontoren 
samt en trappa ner till källare. Nästan all personal har var sitt eget rum med egen dator, några 
delar rum. Chefens rum är lite större och det är där personalen har onsdagsmöten (se nedan). 
Rummen ligger längs med ytterväggarna och i centrum finns trappa, kapprum, toalett och 
hyllor.   
 
Det finns tre Internetdatorer på folkbiblioteket och två datorer för sökning i bibliotekets 
katalog, samt en dator för kortare användning (15 minuter). Den sistnämnda datorn ger 
tillgång till Internet samt betaldatabaser.  
 
Biblioteket, dess service och verksamheter presenteras på kommunens hemsida, bl.a. beskrivs 
vad som erbjuds för barn, släktforskning och ”Boken-kommer” som är en service för den som 
inte själv kan ta sig till biblioteket och behöver få litteratur hemkörd eller hemskickad. På 
hemsidan går det även att hitta ”Service för vuxenstuderande” med sökhjälp och länksamling 
för vuxna studenter. Här finns även biblioteksplanen tillgänglig (se nedan). 
 
I dag finns det, förutom huvudbiblioteket, tre filialer som är placerade i skolor och som även 
fungerar som skolbibliotek, ett högstadiebibliotek och två skolbibliotek. De två sistnämnda 
sorterar under Barn- och utbildningsnämnden. Dessutom finns det en bokbuss som ska 
ersättas av en ny 2008. 
 

4.2 Presentation av de dokument som påverkar 
folkbiblioteksverksamheten 
 
När jag tittar på dokumenten som påverkar folkbibliotekets verksamhet har jag tagit på mig 
mina ”relationsmarknadsföringsglasögon” och exkluderar sådant som inte direkt kan kopplas 
till min studie och dess syfte. De dokument jag har studerat är: Kultur- och fritidsnämndens 
plan med budget för 2007, kommunens biblioteksplan samt bibliotekslagen. 
 
I nämndeplanen presenteras en kvalitetsdeklaration för bibliotek 2007: 

• Du får hjälp av utbildade bibliotekarier vid huvudbiblioteket, på filialerna och på 
bokbussen. 

• Du får låna böcker och ljudmedier, kassettböcker och CD-böcker, utan avgift. 
• Du har möjlighet att påverka utbudet av böcker och andra medier genom att lämna in 

inköpsförslag till personalen. 
• Du kan återlämna böcker och andra medier på valfritt bibliotek inklusive bokbussen 

oavsett var i kommunen de är lånade. 
• Du har möjlighet att låna böcker från andra bibliotek. 
• Du som på grund av ålder eller funktionshinder har svårt att komma till biblioteket har 

möjlighet att få ”Boken-kommer-service”. 
• Du har tillgång till utbudet i bibliotekskatalogen via Internet. 
• Du har möjlighet att se dina lån, låna om böcker och reservera utlånade böcker via 

Internet. Gäller endast huvudbiblioteket. 
• Du kan skicka e-post till kommunens bibliotek och få svar inom två arbetsdagar. 
• Du har tillgång till Internetdatorer på huvudbiblioteket och på en av filialerna. 

 



 26 

Ovanstående deklaration är en del av vad nämnden kallar för ”medborgardialog” med 
ursprung i kommunfullmäktiges fem övergripande mål som berör utveckling, demokrati, 
livskvalitet, samverkan och omvärld. Det finns en vilja att nå den enskilda medborgaren samt 
att vara en föregångskommun när det gäller att hitta samverkansformer, både internt och 
externt, för att utveckla den offentliga verksamheten. Ett led i detta är att samordna 
huvudbibliotek, medborgarkontor och televäxel för att biblioteksverksamheten ska vara så 
effektiv och kvalitativ som möjligt. Samordningen ska leda till ett väl fungerande 
informations- och kunskapscentrum med kompetent vägledning för alla, men i 
biblioteksverksamheten prioriteras barn, unga och funktionshindrade.  
 
Enligt nämndeplanen ska det bli en stegvis ökad satsning på skolbiblioteksverksamhet och 
bokbussen ska ge service till allmänheten och de skolor som ännu inte har skolbibliotek. 
Vidare nämns i planen ett effektmål som tar upp att utveckling av samverkansformer ska ske 
för att tillgodose funktionshindrades och invandrares tillgång till litteratur. 
 
Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 20051124 och har som syfte att bl.a. öka 
samarbetet med andra verksamheter, framför allt skolan beträffande medier, personalresurser 
och tillgänglighet. Andra verksamheter som tas upp är Lärcentrum9 samt ett 
Teckningsmuseum där tanken är att en specialavdelning inom ämnet ska etableras. 
 
I biblioteksplanen står att brukarkontakter skall kännetecknas av ömsesidighet och 
interaktivitet, både i det personliga mötet samt i nättjänsternas utformning, vilket innebär 
ökade möjligheter för brukaren att få individuella behov tillgodosedda. För att kunna 
genomföra detta sker en kompetensutveckling av personalen t.ex. beträffande kunskaper om 
ny informationsteknik, utvecklingsarbete och förhållningssätt vid ökat samarbete. De 
målgrupper som nämns i biblioteksplanen är förskolebarn, skolbarn, gymnasieungdomar, 
vuxenstuderande, högskolestuderande, KY-studerande samt alla. 
 
Till sist något ur bibliotekslagen där det bl.a. står att folk- och skolbibliotek skall ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter (§8). 
Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning (§9). 
 

4.3 Redovisning av intervjuer 
 
Jag presenterar respondenterna var för sig och benämner dem A – I, detta för att skapa en 
förståelse för vad det är för olika individer som arbetar på det bibliotek jag studerar. När jag 
sedan redovisar den information som framkommit i intervjuerna väljer jag att lämna 
benämningarna A – I och i stället benämna mer allmänt som t.ex. ”någon”, ”respondent”, 
”assistent”, ”bibliotekarie” eller ”bibliotekschef”. Valet gör jag för att kunna hålla den 
utlovade anonymiteten samt för att jag inte ser att det berikar min studie eller mitt resultat om 
det är den ene eller den andre som har givit mig informationen. Det viktiga är informationen i 
sin kontext och att få en så omfattande helhetsbild som möjligt. När det är av betydelse att det 
är bibliotekschefens svar har jag låtit det framgå, på grund av dennes ställning som chef.  

                                                 
9 All vuxenutbildning samlat på ett ställe. Här finns bl.a. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning, högskola på distans, Sfi (svenska för invandrare), särvux och yrkeshögskolan. Ansvaret för 
lärcentret ligger på utvecklings- och näringslivsnämnden. 
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En av bibliotekarierna inte bara är anställd vid det studerade folkbiblioteket utan är även 
ansvarig för kommunens bokbussverksamhet. För att begränsa min studie har jag valt bort 
respondentens svar som enbart berör den verksamheten. Jag vill även klargöra att varje 
intervju är helt unik och har utvecklats i olika riktningar även om intervjuguidens huvudteman 
har följts. 
 

4.3.1 Presentation av respondenterna 
 
A arbetar heltid som assistent och har gjort det sedan i början av 1990-talet. Förutom 
ordinarie uppgifter som bokuppsättning, kravutskrivning och pass i utlånedisken, hjälper A till 
att lösa diverse komplikationer som uppstår i datorsammanhang samt hjälper till att ladda ner 
litteratur på DAISY-skivor från Tpb (tal- och punktskriftsbiblioteket). A har viss tid av sin 
tjänst på en av kommunens filialer. 
 
B var i december 1975 färdigutbildad bibliotekarie och har sedan 1979 arbetar på samma 
bibliotek, från början 50% i kombination med arbete som skolbibliotekarie på ett högstadium. 
Sedan 1988 har B arbetat 75% som enbart barnbibliotekarie på huvudbiblioteket, vilket 
innebär ansvar för inköp av barn- och ungdomslitteratur och pass i informationsdisken. B har 
arbetat för länsbiblioteket i två perioder; ett treårsprojekt om kultur och äldreomsorg samt 
som vikarierande barnkonsulent. B har även samarbetat med Statens Kulturråd, i en 
arbetsgrupp för litteraturstöd åt barn- och ungdomslitteratur. Dessutom är B aktiv i 
Biblioteksföreningens barn- och ungdomsgrupp samt har varit delaktig i det nordiska 
nätverket. B försöker fortfarande hålla de relationerna levande även om B inte är aktiv i 
nätverket längre. B är aktiv i Föreningen Norden och har varit med och arrangerat Kura 
Skymning och samt bokkväll i samband med Nordens Dag. Som huvudansvarig 
barnbibliotekarie i kommunen samordnar B de övriga barn- och skolbibliotekarierna, ser till 
att de får information och kallar till möten då och då, bl.a. i samband med när de (av B) sökta 
Kulturrådspengarna ska användas till litteraturinköp och presenteras för skolpersonal. En gång 
i månaden träffas länets barnbibliotekarier. B är den som förskolor och skolor vänder sig till 
om de vill komma till huvudbiblioteket på studiebesök. Förutom det är B är bibliotekets 
kontakt med Familjecentralen10 och bibliotekets webbredaktör.  
 
C började som bokbusschaufför för 25 år sedan. Jobbar i dag 50 % som assistent och har i 
uppgift att (förutom bokuppsättning, iordningställande i biblioteket och pass i utlåne- och 
återlämningsdisken), efter att bibliotekarie gjort urvalet, beställa och göra i ordning 
vuxenböcker, både skön- och facklitteratur. C kommer inom kort att gå i pension. 
 
D började som biblioteksassisten på huvudbiblioteket 1979 och arbetar i dag 75 %. Förutom 
pass i utlåne- och återlämningsdisken, bokuppsättning och iordningställande, har D hand om 
kontering av fakturor (konterar även kulturskolechefens fakturor) och kan hjälpa till med 
personalens lönerapportering eftersom det tidigare har tillhört D:s uppgifter. D beställer 
(sedan bibliotekarie gjort urvalet) och iordningställer barnböcker. D beställer även en del 
kontorsmaterial (de mesta går genom kommunens kontorsservice) och möbler samt ordnar 
med biljetter o.dyl. när det ska resas till t.ex. Bokmässan i Göteborg. D har även till uppgift 
att hjälpa kultursekreteraren inför vernissage.  
                                                 
10 Familjecentralen är en mötesplats för familjer där det bedrivs hälsofrämjande och stödjande verksamhet med 
barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt psykolog och familjepedagog. I centrum står barns 
hälsa, trygghet och utveckling. 
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E har arbetat drygt 20 år som bibliotekarie på samma bibliotek. I dag jobbar E även som 
bokbussansvarig och har dessutom ansvar för ett skolbibliotek där E tillbringar en dag i 
veckan. En uppgift E har, som dock inte har inneburit någon extra tid, är att vara bibliotekets 
kontakt med Lärcentrum. E arbetar i dag 75 % och har pass i informationsdisken. 
 
F arbetar som biblioteksassistent och har varit vikarie (timanställd) på biblioteket till och från, 
mer eller mindre, sedan 1996. F sköter ”lite av varje” och har fasta pass i utlånedisken. 
 
G gick ut bibliotekshögskolan 1975 och har varit på samma bibliotek sedan dess. G arbetar i 
dag 75 % och sköter bl.a. ”Boken-kommer-servicen” och ansvarar för DAISY-spelare och 
DAISY-skivor. G har pass i informationsdisken samt sköter kommunens fjärrlån och 
katalogiserar vid behov. 
 
H har arbetat i kommunen i 25 år och de sista 1,5 åren 50 % som assistent på 
huvudbiblioteket. H har hand om kontering, personalens lönerapportering och diverse 
uppgifter som bokuppsättning, iordningställande av caféet, plastning av böcker samt pass i 
utlåne- och återlämningsdisken. 
 
I är bibliotekschef sedan ett år tillbaka och arbetar 100%. I är personalansvarig (c:a 25 
personer) och har yttersta budgetansvaret för kommunens bibliotek (inkl. de integrerade 
skolbiblioteken och bokbussverksamheten), medborgarkontoret och telefonväxeln. I svarar 
mot dels Kultur- och fritidsnämnden (bibliotek), dels Kommunstyrelsen (medborgarkontoret 
och televäxeln). Bibliotekschefen bildar en ledningsgrupp tillsammans med chefen för 
folkhälsocentrum, chefen för kulturskolan och kultursekreteraren. J har regelbundna pass i 
informationsdisken. 
 

4.3.2 Respondenterna om begreppet relation på arbetet 
 
Relation är för många ett svårdefinierbart begrepp, inte minst i arbetssammanhang. Någon 
säger sig inte alls veta och tycker att det snarare handlar om en bekantskap med t.ex. eleverna 
i en skolklass som bara passerar revy. Det handlar dock om igenkännande och respondenten 
ansåg eventuellt att även om det inte handlar om utbyte av information är igenkännande en 
viss typ av relation, som kan skapa trygghet och känsla av gemenskap.  
 

”De känner igen mig och jag känner kanske igen dem, så till vida kanske en form av relation, 
men ingen relation där du utbyter någon information på något vis.” 

 
En annan respondent vände sig starkt emot att använda begreppet relation i 
bibliotekssammanhang och tyckte att relation är ett varaktigt förhållande till en annan 
människa där det handlar om ett givande och tagande. Respondenten föredrog begreppet 
”kundkontakt” eller ”möte” då respondenten inte upplever att biblioteksanvändare ger något 
tillbaka, men respondenten kunde samtidigt beskriva hur diskussioner kring böcker gjort att 
vissa användare blivit mer bekanta. Respondenten kunde även hålla med om att igenkännande 
är en typ av relation, speciellt när det handlar om särskolebarn som blir tryggare av en 
regelbunden kontakt och visar tecken på att de ”släppt en innanför skalet”.   
 
För andra respondenter känns begreppet rätt att använda i bibliotekssammanhang och för 
vissa till och med väldigt rätt, något som de tycker är viktigt och jobbar aktivt med. 
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En respondent definierar relation som att man har saker och ting ihop som måste lösas. 
Ytterligare en definition är att man går i samma takt, att man bygger upp något positivt så att 
man kan gå i samklang. Det handlar om något gemensamt, något ömsesidigt. 
 
Enligt en respondent finns det relationer på flera plan, dels de man har med sina kollegor och 
dels de som man har till sina överordnade. Om man dessutom är chef har man även en annan 
typ av relation till dem man ansvarar för. 
 

4.3.2.1 Respondenterna om fördelar och nackdelar med relationer på 
arbetet 
 
De relationer som är positiva anses innebär gott samarbete, att man trivs tillsammans och att 
man kan utbyta erfarenheter med varandra. 
 

”Sedan har man sina dagar när man inte känner sig så sprudlande, men många gånger kan man 
bli glad av de besökare man möter. Det är ju en arbetsplats som folk vill besöka. De kommer för 
att de själva vill, oftast. Det gör det hela lättare.” 

 
Flera respondenter är inne på att de får mycket tillbaka från användarna. Bl.a. uttrycker 
turister som kommer till kommunens bibliotek uppskattning över den personliga service som 
erbjuds. Detta går inte att få i samma utsträckning på de bibliotek som har mer självservice.  
 
En nackdel med relationer är att de är tidskrävande, de ska underhållas. Att underhålla 
relationer blir enklare och smidigare med hjälp av e-post, men det kan aldrig ersätta 
telefonsamtal och faktiska möten. För att underhålla relationer till personer utanför biblioteket 
behöver man åka på konferenser, fortbildningar o.dyl. och då behövs vikarier, men då detta 
saknas får man låta bli att åka eller åka medveten om att man belastar sina kollegor eller ökar 
sin egen arbetsbelastning. 
 
En annan nackdel, enligt en respondent, med att arbeta aktivt med relationer är att om man 
ska ta in människor på ett djupare plan, se människan och inte bara den fråga han/hon ställer 
så tar det mer energi, man blir tröttare än om man håller mer distans. Det kan dessutom vara 
svårt att ha goda relationer med någon man inte gillar. 
 
Någon menar att det finns bra relationer som innebär ett givande och tagande och så finns det 
dåliga relationer som innebär en obalans, där den ena får ge mer än den andra. Det kan också 
uppstå situationer där personal går för långt och erbjuder service som andra sedan inte kan 
eller vill ställa upp på. ”Det handlar om vad man är beredd att ge”, uttrycker en respondent 
och menar att det tar tid att få varje användare att känna sig speciell och om man ger för 
mycket kan det sluta med att man inte orkar med alls. 
 
Eftersom det inte alltid är samma personal i vare sig utlåne- återlämnings-, eller 
informationsdisken är det svårt att hålla en kontinuerlig kontakt. Ibland blir det långt mellan 
mötena och man kan glömma vad man pratade om sist. Här jämför ett par respondenter med 
bokbussens personal som alltid åker samma turer, något som främjar kontinuiteten. 
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4.3.3 Interna arbetsrelationer inom det studerade huvudbiblioteket och 
inom hela biblioteksorganisationen 
 
En respondent beskriver interna relationer som en kontakt som är stadig och fungerar oavsett 
vad som händer, att man kan lösa problem och att man kan ta hjälp av varandra utan att det 
blir omständligt. Det handlar om en ömsesidighet på lika villkor. Bra arbetsrelationer behövs 
för att arbetet ska fungera, man är beroende av varandra i vissa lägen. Dessutom är man en 
social flockvarelse, menar en respondent.  

 
”Även jag som inte är en så vansinnigt social människa, behöver ju det.” 

 
En respondent menar att det är viktigt att man fungerar även på det personliga planet, att man 
kan prata med varandra, kritisera varandra (påpeka saker som kan förbättras) utan att ens 
kollegor blir vansinniga. Man behöver vara öppen för förändringar och för varandras 
synpunkter, att man inte fastnar i sina egna åsikter. Det handlar, enligt respondenten, om att 
man lyssnar på varandra. Detta är viktigt även mot biblioteksanvändarna som inte alltid direkt 
kan uttrycka vad de vill. 
 

4.3.3.1 Interna arbetsrelationer inom huvudbiblioteket 
 
Sedan den nuvarande chefen tillträdde har alla i personalen (utom en assistent som är ledig på 
onsdagar) möte varje onsdagsförmiddag då det diskuteras allt ifrån praktiska göromål till 
arbetsplaner och visioner om framtiden. Mötena inkluderar en stunds fika. Assistenten som 
inte deltar få informationen till sig genom att själv fråga eller genom att de andra spontant 
informerar om vad som tagits upp. 
  
Flera respondenter tycker att de känner sina kollegor väl eftersom de har arbetat så länge 
tillsammans, något som gör att arbetet fungerar smidigare. En annan orsak till att upplevelsen 
av samhörighet är stor beror på bibliotekets storlek, flera nämner att det är nödvändigt och 
oundvikligt att alla samarbetar mer eller mindre med varandra.  
 

”På ett sånt här litet ställe har man relation till allihop. På HB-mötena diskuterar vi allihop. 
Ingen är exkluderad, men delaktigheten beror på vilket initiativ man själv tar. På ett litet ställe 
behöver man ha lite koll på allt, eller åtminstone på vem som har det egentliga ansvaret.” 

 
Bibliotekarierna har inga speciella möten, men samarbetar kring fjärrlån och inköp.  
Vissa assistenter samarbetar extra med en bibliotekarie kring t.ex. vuxenböcker eller barn- 
och ungdomsböcker. Assistenterna hjälps åt med iordningställandet av biblioteket samt 
bokuppsättning. Alla assistenter har pass i utlåne- och återlämningsdisken, men ställer upp för 
biblioteksanvändarna och besvarar frågor så gott de kan. Ett par assistenter samarbetar extra 
kring kontering av fakturor och lönerapportering, men oavsett vilka huvuduppgifter man har 
så är man lite insatt i vad de andra gör, bl.a. på grund av att man går in för varandra vid 
semester. En respondent skiljer sig från mängden och tycker sig inte ha något samarbete alls 
med sina kollegor, utan arbetar ensam och fikar inte i kommunens matsal.  
 
På arbetsplatsen arbetar de som ett team, tycker en respondent, och teamkänslan byggs på att 
de arbetar mot samma mål. Det outtalade och självklara målet, som enligt respondenten sätts 
upp av chefen, är att biblioteksanvändarna ska få vad de vill ha och att de lätt hittar vad de vill 
ha.  
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En assistent menar att det inte finns någon skiljelinje mellan bibliotekarier och assistenter, 
mycket av arbetena går i varandra och på personalmötena exkluderas ingen av dem som 
deltar. Respondenterna upplever att en öppen dialog inom kollegiet råder. I arbetsuppgifterna 
särskiljs de olika yrkeskategorierna åt bl.a. genom vilket ansvar de tar. Assistenten som 
vikarierar (och dessutom är den som inte deltar på onsdagsmötena) har som vikarie inte 
samma möjligheter att delta fortbildningar o.dyl. som de tillsvidareanställda. 
 

4.3.3.2 Respondenternas interna arbetsrelationer till övrig personal inom 
biblioteksorganisationen 
 
Medborgarkontoret och kommunens telefonväxel står under bibliotekschefens ansvar vilket 
innebär att de, trots att de tillhör en annan verksamhet, faller inom biblioteksorganisationens 
ramar. Detta ses, enligt en respondent, som positivt av en del men inte av alla. Eventuellt 
kommer en organisationsförändring ske i och med att det sitter nya politiker i kultur- och 
fritidsnämnden. Medborgarkontoret och telefonväxeln ligger i nära anslutning till 
utlånedisken, att något vidare samarbete med biblioteket sker har under intervjuerna inte 
framkommit. Vidare menar flera respondenter att relationerna till bokbuss- och filialpersonal 
inte är så utvecklade, men på grund av lång anställning i kommunen känner de varandra ändå. 
Viss telefonkontakt förkommer, men bara när information ska inhämtas, inte för att 
”småprata”.  
 
All personal inom biblioteksorganisationen inklusive medborgarkontoret och telefonväxeln 
träffas en gång i månaden, sammanlagt 25 personer som ses, tar emot och delger varandra 
information. Det kan t.ex. handla om information om elektronisk fakturering, information från 
kommunens chefsgrupp, olika föredrag om t.ex. förändringsarbete, gruppdynamik, 
omorganisation samt värdegrundsdiskussion.  
 
Nuvarande bibliotekschef verkar för att filial- och skolbibliotekarier regelbundet ska få pass 
på huvudbiblioteket. Bl.a. innebär det att en av assistenterna arbetar en eftermiddag i veckan 
på en filial då den bibliotekarien har sitt pass på huvudbiblioteket. Detta ses som positivt av 
flera respondenter, bl.a. på grund av filialbibliotekarierna minskar risken att bli isolerade på 
sina små enheter och för att det underlättar vikarieinhopp. Det blir smidigare när de känner 
varandra, menar en assistent. 
 
Att bokbussens verksamhet är stationerad på huvudbiblioteket underlättar relationerna  med 
den personalen, men när respondenterna ska nämna någon eller några de inte tycker de har 
någon relation till så kommer bokbusschaufförerna på tal. 
 
En person har blivit mellanled mellan hela organisationens bibliotekspersonal och 
kommunens datoravdelning. Uppgiften har vuxit fram spontant på grund av personens eget 
datorintresse som har genererat stora kunskaper inom området och eftersom personalen 
känner sin kollega bättre än personalen på kommunens datoravdelning faller sig uppgiften 
naturlig. 
 
Eftersom kommunens enda renodlade barnbibliotekarie fungerar som samordnare för de andra 
filial- och skolbibliotekarierna finns det dem emellan en relation som i huvudsak kretsar kring 
barn- och ungdomar. Barnbibliotekarien försöker lägga möten i samband med månadsmötena, 
men när de sökta kulturrådspengarna ska användas och när, den för kulturrådspengarna 
inköpta litteraturen ska presenteras för skolpersonal, krävs lite fler möten. 
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Bibliotekschefens relationer ser lite annorlunda ut på grund av dennes ställning inom 
organisationen. Förutom daglig, spontan kontakt med sin personal förekommer relationer med 
ledningsgruppen (alla chefer inom Kultur- och fritidsverksamheten) samt politiker. 
 

4.3.4 Externa relationer på arbetet 
 

4.3.4.1 Respondenternas arbetsrelationer till biblioteksanvändare  
 
Alla respondenterna är överens om att det är viktigt att vara tillmötesgående och erbjuda 
användarna ett vänligt och glatt bemötande, även om det bara handlar om snabba möten.  
 

”Ingen blir gladare av att möta någon som är butter.” 
 
Man ska som personal vara lyhörd, tjänstvillig och ”serviceminded”, enligt respondenterna. 
En respondent menar att relationen till användaren handlar om att utföra något för den som 
kommer och då är det viktigt att lyssna för att kunna erbjuda så bra service som möjligt. Detta 
uttrycker ytterligare en bibliotekarie som menar att inte användarna alltid kan uttrycka vad de 
vill ha, och att man då måste hjälpa dem att komma fram till det. Det är viktigt att det märks 
att man kan lyssna på besökaren, menar respondenten, och säger vidare att det blir en 
trevligare situation om man känner varandra och om man utstrålar tillgänglighet som 
personal.  
 
Flera respondenter menar att relationen till användare kännetecknas av att man träffas ofta, lär 
känna varandra lite mer t.ex. namnet, vad de vill ha och lite om vilka de är. Till de personer 
man känner sedan tidigare, eller känner från andra sammanhang, har man redan en relation, 
vilket leder till att de användarna uppmärksammas mer än andra. En respondent säger att det 
förekommer att de ger vissa användare mer service (ringer om nya böcker, lägger undan 
böcker de vet passar någon speciell o.s.v.) eftersom de vet att de användarna uppskattar det.  
En bibliotekarie menar att man måste vara stramare mot vissa, t.ex. högskolestudenter som 
kommer med litteraturlistor. De kan själva söka i katalogen, medan grundskoleelever som ska 
göra specialarbeten behöver mer hjälp. 
 
De flesta respondenterna är överens om att relationen till användarna inte ska vara så djup, 
inte bli för personligt, utan hållas på ett yrkesmässigt plan och t.ex. inte kommentera varför 
någon lånar just den boken. ”Personlig, men inte privat.” En av respondenterna känner inga 
hinder i att komma användarna nära. En annan respondent menar att det kommer in användare 
som bara lånar eller lämnar en bok väldigt snabbt och till dem har man knappt någon relation.  
 

”Det kan hända att vi diskuterar böcker, eller pratar vi om annat för vi känner varandra sedan 
tidigare. Det händer ju ofta på en sådan här mindre ort. Men det finns också sådana som lägger 
fram böckerna och man ger tillbaks och så är det punkt slut. Det vill jag inte kalla en relation, 
utan möte eller kontakt.” 

 
Vid bokuppsättning kan relationer uppstå och vårdas, berättar en assistent. De användare vars 
litteratursmak är gemensam med assistentens återkommer oftast till samma assistent. Det 
händer att användare rekommenderar litteratur som assistenten i sin tur kan rekommendera 
vidare. Vid litteraturprat kan samtalet komma att handla om lite av varje och de lär känna 
varandra.  
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”Man får en fin dialog med låntagarna och det är ju det man vill ha.” ”Man behöver inte lämna 
ut sig själv om man inte vill. Det är upp till mig. Det vet inget om mig, mer än vad jag läser. Det 
är vissa jag pratar öppnare med bl.a. beroende på vilka böcker vi pratar om.”  

 
Respondenten, som för övrigt har jobbat som bokbusschaufför, tycker att man ska kunna prata 
om privata saker med användarna, att man själv väljer hur mycket man vill lämna ut om sig 
själv. Assistenten menar att om man blir förtrolig och får ta del av användarnas privata liv är 
det viktigt att förvalta det väl och komma ihåg de olika personerna. Att se användare och visa 
att man bry sig gör att relationen blir starkare och gör att de vill komma tillbaka. Assistenten 
pratar gärna böcker med personer utanför biblioteket, d.v.s. på sin fritid. 
 
Att möta användare kan, enligt respondenterna, innebära allt från korta möten till relationer. I 
och med att biblioteket erbjuder ”Boken-kommer-service” till de som inte kan ta sig till 
biblioteket själva uppstår en relation till de användare som förekommer i samband med det. 
Det är framför allt en bibliotekarie som har hand om detta, men de synskadade e.dyl. som är i 
skolåldern har barnbibliotekarien hand om.  
 
Skolor, förskolor och dess personal tillhör en av bibliotekets viktigaste målgrupp som bl.a. 
visar sig genom att folk- och skolbibliotek i kommunen slagits samman. I och med 
sammanslagningen ges tillfälle till att lära känna, och samarbeta, med nya yrkeskategorier 
(framför allt lärare och bibliotekarier). Något som inte alltid fungerar friktionsfritt. Hur 
relationerna mellan de olika yrkeskategorierna fungerar påverkas till stor del av rektorernas 
inställning till bibliotek och dess verksamhet. Rent konkret är det framför allt 
barnbibliotekarien som har hand om relationerna till skolorna, men även bibliotekarien som 
arbetar på en skola en dag i veckan möter många elever och pedagoger. Övrig personal möter 
elever och pedagoger i det löpande arbetet i utlåne- och återlämningsdisken samt i 
informationsdisken. Barnbibliotekarien har även hand om bibliotekets relationer till 
Familjecentralen och användare som förkommer i samband med dem.  
 
I samband med kommunens Lärcentrum förekommer relationer med studenter, rektor och 
studievägledare. Bibliotekarien, som är ansvarig för dessa relationer, har i nuläget inte någon 
tid avsatt till det men hoppas att det kommer att avsättas tid eftersom bibliotekarien anser att 
de relationerna är värdefulla. 
 
Eftersom en av bibliotekarierna även är ansvarig för bokbussverksamheten kom vår intervju 
till stor del att handla om bokbussen och dess verksamhet. Mycket av det materialet har jag 
valt bort, men presenterar här ett resonemang kring skillnader mellan relationen till 
användarna på bokbussen och på huvudbiblioteket. Respondenten menar att det skiljer sig 
markant. På bokbussen vet man mycket mer om sina användare, både om deras lån och om 
deras privatliv. Frågorna de ställer skiljer sig även, något som bidrar till att man kommer 
bokbussanvändare närmre. Dessutom kommer man rent fysiskt närmre användarna på 
bokbussen, vilket ger en intimare känsla. 
 

4.3.4.2 Respondenternas arbetsrelationer till kommunala politiker 
 
Bibliotekets relation med de kommunala politikerna sköts till 99% via bibliotekschefen (enligt 
bibliotekschefen själv). Chefen anser att det finns en relation mellan bibliotekspersonal och 
politikerna, men att den inte är konkret och de vittnar de övriga respondenternas svar om. I 
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princip alla respondenterna var eniga om att de inte har någon relation med politiker. En 
respondent sa att det förekom en relation via chefen. 
 
Fyra av respondenterna ser det som en brist att politikerna inte syns i deras verksamhet, en vet 
inte som det är en brist eller inte. De övriga konstaterar bara att det inte finns någon relation. 
En respondent berättar att det påbörjades ett samarbete i slutet av förra mandatperioden där 
varje politiker hade sitt specifika ansvarsområde, något som skulle innebära en tydligare 
kontakt mellan politiker och faktisk verksamhet. Efter valet 2006 kom nya politiker och 
eventuellt nya tankar. 
 

”Vi på biblioteket tycker inte att de visar så stort intresse. Antingen beror det på att de har 
mycket att göra och inte prioriterar biblioteket eller så tycker de att biblioteket är så bra redan.” 

 
Respondenterna menar att politikerna finns i huset, men de besöker inte biblioteket. I 
matsalen möts de ibland och några av respondenterna har privata relationer till politiker.  
 

4.3.4.3 Respondenternas övriga externa relationer på arbetet 
 
De övriga externa relationerna påverkas av personalens personliga intressen och engagemang.  
 
Följande är en lista på övriga externa relationer som respondenterna har nämnt: 
Kommunens dataavdelning Statens Kulturråd 
Svenska Biblioteksföreningen Regionbiblioteket 
Föreningen Norden  Bibliotekstjänst (BTJ) 
Ortens bokhandel  Adlibris 
Eurobib   Kommunens kultursekreterare 
Bussbolag   Biblioteksmedia 
Massmedia*   Polisen 
Kommunens kontorsservice De synskadades förening 
Hemtjänsten   TPB 
Kommunens ekonomikontor Kommunens personalkontor 
 
* Bibliotekschefen anser att massmediarelationen är mycket viktig för biblioteket. Det handlar 
om en balansgång eftersom det både kan komma något positivt eller negativt från dem. Det 
förekommer att biblioteket figurerar i massmedia och att biblioteket annonserar i 
lokalpressen. 
 
Ibland används biblioteket som utställningslokal för annan kommunal verksamhet (miljöplan, 
stadsplan) och det händer att bibliotekets bokbestånd används av andra kommunala 
verksamheters personal.  
 
Det har förekommit samarbete med kommunens tre största företag genom s.k. 
arbetsplatsbibliotek. På grund av resursbrist finns de inte längre. En assistent påpekar, när vi 
pratar om samarbete med näringslivet, att det inte alltid är av godo eftersom de kan ställa krav 
på att få påverka verksamheten. Bibliotekschefen är positivt inställd till sponsring, så länge de 
kommunala stadgarna följs. 
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4.3.5 E-relationer på arbetet 
 

4.3.5.1 Respondenterna om e-post 
 
Respondenterna använder e-post, men flera av dem uttrycker att de föredrar telefonsamtal 
eller möten. Ändå tycker de att man kan ha en relation via e-post, fast som någon menar: det 
blir en konstigare form eftersom man får skapa sig sin egen bild av dem man har kontakt med. 
Det är lite asocialt och man lämnar bara ut det man själv vill. Det kommer även fram att det 
känns tveksamt om man kan ha en e-relation med ett större företag, t.ex. Eurobib, där man 
möts av nya personer hela tiden (och många gånger inte ens har kontakt med en person). 
 
Att underhålla relationer blir enklare och smidigare med hjälp av e-post, men det kan aldrig 
ersätta telefonsamtal och faktiska möten. Har man inte haft, eller får, den personliga 
kontakten blir e-kontakten inte lika meningsfull, menar en respondent. 
Fördelarna med e-post är att det är smidigt, går snabbt, man svara när man vill och man blir 
inte störd av telefonsignaler. Beställningskataloger är uppdaterade om man beställer via 
Internet, något som är positivt. Nackdelarna med e-post är att man kan få vänta på svar, det 
finns ingen lyhördhet, diskussioner där man ska bolla idéer kräver reella möten. 
 
Flera av respondenterna tror att det handlar om en generationsfråga, yngre (30 och yngre) 
använder e-post på ett annat sätt än äldre. En respondent menar att yngre ökar sitt sociala 
kontaktnät i och med e-post, SMS, MMS o.s.v. medan det för äldre kan innebära en isolering. 
En av respondenterna tror att yngre använder dagens kommunikationsteknik som ett skydd 
eftersom det är mindre ansvarsfullt.  
 

”Många låntagare hade nog velat ha meddelande om reserverad bok via e-post. Kanske vi skulle 
SMS:a i stället. Det tar nog någon generation till innan alla använder mobil kontinuerligt.” 

 
Biblioteket har i nuläget ingen e-postfunktion kring reserverade böcker p.g.a. att det inte 
fungerar ihop med kommunens övriga system. Tyvärr, tror en respondent, som funderar på 
om SMS skulle kunna vara ett alternativ.  
 

4.3.5.2 Respondenterna om bibliotekets hemsida, OPAC:en och 
självservice 
 
En respondent är osäker på vilken funktion hemsidan fyller och menar att det är svårt att veta 
eftersom det inte går att mäta hur den används och av vem. En annan respondent är också 
osäker på om det går att lita på att den information som läggs ut på hemsidan når användarna. 
Det finns flera äldre biblioteksanvändare som inte använder hemsidan, kanske inte ens vet vad 
det är. Respondenten menar att det än så länge inte går att använda hemsidan som den enda 
informationskanalen. 
 
Hemsidans funktion, enligt webbansvarige, är att folk ska kunna kolla upp diverse 
information om biblioteket, t.ex. öppettider, katalogen och vilken service man kan få. 
Webbansvarige menar att om det finns en bra hemsida är det tillräckligt bra marknadsföring. 
”Vi kan annonsera upp hela vår budget utan att det ger något.” På min fråga om hur de vet 
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vad folk vill ha får jag svaret att de använder sig av en dansk studie samt sina egna 
erfarenheter. 
 
Flera respondenter nämner att det är viktigt att hemsidan är uppdaterad och korrekt. Den ska 
även vara lättnavigerad så att man snabbt hittar vad man söker. Ett par respondenter menar att 
hemsidan är en bra väg att gå för att få ett första intryck av biblioteket och dess service, vad 
man kan vänta sig av det. 
 
Nackdelen med hemsidan är att folk är inne och läser den utan att ge någon respons. Vid ett 
möte eller samtal via telefon får man oftast någon typ av respons i form av kommentar, 
tonfall, gester eller ansiktsuttryck. 
 
Att OPAC:en via Internet används vet personalen genom att användarna ber om den pin-kod 
som krävs samt att de får hantera reservationer som är gjorda via OPAC:en.  
 
Bibliotekschefen tror att det i framtiden krävs att bibliotek är mycket mer alerta via Internet 
och erbjuder mer för allmänheten där. Samtidigt måste det kompletteras med att det faktiska 
biblioteket blir mer av en mötesplats. Chefen tror att man inom biblioteksvärlden är mer 
överens om vilken service folkbiblioteken bör erbjuda via Internet än om hur framtidens 
faktiska folkbibliotek ska se ut och vilken service det bör erbjuda. 
 
Det framgår av intervjusvaren att respondenterna inte saknar självservice i form av 
utlåneautomat eller återlämningsautomat. Ingen har heller noterat att biblioteksbesökarna har 
efterfrågat det, tvärt om uppskattar de den personliga servicen de får vid utlånedisken. Chefen 
har inte funderat kring automatisering bl.a. för att det är en väldigt stor utgift som i 
förlängningen kommer att medföra personalnedskärning, något som chefen i dagsläget inte är 
intresserad av. 
 

4.3.6 Oönskade relationer på arbetet och missnöje på det studerade 
biblioteket 
 
De flesta av respondenterna berättar om de missbrukare som numera använder biblioteket 
som värmestuga/samlingsplats, efter att kommunen stängt den lokal som tidigare var deras. 
Dessa personer gör, genom sin bitvis högljudda och aggressiva närvaro, andra 
biblioteksbesökare osäkra och obenägna att använda biblioteket som de brukar. Situationen 
har även bidragit till en sämre relation till socialförvaltningen på grund av att det finns en 
oenighet om vem som har ansvaret och hur situationen ska hanteras. Då och då tillkallas polis 
för att avstyra bråk. 
 
En period användes Internetdatorerna flitigt av smågrabbar som spelade spel, då och då 
högljutt och störande. Numera finns det ett Internetcafé i stan där grabbarna håller till. 
 
Vissa användare blir missnöjda när de inte får vad de vill ha, när de vill ha det och att en del 
böcker (eller andra media) kommer bort kan det leda till missnöje. Det finns inte speciell 
policy om hur det ska hanteras, sunt förnuft får råda. Har fel begåtts erkänns det och åtgärdas i 
den mån det går.  
 



 37 

I övrigt möter personalen sällan missnöje, de allra flesta biblioteksbesökare är väldigt nöjda. 
Hemsidan uppmuntrar biblioteksbesökare till att höra av sig med synpunkter, men det gör de 
inte. Ibland kan det dyka upp någon insändare i lokaltidningen.  
 

4.3.7 Bibehålla och utveckla befintliga relationer på arbetet 
 

4.3.7.1 Respondenterna om hur man bibehåller och utvecklar befintliga 
interna relationer på arbetet 
 
Varje onsdagsförmiddag träffas folkbibliotekspersonalen på huvudbiblioteket. Då pratar de 
om allt från pratiska göromål till visionära framtidsscenarion, men väldigt känsliga saker tas 
inte upp under dessa möten, utan tas enskilt med dem det berör. I samband med mötet fikar de 
alltid. Dessa möten är uppskattade av alla närvarande. En gång i månaden träffas hela 
biblioteksorganisationens personal, 25 personer. Utöver de återkommande mötena har 
personalen haft diverse sittningar, i olika konstellationer, där de har diskuterat t.ex. 
biblioteksplanen, sammanslagningen med medborgarkontoret och hur biblioteksverksamheten 
kan utvecklas.  
 
Fika är något som flera respondenter tar upp som en viktig relationsvårdande faktor. Det är då 
det förs informella samtal där de lär känna varandra lite mer och bilden av varandra blir mer 
nyanserad, vilket leder till en ökad förståelse för varandra. En av respondenterna säger sig 
aldrig fika.  
 

”Ha fikaraster ihop, då pratar man om barnen, föräldrarna, semestern, helgen. Småprat som gör 
att man får en mer nyanserad bild av varför man är som man är. Det är viktigt med kafferasterna. 
Det blir lite jobb också, men vi försöker undvika det”. 

 
En respondent menar dock att det är viktigt att hålla isär jobb och fritid eftersom det blir mer 
effektivt då. Något som en annan respondent håller med om; arbetsrelationerna till kollegor 
ska inte blir för privata. Det ska handla om småprat om jobbet och vardagen, inte om något 
djupare. Samma respondent säger sig känna till de andras arbetsuppgifter, vad de gör och hur 
bra de gör det. Andra respondenter tycker inte att inblandande av privatliv gör något, att det 
bidrar till goda relationer och att goda relationer innebär trivsel, att man tycker att det är kul 
att gå till jobbet.  
 
Jämna födelsedagar firas och när någon slutar sker en gemensam avtackning. En respondent 
menar att gemensamma aktiviteter är överskattade, det ska vara med måtta och inte alltför 
avancerat i stil med bergsklättring, kanoting och turridning. En annan respondent funderar på 
om sammankomster utöver arbetet har någon positiv inverkan på de interna relationerna och 
kommer fram till att om det har någon inverkan, vilket inte är säkert, så är den positiv. 
 
I intervjuerna framkommer att bästa sättet att vårda relationerna till kollegorna är att vara glad 
och positiv och inte prata bakom ryggen utan ta upp eventuella problem direkt. När någon 
kommer ny är det naturligt att prata lite extra med den för att lära känna och släppa in henne 
eller honom i gemenskapen. Det framgår även att relationen till ledningen anses viktig, 
ledningen ska fungera som stöd och vara den man kan vända sig till i förtroende. 
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Bibliotekschefen vårdar sina relationer med personalen genom daglig kontakt där det både 
pratas jobb och annat. Chefen anser att det är viktigt för de interna relationerna att vara 
lyhörd, ta tillvara den stora kunskap som finns och implementera förändringar varsamt. 
Tyvärr finns det ett resultatkrav som sätts emot detta och gör att förändringar inte alltid får ta 
den tid de behöver. 
 
Chefen menar att personalaktiveter utan för arbetet är viktiga bl.a. för att man som chef inte 
kan bli kompis med dem man har ansvar för. Gemensamma sammankomster blir då enda 
chansen att umgås med sin personal. Chefen anser att man som chef måste hålla en viss 
distans till sin personal för att få den rätta respekten och responsen. För mycket kompis med 
någon underställd kan missgynna någon annan, någon inkluderas på bekostnad av någon 
annan. Samtidigt förespråkar chefen öppenhet och tror att personliga arbetsrelationer inom 
kollegiet är bra.  
 

”Kännedom och kunskap om den du jobbar med eller har ansvaret för ökar förståelsen och 
toleransen mot varandra.”  

 
Har man inte vettiga relationer inom kollegiet kan man inte gå vidare och utvecklas, enligt 
chefen, då har man fullt upp med att hålla ordning på de inbördes relationerna och det tar både 
mycket tid och energi. Det handlar inte bara om de inbördes relationerna utan om var och en 
som individ, hur man trivs med sig själv och sin yrkesroll.  
 

”Alltihop hör ihop. Goda interna relationer ger goda externa relationer.” 
 
I intervjun med chefen kommer vi även in på att relationer har med yrkesprofessioner att göra. 
Har man goda interna relationer kan man våga släppa vissa arbetsuppgifter till andra, men 
även våga stå på sig och hålla på de uppgifter som klart tillhör ens profession. Chefen menar 
att en lång utbildning ska göra skillnad i de uppgifter man utför, men det får inte innebära att 
det görs skillnad på individer.  
 

”Egenansvar är a och o i ett serviceyrke som detta, men sedan är det alltid någon som bär det 
yttersta ansvaret.” 

 
De respondenter, som pratade om ansvar för vårdande av relationer, ansåg att det ligger hos 
alla. Chefen anser att det, självklart, ytterst ligger på chefen, men att det även ligger på var 
och en som vuxen person att fungera som en god arbetskamrat.  
 

4.3.7.2 Respondenterna om hur man bibehåller och utvecklar externa 
relationer på arbetet 
 
Att vårda användarrelationer anser ett par respondenter vara att hålla hemsidan uppdaterad 
och attraktiv, samt att hålla bibliotekets mediabestånd aktuellt och visar upp beståndet genom 
snygg skyltning. Inköp styrs av användarnas önskemål, men på grund av dålig ekonomi har 
inte så mycket nytt kunnat köpas in. Mycket litteratur på biblioteket är äldre, något som 
respondenterna tror bidrar till att användarna sviker11.  
 

                                                 
11 Antal utlånade medier 2005: 188 624 och prognos för 2006: 185 000. Antal besökare 2005: 127 872 och 
prognos för 2006: 115 000 (uppgifter från Kultur- och fritidsnämndens plan med budget för 2007). 
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Flera respondenter anser att det bästa sättet att vårda relationerna till användarna är att serva 
dem med vad de vill ha, när de vill ha det. Respondenterna menar att man ska vara snäll, 
vänlig och positiv. Ordna litteratur till användarna, hjälpa dem med vad de vill ha, ställa upp 
på att prata om det är det de vill, dock går inte att prata hur länge som helst om det är flera 
som vill ha hjälp. Det går inte heller att tillbringa mycket tid bland hyllorna när man har 
diskpass.  
 
En bibliotekarie anser att man ska ha ett bemötande som biblioteksanvändaren upplever så 
positivt att han/hon vill komma tillbaka och rekommenderar biblioteket till andra. Men man 
ska inte vara påflugen. ”Personlig, men inte privat.” samt att ”Tycker du om biblioteket säg 
det till andra – tycker du inte om det säg det till oss.” 
 
Samma bibliotekarie menar att man ska gå in i rollen som besökare och fundera på hur 
biblioteket egentligen ser ut när man kommer dit och ställa sig frågor som; snackas det 
mycket innanför disken? Rings det privata samtal? Uppmärksamheten bör vara på besökaren, 
men det kanske inte alltid är så. Biblioteksbyggnaden är lyhörd och samtal hörs lång väg, 
något som man bör vara medveten om. Det är egentligen bara i källaren som det är helt tyst. 
 

”Relationerna är viktigare på ett mindre bibliotek. Det faller sig mer naturligt. Det är inte så att 
vi är outstanding trevliga, utan det är så det fungerar på ett litet bibliotek.” 

 
Mer än en respondent nämner det lilla bibliotekets fördelar när det gäller relationer. På ett litet 
bibliotek är distansen till användarna mindre än på ett större, bl.a. på grund av att det inte 
finns någon automatiserad utlåning eller återlämning utan användare och personal möts över 
disk. Det läggs mer energi på relationerna och personalen får uppskattning för det, inte minst 
från turisterna som kommer från större orter.  
 

4.3.8 Respondenterna om att skapa nya relationer på arbetet 
 
Det görs inte så förfärligt mycket för att skapa nya relationer, enligt en assistent, något som en 
annan respondent motsäger och menar att det diskuteras hela tiden om hur biblioteket ska nå 
ut både till användare och icke-användare. 
 

”Chefen tycker att vi ska nätverksbilda mer t.ex. med äldreomsorgen.” Det var ett projekt på 
gång där det knöts kontakter med hemtjänsten, detta fullföljdes inte riktigt för att resurserna 
drogs in. ”Neddragningar gör att man prioriterar den verksamhet man har istället för att starta 
nya projekt.” 

 
”Bjuda in olika grupper vid olika arrangemang, t.ex. när vi hade Centrum för lättläst här. Tror 
att det kom mer folk för att vi bjöd in än om det bara varit annons i tidningen.” 

 
Förslag från respondenterna på vad man kan göra för att skapa nya relationer: 
Bokprat i olika sammanhang  Läsaftnar 
Lyrikaftnar    Författarbesök 
Ha Internetdatorer   Samarbete med föreningar, ABF 
Jobba med skolelever   Öka tillgängligheten 
Visa oss ute bland folk   Prata på diverse sammankomster 
Våga gå utanför gränserna   Försöka vara så trevlig som möjligt 
Söka upp, inte vänta på att bli uppsökta   Hålla skyltning och hemsida aktuell 
Nytt och bra bokbestånd, följa massmedias litteraturbevakning 
Samarbeta med galleriet, skylta med böcker som passar med utställningarna 
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Bjuda in olika grupper vid olika arrangemang och visningar 
 
Ekonomin hindrar nyskapande, att skapa nya relationer kräver tid och ork. För att komma 
ifrån detta behöver personalen gå in för varandra, resonerar en bibliotekarie, som vidare 
menar att man inte kan veta om det man (eller ens kollega) gör är det bästa. En annan 
respondent menar att även om det diskuteras hur verksamheten kan bli bättre går det inte att 
komma ifrån att många arbetat på samma arbetsplats länge och kanske förlorat sin 
förändringsbenägenhet. Många saker har prövats redan, det är inte statiskt men det sprudlar 
inte heller av energi. Respondenten menar vidare, att när det hela tiden skärs ner har man fullt 
upp med att sköta det man redan har. Det måste skapas ett klimat där det finns utrymme att 
göra nya saker och att skära ner ger inte det utrymmet. Flera respondenter för liknande 
resonemang. 
 
Bibliotekschefen berättar om ett projekt som är i startgroparna: ”Mötesplats 2012”. Det är 
regionen som driver projektet som ska kartlägga bibliotekens nuvarande verksamheter, 
kompetenser m.m. och utifrån det blicka framåt.Vidare berättar bibliotekschefen att de har 
jobbat med utveckling. Det faller tillbaka på att flera är rädda för att stå upp för vad de 
egentligen kan och rädda för att ta på sig för mycket. Något som chefen förstår: ska någon ta 
på sig något nytt, något extra måste något annat tas bort. Alla behöver utvecklas i en takt där 
de känner att de hinner anpassa sig. Finns det utrymme att påverka sina uppgifter och hjälpas 
åt att avlasta varandra så gör personalen det, menar bibliotekschefen. Mot detta ställs krav, på 
snabba förändringar och resultat, från Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.  
 
Chefen anser att när det gäller att initiera nya relationer ligger det yttersta ansvaret på chefen, 
sedan är det de olika bibliotekarierna som ansvarar för sitt respektive område som arbetar 
vidare med relationerna. Detta håller bibliotekarierna med om. Liksom att det ligger på alla att 
vårda relationer ligger det ett ansvar på alla att det utvecklas bra relationer, att man ger ett bra 
bemötande.  
 

4.3.9 Huvudbibliotekets målgrupper och budskap 
 
På frågan vilken/vilka målgrupp/målgrupper biblioteket vänder sig till svarar de flesta att det 
är barn och ungdomar. Andra som nämns är talboksanvändare och pensionärer. 
Vuxenstuderande och högskolestuderande är inga de aktivt arbetar mot, men de kommer 
ändå, enligt en respondent.  Flera av respondenterna nämner att biblioteket vänder sig till alla. 
 
Enligt bibliotekschefen har inte bibliotekets budskap, eller förmedlande av känsla, diskuterats 
men chefen anser att det vore en intressant diskussion. När jag frågar respondenterna vad de 
anser vara bibliotekets budskap svarar en respondent att det inte finns något medvetet 
budskap. En annan vill att biblioteket ska vara ett lugnt och trevligt ställe där man ska kunna 
vara för att läsa och hitta information. Besökarna ska kunna hitta sådant de inte vet finns och 
respondenten menar att det därför är så viktigt med skyltningen, att det är snyggt. Vidare 
menar respondenten att det inte ska vara en massa stoj på biblioteket, inte höras musik eller 
högljutt prat från kontoret på våningen ovanför. 
 
Andra tankar kring vad bibliotekets budskap är; kunskap och avkoppling, trygghet och 
professionalism, information på ett seriöst sätt. Det finns även en önskan om att utbudet vore 
mer känt. 
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4.4 Sammanfattning fallstudie 
 
Utifrån uppsatsen inledande frågeställningar presenterar jag här en sammanfattning av mitt 
empiriska material.  
 

Begreppet relation i 
folkbibliotekssammanhang 
 
 
 

Relation är ett svårdefinierbart begrepp. För ett par respondenter tveksamt att använda i bibliotekssammanhang 
och de föredrog ”möte” eller ”kundkontakt”. För andra fungerar begreppet relation bra, t.o.m. självklart. En 
respondent menar att det finns relationer på flera plan.  
Igenkännande kan vara en typ av relation då det ger trygghet och känsla av gemenskap. Andra definitioner: 
man har saker och ting ihop som ska lösas, att gå i samma takt, något gemensamt, något ömsesidigt. 
Fördelar: ger mycket tillbaka, ger trivsel, ger gott samarbete och erfarenhetsutbyte. 
Nackdelar: tidskrävande, resurskrävande och energikrävande. Kan vara svårt att hålla kontinuerligt. 
 

Personalens interna 
arbetsrelationer 
 
 
   

Alla, utom en respondent, anser att alla har mer eller mindre samarbete med varandra, mycket p.g.a. att 
biblioteket är så litet. Ytterligare en bidragande orsak är att personalen har arbetat så länge tillsammans och 
känner varandra ganska väl. Det finns inga skillnader på assistenter och bibliotekarier på individnivå, men deras 
arbetsuppgifter skiljer sig. Nytt i organisationen är att medborgarkontoret och telefonväxeln ingår. Något som 
det finns både positiva och negativa åsikter om. För att bl.a. undvika isolering på filialerna arbetar de 
bibliotekarierna vissa pass på HB. Hela organisationen ses 1g/mån, däremellan sker kontakt vid behov. 
Känslan av att känna varandra finns ändå där bl.a. p.g.a. att flera varit i samma organisation länge. 
 

Personalens externa 
arbetsrelationer 
 
 
 
 
   

Alla respondenter är överens om att det är viktigt att vara positiv, tillmötesgående och serviceminded mot 
användarna. Att ha en relation till användaren innebär att veta lite mer om henne/honom. Känner man personen 
sedan tidigare eller från andra sammanhang underlättas detta. Det handlar mycket om hur mycket energi och 
tid man, som personal, är beredd att ge. 
Skolpersonal och studenter i alla åldrar hör till de stora målgrupperna och de som utnyttjar DAISY samt ”Boken-
kommer-service”. Respondenterna ger tillsammans exempel på 20 övriga externa relationer. 
Relationen till ansvariga politiker är till största del osynlig. En brist enligt några, inte en brist enligt andra. 
Att biblioteket används som samlingsplats för missbrukare gillas varken av personalen eller övriga 
biblioteksanvändare. I övrigt möts respondenterna sällan av missnöje, om de gör det hanterar de det efter bästa 
förmåga. Det finns ingen utarbetad policy. 
 

Personalens e-relationer 
på arbetet 
 
 
 
   

Respondenterna använder e-post, men säger sig föredra telefonsamtal eller reella möten. Flera tror att det 
handlar om en genrationsfråga. Fördelarna med e-post är smidigheten, enkelheten och snabbheten. 
Nackdelarna är anonymiteten och avsaknaden av lyhördhet. Huvudbiblioteket saknar e-postfunktion kring 
reserverade böcker.  
Folkbibliotekets funktion är inte helt tydlig eftersom personalen inte vet hur den används. Flera av 
biblioteksanvändarna tillhör den generation som inte använder Internet och därför kan den informationskanalen 
inte vara den enda, men alla respondenter är ense om att det är viktigt att hemsidan informativ, uppdaterad och 
korrekt. OPAC:en används mer och mer, men det finns inga siffror på det. Det finns ingen självservice vid utlån 
eller återlämning, men det är inget som någon saknar.   
 

Hur arbetas det med att 
behålla och utveckla 
befintliga interna 
arbetsrelationer? 
 
   

Personalen på HB träffas varje onsdagsförmiddag och diverse information utbyts i kombination med fika. Fika 
ses över huvud taget, med undantag av en respondent, som en relationsvårdande faktor. Då samtalas det om 
”det andra” som inte har med jobbet att göra. Ett par respondenter anser att man inte ska bli för privat med sina 
kollegor och chefen ser det omöjligt att bli kompis med dem, för vilka man ansvarar. Därför blir det viktigt med 
gemensamma aktiviteter utanför jobbet, t.ex. att fira jämna födelsedagar. Det är enda chansen för chefen att 
umgås med sin personal. Hela organisationens personal ses 1g/mån och förutom informationsutbyta kan det då 
bli tal om föreläsningar och diskussioner. 
Att vara glad, positiv och ärlig är egenskaper som, enligt respondenterna, bidrar till att vårda relationerna till 
sina kollegor. 

Hur arbetas det med att 
behålla och utveckla 
befintliga externa 
arbetsrelationer? 
 
 
 

Respondenterna anser att det är viktigt att hemsidan är uppdaterad och attraktiv samt att mediabeståndet är 
aktuellt. Bästa sättet att vårda användarrelationerna är att serva användarna med vad de vill ha och bemöta 
dem så att de vill komma tillbaka. En respondent föreslår att man ska gå in i användarrollen och titta på hur 
biblioteket ser ut genom användarens ögon. 
Hur relationerna till politikerna skulle tas om hand diskuterades inte direkt, men av de respondenter som tog 
upp relationen till politiker kan åsikten, att det ligger på politikernas ansvar, skönjas. 
För att underhålla övriga externa relationer saknas det resurser till bl.a. vikarier vilket avhåller från att åka på 
kurser och andra sammankomster. E-post underlättar underhållandet av relationer.     
 

Hur arbetas det med att 
skapa nya relationer på 
arbetet? 
 
 
 

Om hur mycket det görs för skapandet av nya relationer råder oenighet bland personalen, men det framkommer 
i alla fall flera kreativa förslag på sådant som kan göras. En skral ekonomi är en stor bromskloss för att få så 
mycket gjort eftersom nyskapande kräver både tid och pengar. Ev. saknas även entusiasmen enligt en 
respondent och enligt chefen finns även en osäkerhet kring den egna professionaliteten som bibliotekarie samt 
inför nya uppgifter p.g.a. rädslan över att ta på sig för mycket. Förhoppningar finns inför ett nytt projekt som är i 
startgroparna ”Mötesplats 2012”. 
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5 Avslutande reflektioner och slutsatser 
 
I detta kapitel reflekterar jag först kring mitt empiriska material med utgångspunkt i min 
teoretiska referensram, tidigare studier och teori, samtidigt som jag kategoriserar materialet 
utifrån de relationer jag presenterade i 2.2.4. Ambitionen är att uppnå uppsatsens syfte: att 
kartlägga folkbibliotekspersonals relationer på arbetet och utifrån detta diskutera 
relationsmarknadsföring i folkbibliotekssammanhang. I 5.2 presenterar jag en kort 
sammanfattning av de slutsatser jag dragit och kapitlet avslutas med en diskussion kring mitt 
metodval. 
 

5.1 Kategorisering av det empiriska materialet 
 
Det finns ingen formel för att lyckas med relationsmarknadsföring, det kräver reflektion och 
diskussion. Vad är egentligen en relation? Var går gränsen mellan relation i yrket och privat 
relation? Vem sätter de gränserna? I en organisation behöver var och en ställa sig ovanstående 
frågor och tillsammans diskutera svaren. Precis som Gummesson skriver, måste det föras en 
levande diskussion där alla i organisationen känner sig delaktiga, för att 
relationsmarknadsföring ska kunna lyckas. På det bibliotek jag studerade fanns ingen samsyn 
kring begreppet relation. Begreppet relation definieras enligt respondenterna alltifrån 
igenkännande till något som är ömsesidigt, på lika villkor där personal och användare träffas 
ofta och lär känna varandra lite mer, t.ex. namn, intresse och litteratursmak.  
 
Relationer i de här sammanhangen handlar inte om att vara kompis och/eller att känna till 
intima detaljer om användarna, precis som några respondenter säger (se 4.3.4.1) även om 
respondenterna är inne på att de behöver veta lite mer om användarna för att de ska kunna 
kalla det relation. Relationer i folkbibliotekssammanhang handlar om att lära känna 
individerna som användare och kommunicera bibliotekets verksamhet, utbud och tjänster så 
att det leder till en utveckling som tillgodoser individuella behov. Samtidigt är det viktigt att 
användarna känner sig igenkända och uppmärksammade som enskilda individer (se 2.1, 
Haglund och Singh). Respondenterna påstår att det, till de användare de har en relation sedan 
tidigare eller ifrån andra sammanhang, är det lättare att möta behov och krav. Det finns med 
andra ord en förståelse hos personalen för hur relationer kan göra skillnad i kontakten med 
användarna och möjligheter, på lite sikt, för relationsmarknadsföring att lyckas. Vad som 
behövs är tid till diskussion, där en relationsmarknadsföringskultur kan implementeras. 
Tyvärr är tid en bristvara enligt respondenterna, men sedan en tid tillbaka har 
huvudbibliotekets personal veckomöten och hela biblioteksorganisationen har månadsmöten, 
forum där diskussion kan föras. Det finns även en försiktighet hos personalen, då de 
konstaterar att djupa relationer kräver mycket energi och tid. 
 
Servicemöten – folkbibliotekets personal hanterar dagligen flera relationer till olika typer av 
användare, framför allt till barn- och ungdomar, studerande, funktionshindrade och äldre. De 
befintliga relationerna tas om hand genom att personalen försöker att vara lyhörda, 
tillmötesgående och servicemedvetna. Att vara vänlig och positiv verkar självklart för alla 
respondenterna. Som jag nämnde ovan ser relationerna till de användare som respondenterna 
känner sedan tidigare eller ifrån andra sammanhang annorlunda ut. Orten och bibliotekets 
storlek spelar här en betydande roll, liksom personalens anställningstid, d.v.s. att på en liten 
ort känner man varandra bättre och har man varit på en arbetsplats länge lär man känna fler. 



 43 

 
Genom samtal försöker personalen bemöta användarnas önskemål i så stor utsträckning som 
möjligt. Samtalen, som framför allt sköts av bibliotekarier som bemannar informationsdisken, 
berör i första hand bibliotekets utbud och service och inte utveckling. Att möta användare kan 
vara alltifrån korta möten till djupare relationer. Några respondenter menar att de möter vissa 
användare som inte vill ha någon relation vilket måste respekteras (se 2.1, Piercy), men det 
behöver inte innebära att alla initiativ till kontakt måste från användarna (se 2.1, Singh och 
Haglund). Förutom att bemöta användare på ett så bra sätt som möjligt anser respondenterna 
att hemsidan ska vara uppdaterad och attraktiv samt att skyltningen är aktuell och tilltalande. 
Detta talar för att personalen är medveten om denna del av servicemötet. Ett par respondenter 
är inne på vad Gummesson kallar för deltidsmarknadsförare, d.v.s. de som spontant 
rekommenderar biblioteket till andra.  
 
De flesta relationer vill personalen bibehålla och utveckla, men inte alla. Relationer till 
användare som stör och missbrukar folkbibliotekets tillgänglighet är svåra att hantera, både 
för personal och för övriga användare. Grönroos tar upp avvecklande av relationer, men är det 
möjligt att utesluta någon från ett folkbibliotek? 
 
Det står i nämndeplanen (se 4.2) att barn- och ungdomar, studenter, funktionshindrade och 
invandrare är målgrupper som ska prioriteras. Jag kan konstatera att ingen av respondenterna 
nämner några relationer till invandrare (nämns inte heller i biblioteksplanen). Det kan bero på 
att invandrare ingår i någon annan av de grupper som nämns; barn och ungdomar, studenter 
eller äldre, eller att invandrare är en förbisedd målgrupp. Det kan även beror på att kommunen 
har en liten del invandrare vilket betyder att de inte efterfrågar någon folkbiblioteksservice. I 
övrigt vänder sig biblioteket till alla, något som i marknadsföringssammanhang kan ses som 
en stor och ohanterbar målgrupp. Naturligtvis är alla välkomna till biblioteket, men det kan 
vara värdefullt att rikta sig till vissa målgrupper i vissa sammanhang. Hur ser 
informationsbehovet ut hos idrottsföringar? Vilka behov har hästfolk? Vilka önskemål har 
egentligen turister? Skulle man kunna samarbeta med en plantskola för att nå 
trädgårdsintresserade? 
 
I biblioteksplanen står det att brukarkontakter ska kännetecknas av ömsesidighet och 
interaktivitet, både i faktiska möten och i nättjänster. För att kunna genomföra detta ska en 
kompetensutveckling av personalen ske (se 4.2). Det är väldigt positivt att biblioteksplanen så 
tydligt uppmuntrar interaktiviteten i externa relationer, och indirekt uppmuntras även 
kunskapsrelationer genom kompetensutveckling (se vidare resonemang nedan).  
  
Bibliotekschefen arbetar aktivt med gränsöverskridande inom personalgruppen och vill att 
kollegor lämnar över arbetsuppgifter till varandra för att skapa utrymme för nya 
arbetsuppgifter. Ur relationsmarknadsföringsperspektiv är detta positivt, liksom att 
filialpersonal har viss arbetstid på huvudbiblioteket och att bibliotekschefen själv har pass i 
informationsdisken. Däremot är uppdelningen informationsdisk/bibliotekarie och utlåne- och 
återlämningsdisk/assistent inte något som främjar en god relationsmarknadsföringskultur (se 
2.1, Haglund). Samarbetet med medborgarkontoret och televäxeln skulle underlättas av att 
arbetsplatserna (diskarna) fungerar som en helhet. Detta skulle även ge ett tydligare 
helhetsintryck emot användarna. 
 
Närrelationer kontra distansrelationer till användare – personalen använder, till viss del, 
sina egna erfarenheter när de utformar de tjänster och det utbud biblioteket erbjuder. Inför 
webbsidans uppbyggnad gjordes ingen egen användarundersökning utan en dansk studie fick 
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tjäna inspirationskälla (se 4.3.5.2). Både vad gäller tidskrifter och litteratur försöker 
bibliotekarierna möta användarnas efterfrågan, men köper även på eget initiativ. En 
respondent menar att det på biblioteket ska gå och hitta sådant som man inte visste fanns (se 
4.3.9). Frågan är hur väl personalen känner sina användare? Att ha närrelationer innebär att 
inta ett användarperspektiv (något som en respondent tar upp: att personalen borde besöka sitt 
bibliotek som användare) och ta reda på vad användarna upplever för värde i kontakten med 
biblioteket, att gå på djupet med deras behov, önskemål och krav (se 2.1, Singh och Haglund).  
 
Relationer till missnöjda användare – missnöjda användare tas omhand efter bästa förmåga. 
Det finns ingen uttalad policy utan ”sunt förnuft” får råda och eftersom personalen sällan 
möter missnöjda användare upplever personalen inte det som något stort problem. Det finns 
en möjlighet att via hemsidan komma med synpunkter, men ingen utnyttjar den möjligheten. 
Är biblioteksanvändare verkligen så nöjda? Tar personalen reda på användarnas behov och 
önskemål? Singh fann i sin doktorsavhandling att det finns en koppling mellan grad av 
marknadsföringskultur och tillfredsställda användare, alltså är det viktigare att fokusera på 
användarna än på biblioteket och dess samlingar.  
 
Biblioteket erbjuder en kvalitetsdeklaration (se 4.2), som Gummesson föreskriver (fast han 
kallar det tjänstegaranti), och den hjälper till att höja personalens medvetenhet om vad 
biblioteket lovar sina användare. Deklarationen är en del i vad Kultur- och fritidsnämnden 
kallar ”medborgardialog”, något som ur relationsmarknadsföringsperspektiv är positivt 
eftersom det sätter press på organisationen att sköta sina åtaganden. 
 
Användaren som ”medlem” – denna relation diskuterades aldrig under intervjuerna. Jag 
valde att inte ta med det, på grund av att lånekort redan är en väletablerad medborgerlig 
rättighet, men som marknadsföring hade det varit kul att verkligen se användaren som 
”medlem” och erbjuda något som i stil med ”Efter 100 registrerade lån får du en bok.” eller 
”Extra kvällsöppet då vi visar vårens nyinköpta böcker. Endast för medlemmar!”  
 
E-relationer – flera av respondenterna använder e-post som komplement till telefonsamtal 
och reella möten (se 4.3.5.1) precis så som Gummesson menar att tekniken ska användas. 
Fördelarna med e-post anses vara dess smidighet och snabbhet, man kan kommunicera när 
man har tid. Detta samstämmer med vad som framkom i Dalbergs studie: förutsättningarna 
för nätverk och relationer har blivit bättre genom den tekniska utvecklingen (se 2.1). Det är 
möjligt att personalen har rätt när det menar att det är en generationsfråga, men den mänskliga 
faktorn (high touch) går aldrig helt att ersätta, om man inte tillhör den användarkategorin som 
inte vill ha nära relationer med tjänsteleverantören (se 2.1, Piercy). Däremot kan IT-tekniken 
användas på flera olika sätt, bl.a. interaktivt för att kommunicera med användarna (se 2.1, 
Elliott de Sáez). Folkbiblioteket jag undersökt saknar resurser (tid och pengar) samt 
kompetens för att utnyttja den IT-teknik som i dag finns på marknaden. Det framgår av 
intervjuerna att personalen vet lite om vad biblioteksanvändarna anser om, och hur de 
använder, webbsidan och OPAC:en. De vet bara att de använder den (se 4.3.5.1).  
 Det är ett projekt är på gång: ”Mötesplats 2012”, ett projekt som ska titta på hur biblioteken 
kan utvecklas både som faktisk mötesplats och på Internet. 
 
Att biblioteket saknar självservice kring utlån och återlämning kan ses som en brist i 
utveckling, men varken personal eller användare saknar det enligt respondenterna. Hade 
automatisering inneburit frigörande av personal som därmed kan ägna mer tid åt användare 
skulle självservice varit att föredra, men sannolikheten är att automatisering skulle innebära 
personalnedskärning och då är avsaknad av självservice att föredra enligt bibliotekschefen. 
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Parasociala relationer – bibliotekets budskap eller förmedling av känsla har inte diskuterats 
bland personalen, men diskussionen vore intressant enligt chefen och det finns en del tankar 
hos personalen. Även om folkbibliotek är ett etablerat begrepp hos medborgarna är 
diskussionen önskvärd eftersom bibliotekets funktioner på senare år har utökats och 
konkurrensen med andra är stor (se 1.5.1). Precis som Andersson och Skot-Hansen skriver 
gäller det att biblioteket bygger sin egen identitet och bevara en kulturell miljö som förstärker 
invånarnas identitet. Diskussionen måste därför ske tillsammans med användarna, eftersom 
det är för dem biblioteket finns till. En sådan diskussion måste föregås av att personalen 
känner sig trygga, något de blir bl.a. genom att få vara delaktiga och få känna ansvar (se 2.1, 
Haglund). Att vara en del av en organisation som hela tiden får uppleva nerdragningar skapar 
inte den tryggheten, något som framkommer under intervjuerna. Att dessutom ha en osynlig 
relation till de politiker som bestämmer förutsättningarna för ens arbete ger ingen känsla av 
delaktighet (se 4.3.4.2).  
 
Icke-kommersiella relationer – biblioteket i sig är icke-kommersiellt och de flesta av dess 
relationer är till andra icke-kommersiella verksamheter, främst inom den offentliga sektorn 
men även en del föreningar (se 4.3.4.3). Det finns några få relationer till kommersiella 
organisationer, i dag handlar det framför allt om de företag från vilka biblioteket köper in 
diverse litteratur, tidskrifter och övrigt material/tjänster. Chefen är inte främmande för 
sponsring så länge det sker enligt gällande regler, men ett utbyte med näringslivet behöver 
inte handla om pengar utan kan ligga på ett kunskapsmässigt plan. T.ex. som jag nämnde 
tidigare: kanske skulle man kunna samarbeta med en plantskola för att nå 
trädgårdsintresserade. I relations- och servicevärderingarna ingår att alla användare är olika, 
både enskilda individer och del av gruppering (se 2.2.3). 
 
I dag förekommer relationer till t.ex. De synskadades förening och till kommunens skolor. 
Hur fungerar det samarbetet? Utnyttjas allas kompetenser på bästa sätt? Eftersom samarbetet 
absolut inte leder till någon ekonomisk vinst handlar det bara om att skapa så mycket värde 
som möjligt och det är bara genom kommunikation det går att uppnå (se 2.1,Singh och 
Haglund). Det går dock inte att frångå att, även om det handlar om att skapa värde och inte 
vinst, blir det en fråga om pengar; att kommunicera tar tid och tid är pengar. Ansvariga ledare 
måste skapa tid och arbeta med att engagera politiker så att de inser vikten av kommunikation 
och långsiktigt tänkande. 
 
Megarelationer – i intervjuerna kom megarelationer framför allt att handla om relationer till 
politiker. På det studerade biblioteket finns en osynlig relation till politiker, en relation som 
sköts via chefen. Ingen brist enligt några respondenter, men en brist enligt andra. 
Respondenterna har åsikter om att politikerna inte besöker biblioteket, men visar inga ansatser 
till att vilja bjuda in dem. Det är underförstått accepterat att chefen sköter relationen till 
politikerna. Om relationen synliggörs ökar förutsättningarna för kommunikation mellan 
kommunpolitikerna och personalen, och ”vi och dom”-tänkande minskar. 
 
Kunskapsrelationer – det skapas forum för kunskapsutveckling och kreativa processer då det 
är möten varje onsdag förmiddag för personalen på huvudbiblioteket och en gång i månaden 
för hela biblioteksorganisationens personal samt personalen på medborgarkontor och 
televäxel, sammanlagt 25 personer. Exakt hur kommunikationen ser ut under mötena framgår 
inte av intervjusvaren, men det framgår att personalen är nöjda med att mötena äger rum 
eftersom de skapar gemenskap och känsla av delaktighet.  
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Flera respondenter tycker att de känner sina kollegor väl eftersom de har arbetat så länge 
tillsammans, något som gör att arbetet fungerar smidigare. Respondenterna vet vad de andra 
gör och de hjälps åt, men de diskuterar inte öppet hur någons enskilda arbete kan utvecklas 
och förändras. I organisationen finns mycket inbäddad och tyst kunskap som skulle må bra av 
att tydliggöras och bli tillgänglig. Bibliotekschefen arbetar aktivt med att lösa upp låsta roller 
och tillgängligheten av tyst kunskap har därmed ökat, men det finns fortfarande erfarenheter 
och kunskap som inte diskuteras och ifrågasätts.   
 
Det framgår i studien att det saknas resurser för kompetensutveckling, både resurser till kurser 
o.dyl. och till vikarier som kan ersätta den/de personer som deltar i någon typ av  
kompetensutveckling. Enligt biblioteksplanen sker en kompetensutveckling av personalen 
t.ex. beträffande kunskaper om ny informationsteknik, utvecklingsarbete och förhållningssätt 
vid ökat samarbete. Här råder alltså en oenighet. Det är en ledningsfråga, inte bara att skapa 
utrymme för kompetensutveckling utan även att skapa ett klimat där kreativa processer och 
kunskapsutveckling kan ske. I undersökningen framgår att det finns en osäkerhet hos 
personalen att ge sig in i nya projekt eftersom de inte vill riskera att ta på sig för mycket. 
Bibliotekschefen beskriver även en osäkerhet inför att stå upp för sin egen kompetens, något 
som Perotti tar upp (se 2.1). Detta är också en ledningsfråga; att dra ifrån lika mycket som det 
läggs till, något som bibliotekschefen är väldigt medveten om, men i en verksamhet där det 
hela tiden dras ner på resurserna, där förutsättningarna blir sämre.  
 
I samarbetet med medborgarkontoret och televäxeln har det ännu inte växt fram naturliga 
samarbetsformer, men förhoppningsvis kommer den personalens kompetens användas på ett 
kreativt sätt. Målet med sammanslagningen är enligt kultur- och fritidsnämndens plan är bl.a. 
att hitta samverkansformer för att utveckla den offentliga verksamheten (se 4.2) Soules 
skriver att bibliotekarier måste ta sig utanför sitt invanda område för att söka nya kunskaper 
och ta tillvara andras (se 2.1). Genom att sammanföra medborgarkontor, televäxel och 
bibliotek har det skapats ypperliga tillfällen att göra det. En annan yrkeskategori som 
biblioteket fått goda möjligheter att utbyta erfarenheter med är skolpersonal genom att 
biblioteksfilialer lagts ner till förmån för skolbibliotek. Även om diskussionen är intressant 
fördjupar jag mig inte i den på grund av att den inte direkt berör mina respondenter. 
  
Massmediala relationer –bibliotekschefen inser det Gummesson menar: att 
massmediarelationer är mycket viktig för biblioteket och att de måste hanteras med 
försiktighet eftersom massmedia kan förmedla både positivt och negativt till medborgarna. 
Det förekommer att biblioteket figurerar i massmedia, s.k. psuedohändelser och att biblioteket 
annonserar i lokalpressen. Det händer även att biblioteket kan dra nytta av att galleriet 
annonserar för någon utställning. Flera respondenter ser framtiden i att synas via Internet och 
att erbjuda tjänster via Internet, framför allt chefen pratade om detta. 
 
Interna relationer – mycket på grund av bibliotekets lilla storlek menar personalen (med ett 
undantag) att deras interna relationer är viktiga, alla behöver hjälpas åt. Respondenterna vet 
vad de andra gör och de hjälps åt, men de diskuterar inte hur någon annans enskilda arbete 
kan utvecklas och förändras. Bibliotekschefen arbetar aktivt för att personalen ska känna sig 
delaktiga i varandras arbetsuppgifter, något som är viktigt (se 2.2, Haglund) och 
bibliotekschefens ambitioner uppskattas av personalen. Alla respondenterna trivs på sin 
arbetsplats och känner sig trygga med sin chef och de kollegor de arbetat länge med. 
Respondenterna är medvetna om sitt ansvar för att relationerna ska fungera och chefen är 
medveten om sitt yttersta ansvar. Något som försvårar de interna relationerna är de enskilda 
kontoren samt uppdelningen i de olika diskarna i biblioteket eftersom bibliotekarier, 
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assistenter och personal vid medborgarkontor och televäxel skiljs åt. Personalen brukar fika 
tillsammans i den gemensamma matsalen, men det är inte alla som är med där. Ingen 
exkluderas men det är upp till var och en att vara inkluderad. Trots de hinder som existerar 
finns det goda förutsättningar för att arbeta vidare med de interna relationerna. Det finns en 
förbisedd intern relation och det är den till den timanställda vikarie som inte delta på 
veckomötena och inte har möjlighet att delta i fortbildning el.dyl.12 
 
Det är omöjligt att dra några generella slutsatser utifrån en kvalitativ studie, men slutsatserna 
kan ändå vara av allmänt intresse. Det finns flera relationer inom och kring ett folkbibliotek, 
mer eller mindre relevanta. Jag anser att bibliotek behöver marknadsföra sig och jag menar att 
relationsmarknadsföring är väl lämpad för folkbibliotek mycket på grund av att biblioteket 
dagligen hanterar så många relationer, något som framgår av min studie. Att marknadsföring 
av bibliotek har haft svårt för att komma till stånd tror jag beror på det Besant och Sharp (se 
2.1) menar; att bibliotekarier egentligen aldrig riktigt har kunnat ta till sig traditionella 
marknadsföringsmetoder som i första hand fokuserar på produkten och inte användaren. Vad 
som krävs för att bibehålla relationerna och för att skapa nya relationer är att ställa sig de 
frågorna som Elliott de Sáez och Singh föreslår (se 2.1). Det gäller att lära känna användarna 
så att det går att erbjuda lite mer än vad användarna trodde att de kunde få och därmed höja 
deras tillfredsställelse. För vissa av respondenterna är detta redan självklart och för andra inte, 
kanske det handlar om hur trygga de är med sig själva och sin arbetssituation (se 1.5.2, Widell 
och 2.1, Haglund). Det framgår i intervjuerna att bokbusspersonalens relationer ser 
annorlunda ut bl.a. genom att de kontinuerligt möter sina användare, kanske det finns något 
att lära och låta sig inspireras av från den verksamheten? 
 
Det bibliotek jag studerat har ingen uttalad marknadsföringsstrategi. För att upprättandet av en 
marknadsföringsstrategi inte ska ses som något alltför betungande kan man, som Gummesson 
påpekar, välja de relationer som passar sin organisation, diskutera hur de sköt och sätta upp 
mål för hur man vill att de ska skötas. I en organisation, som den jag har studerat, där 
relationsmarknadsföring är ett nytt begrepp och ingen samsyn råder är det viktigast att börja 
diskutera vad en relation är och vad relationsmarknadsföring kan innebära. D.v.s. att skapa en 
relationsmarknadsföringskultur som genomsyrar organisationen och får alla att känna sig 
delaktiga och arbeta för att bibehålla och utveckla befintliga relationer samt skapa nya i den 
mån utrymme ges. Naturligtvis måste arbete med nyskapande av relationer ske, men det 
kräver mindre resurser att arbeta aktivt med de relationer som redan finns.  
 
Hos personalen finns många kreativa tankar om nyskapande av relationer i arbetet (se 4.3.8), 
men det finns även en viss uppgivenhet på grund av bl.a. minskade resurser. Det framgår att 
personalen är trevliga, tillmötesgående och servicemedvetna för att ta hand om befintliga 
relationer, men hur ska man göra för att utveckla dessa relationer? Stort ansvar ligger på 
ledningen, dels att skapa en relationsmarknadsföringskultur och dels att våga se långsiktigt. 
Det framgår i min studie att det finns goda förutsättningar för att arbeta med 
relationsmarknadsföring inom det studerade folkbiblioteket. För även om 
relationsmarknadsföring aldrig har diskuterats finns redan flera av dess värderingar hos 
personalen. Genom att medvetandegöra folkbibliotekspersonalen om deras relationer och 
deras betydelse är jag övertygad om att det kan göra skillnad för folkbiblioteket och dess 
verksamhet.  
 
 

                                                 
12 Vikarien är sedan 070509 med på personalens onsdagsmöten. 
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5.2 Sammanfattning av slutsatser 
 
Folkbibliotekets personal hanterar dagligen flera relationer till olika individer, framför allt till 
sina kollegor (interna relationer) samt till olika typer av användare t.ex. barn, ungdomar, 
studerande, funktionshindrade och äldre (externa relationer). I studien framgår det att det 
saknas samsyn hos personalen kring begreppet relation, det var ingenting som diskuterats. 
Personalen definierar relation med allt ifrån igenkännande till någon de känner lite mer väl 
genom att t.ex. veta namn, intresse och vilken typ av litteratur som uppskattas. 
Respondenterna påstår att det, till de användare de har en relation sedan tidigare eller ifrån 
andra sammanhang, är det lättare att möta önskemål, behov och krav. Personalen har med 
andra ord en insikt om hur relationer kan göra skillnad i kontakten med användarna, men de är 
också medvetna om att djupare relationer kräver mer tid och energi.  
 
De befintliga arbetsrelationerna tas om hand genom att personalen försöker att vara lyhörda, 
tillmötesgående och servicemedvetna. Att vara vänlig och positiv, både mot varandra och mot 
biblioteksanvändarna, verkar självklart för alla respondenterna. Det verkar som att de 
användare som utnyttjar folkbiblioteket är väldigt nöjda med vad de får eftersom personalen 
så sällan möter missnöje, men frågan är om biblioteksanvändare verkligen är så nöjda eller 
om det handlar om att personalen inte i tillräckligt stor utsträckning tar reda på användarnas 
behov och önskemål. Studien visar att personalen vill bibehålla och utveckla de flesta 
relationer, men inte alla. Det finns användare som stör både personalen och övriga användare. 
Det leder till en svårlöst situation eftersom alla medborgare har rätt till sitt folkbibliotek.  
 
De förbisedda relationer jag fann var dels en extern, till invandrare (men det kan bero på att 
målgruppen ingår i någon annan kategori av användare), dels en intern d.v.s. den till den 
timanställda vikarien som utesluts i vissa sammanhang. Det sistnämnda är ett dilemma som 
handlar om ekonomi. 
 
Det gränsöverskridande arbete som sker inom kollegiet är positivt ur 
relationsmarknadsföringsperspektiv, liksom att filialpersonal arbetar på huvudbiblioteket och 
att bibliotekschefen själv har pass i informationsdisken. Däremot är det mindre positivt att det 
finns en uppdelning mellan informationsdisk/bibliotekarie och utlåne- och 
återlämningsdisk/assistent. Det är positivt att kommunen väljer att satsa på ett informations- 
och kunskapscentrum genom att sammanföra biblioteket, medborgarkontoret och televäxeln. 
Samarbetet med medborgarkontoret och televäxeln skulle underlättas av att arbetsplatserna 
(diskarna) fungerar som en enhet. Detta skulle även ge ett tydligare helhetsintryck emot 
användarna. 
 
I intervjuerna framkom att personalen vet lite om vad biblioteksanvändarna anser om, och hur 
de använder, webbsidan och OPAC:en. De tror att de vet att de använder den och att 
användningen ökar, men det vet inte i vilken utsträckning. Detta är ett problem eftersom det är 
svårt att konstruera användarvänliga tjänster när man inte vet vad användarna efterfrågar.   
 
På det studerade biblioteket finns en osynlig relation till kommunpolitikerna, en relation som 
sköts via chefen. Det är underförstått accepterat att chefen sköter relationen till politikerna, 
men personalen efterfrågar en tydligare relation, något som skulle öka känslan av att kunna 
påverka och delta i övergripande beslut. 
 
Min studie visar att det finns flera goda förutsättningar för relationsmarknadsföring bl.a. på 
grund av det arbete som påbörjats av bibliotekschefen, den ambition som finns på 
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politikernivå samt den samlade kunskap och erfarenheter som finns hos personalen. Något 
som kan förbättras är t.ex. en tydligare fokusförflyttning från biblioteket och dess samlingar 
till användarna. I ett första skede är det viktigt att det skapas tid för samtal kring de relationer 
(både interna och externa) folkbibliotekspersonalen har i sitt arbete och dess betydelse för 
folkbiblioteket så att en samsyn kan utvecklas.  
 

5.3 Reflektion kring mitt metodval  
 
Valet av kvalitativ metod, med en kombination av semistrukturerade intervjuer, granskning av 
dokument samt observation av folkbibliotekets fysiska miljö, anser jag har varit ett bra val. 
Jag har fått ett omfattande material, om folkbibliotekspersonalens arbetsrelationer och 
förutsättningar för att bibehålla, utveckla och nyskapa arbetsrelationer, att kategorisera och 
diskutera relationsmarknadsföring på folkbibliotek utifrån. Den kvalitativa fallstudien har 
givit en god insyn i ett enda folkbiblioteks personalrelationer, vilket inte kan leda till några 
generella antagande, men några slutsatser kan ändå vara av allmänt intresse. Den nackdel jag 
har upplevt är att det har varit väldigt tidskrävande att hantera en så stor mängd information.  
 
Respondenterna har varit mycket tillmötesgående, positivt inställda och generösa med 
utförliga svar under intervjuerna och snabba svar via e-post då jag har bett om 
kompletteringar. Det går att diskutera de teman jag valt i intervjuguiden, jag har bl.a. valt att 
använda begreppet ”vårda relationer” i stället för ”bibehålla och utveckla relationer”. Tanken 
var att förenkla kommunikationen med respondenterna, men eventuellt har jag förlorat 
ursprungets egentliga innebör. Intervjuguiden skapades med utgångspunkt i de elva relationer 
jag valt samt mitt syfte och frågeställningar, detta gav ett stort material och eventuellt skulle 
studien vunnit på en mindre omfattande intervjuguide. 
 
Jag har försökt att bearbeta det empiriska materialet så att helhet och delar kompletterar 
varandra och ger en tydlig bild av folkbibliotekspersonalens arbetsrelationer sett ur ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv. Något jag anser att jag lyckats med samtidigt som jag är 
medveten om att de valda relationerna, och därmed de kategorier jag presenterar och tolkar 
det empiriska materialet i, hade kunnat vara andra som givit studien ett annat fokus och ett 
annat resultat.  

6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens genomförande har dykt upp nya infallsvinklar och tankar om områden som 
skulle vara intressanta att forska vidare på. Det hade t.ex. varit intressant att forska vidare i 
möjligheterna att utveckla lånekortsförfarandet. Jag tog inte upp den relationen (R11) med 
respondenterna, vilket öppnar för fortsatt forskning kring hur man kan resonera kring 
biblioteksanvändare som medlemmar. 
 
Eftersom en relation består av två parter och jag i denna studie bara har undersök relationer 
sett från ena partens perspektiv skulle en ny studie, som antar användarnas perspektiv, vara 
intressant.  
 
Folkbibliotek är till för alla, men hur långt får användare gå i sitt utnyttjande av folkbibliotek? 
Det framgår av studien att det finns biblioteksanvändare som ställer till problem för 



 50 

personalen och andra användare. Det skulle vara intressant att forska vidare icke-önskvärda 
biblioteksrelationer. Hur ska icke-önskvärda relationer hanteras? Kan man utestängas? 
 
Det skulle vara mycket intressant att göra en liknade studie på samma bibliotek om några år. 
Dels för att studien visar att det finns goda förutsättningar för relationsmarknadsföring i 
organisationen och genom min studie hoppas jag att jag bidragit till inspiration som gör att de 
goda förutsättningarna utnyttjas, dels för att se hur långt kommunen har kommit i ambitionen 
med ”medborgardialog” där samordningen av huvudbibliotek, medborgarkontor och televäxel 
ska ge medborgarna tillgång till ett informations- och kunskapscentrum.  
 
Gummesson har efter Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R skrivit Many-to-Many 
Marketing som hanterar nätverksmarknadsföring som en förlängning av 
relationsmarknadsföring. Det skulle vara intressant att forska vidare i hur 
folkbibliotekspersonal hanterar och agerar i nätverk. 
 

7 Sammanfattning  
 
Uppsatsens syfte har varit att kartlägga folkbibliotekspersonals relationer på arbetet och 
utifrån det diskutera relationsmarknadsföring i bibliotekssammanhang. För att uppnå 
uppsatsens syfte gjorde jag en fallstudie med kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer 
under en begränsad tid (jan -07). Mitt val att göra en kvalitativ fallstudie har svarat upp mot 
studies syfte och frågeställningar. Studiens slutsatser kan inte leda till några generella 
antagande, men kan ändå vara av allmänt intresse eftersom flera folkbibliotek befinner sig i en 
liknande situation som det studerade folkbiblioteket (i en ständig kamp om användarnas 
intresse och med resurser (tid och pengar) som aldrig räcker till). Folkbiblioteket jag valde att 
studera ligger i en liten kommun och jag intervjuade hela personalstyrkan (med ett undantag) 
på kommunens huvudbibliotek. Sammanlagt fick jag nio timmars intervjumaterial som jag har 
transkriberat och sammanställt. För att öka studiens validitet kompletterade jag intervjuerna 
med att granska de dokument som påverkar folkbibliotekets verksamhet (bibliotekslagen, 
Kultur- och fritidsnämndsplanen med budget 2007 och biblioteksplanen) och observerade den 
fysiska folkbiblioteksmiljön. Det empiriska materialet bearbetades mot tidigare studier och 
relationsmarknadsföringsteori, d.v.s. min teoretiska referensram. 
  
Personalen, på det folkbibliotek jag studerat, visar ingen samsyn kring begreppet relation. 
Begreppet relation definieras alltifrån igenkännande till något som är ömsesidigt, på lika 
villkor. Respondenterna påstår att det, till de användare de har en relation sedan tidigare eller 
ifrån andra sammanhang, är det lättare att möta behov och krav. Det fanns med andra ord en 
insikt hos personalen i hur relationer kan göra skillnad i kontakten med användarna och 
möjligheter, på lite sikt, för relationsmarknadsföring att lyckas. Vad som behövs är tid för 
personalen att tillsammans reflektera över begreppet relation och dess innebörd för 
folkbiblioteket i marknadsföringssammanhang. Tyvärr är tid en bristvara enligt 
respondenterna, men positiva inslag finns som t.ex. personalens veckomöten och hela 
biblioteksorganisationens (inkl. medborgarkontorets och televäxelns personal) månadsmöten, 
forum där diskussion kan föras och relationsmarknadsföringskultur implementeras. 
 
Förutom att bemöta användare på ett så bra sätt som möjligt anser respondenterna att 
hemsidan ska vara uppdaterad och attraktiv samt att skyltningen ska vara aktuell och 
tilltalande. Detta talar för att personalen är medveten om vikten av att hantera servicemötet så 
att användarna känner sig väl mottagna. Några respondenter talar även om 
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deltidsmarknadsförare, d.v.s. att om användarna känner sig väl mottagna och väl 
omhändertagna kan de hjälpa biblioteket att nå ut till andra.  
 
Folkbiblioteket i sig är en icke-kommersiell organisation och de flesta av dess relationer är till 
andra icke-kommersiella verksamheter, främst inom den offentliga sektorn men även till en 
del föreningar.  Samarbetet med medborgarkontoret och televäxeln är relativt nytt, men 
förhoppningsvis kommer den personalens kompetens användas på ett kreativt sätt. 
Bibliotekschefen arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för kollegor att lämna över 
arbetsuppgifter till varandra, bl.a. för att skapa tid. Ur relationsmarknadsföringsperspektiv är 
detta positivt, liksom att filialpersonal har viss arbetstid på huvudbiblioteket och att 
bibliotekschefen själv har pass i informationsdisken. Det minskar risken för att fastna i vissa 
roller och revirtänkande. Däremot är uppdelningen informationsdisk/bibliotekarie och utlåne- 
och återlämningsdisk/assistent inte något som främjar en god relationsmarknadsföringskultur. 
Det gör inte heller att medborgarkontoret och televäxeln har en egen disk, förvisso i 
anslutning till utlåne- och återlämningsdisken, men ändå avskilt.  
 
Folkbiblioteket vänder sig till alla medborgare, men vissa målgrupper är prioriterade, bl.a. 
barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre. Vad jag kan notera är att invandrare, som 
nämns både i bibliotekslagen och i biblioteksplanen, inte alls nämns under intervjuerna. En 
intern relation som förbises är till den timanställda vikarien som inte deltar på onsdagsmötena 
och inte heller har möjlighet att delta på fortbildningar o.dyl. Alla respondenterna är dock 
eniga om att alla har möjlighet att inkluderas i den interna gemenskapen, bl.a. på grund av 
folkbibliotekets storlek och personalens långa anställningstid, men att det till viss del beror på 
ens egna engagemang.  
 
På det studerade folkbiblioteket finns en osynlig relation till kommunpolitiker, en relation via 
chefen. Respondenterna har åsikter om att politikerna inte besöker biblioteket, men tycks anse 
att ansvaret ligger på politikerna. Det är underförstått accepterat att chefen sköter relationen 
till politikerna. Att synliggöra relationen till politikerna skulle ge öka förståelse och kunskap 
för varandras situation och kompetens. 
 
Studien visar att relationsmarknadsföring är väl lämpad för folkbibliotek bl.a. på grund av att 
folkbibliotekspersonal dagligen hanterar så många relationer. De befintliga relationerna tas 
om hand genom att personalen försöker att vara lyhörda och tillmötesgående, att vara vänlig 
och positiv verkar självklart för alla respondenterna. I första hand handlar samtalen med 
användarna om bibliotekets utbud och service, inte utveckling. Det framgår även att 
personalen har flera kreativa tankar om hur nya relationer kan skapas, men även en viss 
uppgivenhet framkommer.  
 
Bibliotekschefen visar stort intresse för relationer på arbetet, både interna och externa. Det 
finns ett tydligt och starkt engagemang för personalen och för folkbibliotekets hela 
verksamhet. I biblioteksplanen och Kultur- och fritidsnämndens plan finns flera positiva 
relationsmarknadsföringsaspekter, t.ex. sammanslagningen av medborgarkontoret, televäxeln 
och biblioteket och sammanförandet av skol- och folkbibliotek, men mot detta läggs ett 
ständigt krav på resultat bl.a. i form av att hålla sig till budgeten vilket ofta innebär en 
tidspress. 
 
Uppsatsen avslutas med några förslag till fortsatta studier, bl.a. att utveckla 
relationsmarknadsföringsteorin till att omfatta nätverksmarknadsföring.   
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

• Berätta lite om dig själv, din bakgrund, yrkeskarriär, vilka arbetsuppgifter du har på 
din nuvarande arbetsplats… 

 
• Definition av begrepp 

Relation på ditt arbete, intern resp. extern 
 Fördelar resp. nackdelar 

 
• Beskrivning av befintliga arbetsrelationer, interna  

Vilka personer inom det egna biblioteket pratar du mest med? Vilka 
arbetsuppgifter har de?  
Anser du att du har en relation till dem du nämnt? Vad är det som gör det till en 
relation? 
 
Vilka personer utanför det egna biblioteket (men inom biblioteksorganisationen) 
pratar du mest med? Vilka arbetsuppgifter har de?  
Anser du att du har en relation till dem du nämnt? Vad är det som gör det till en 
relation? 
 

• Beskrivning av befintliga arbetsrelationer, externa 
Vilka personer (förutom biblioteksanvändare) utanför biblioteksorganisationen 
pratar du med? I vilka sammanhang har du kontakt med dem? 
Anser du att du har en relation till dem du nämnt? Vad är det som gör det till en 
relation? 
 
Finns det biblioteksanvändare som du anser att du har någon relation till? 
Beskriv vad det är som gör det till en relation. Om det inte är en relation, vad är 
det då? 

 
• E-relationer på arbetet 

Tycker du att du har några e-relationer? 
Vad är bra med e-post? 
Vad är inte bra med e-post? 
 
Vilken funktion tycker du att hemsidan fyller? Hur används den? Vilka 
använder den? 
Vilken funktion tycker du att OPAC:en fyller? Hur används den? Vilka 
använder den? 
 

• Mega-relationer 
Hur ser du på din relation med kommunpolitiker? Finns det någon relation? Hur 
ser den i så fall ut? Tycker du det är viktigt eller oviktigt att ha en relation med 
politiker? Varför/varför inte? 
 



 56 

Upplever du att det finns någon/några relationer mellan biblioteket och 
näringslivet/den privata sektorn i kommunen? På vilket sätt visar det sig i så 
fall? 
 
Upplever du att det finns några relationer mellan biblioteket och den övriga 
offentliga sektorn i kommunen? Beskriv den/dem? Är de positiva/negativa? På 
vilket sätt? 

 
• Oönskade relationer 

Finns det relationer (inom yrket) som det finns anledning att avveckla? Vilka? 
Vad beror det på? 
 

• Bibehållande och utvecklande av relationer på arbetet (vårda relationer) 
Vad innebär det att ha bra relationer till kollegor? 
           ledning? 
           till andra, t.ex. användare?  
 
Hur tycker du att man på bästa sätt vårdar relationer till sina kollegor? 
 
På vilket sätt skapas det möten/forum där interna relationer kan vårdas (där tid 
finns för att prata med varandra, både kollegor emellan och personal – ledning, 
om pratiska göromål samt värderingar och visioner)? 
 
Hur tycker du att man på bästa sätt vårdar relationerna till biblioteksanvändare? 
Finns det några hinder? 
 
Vad kan det uppstå för missnöje hos biblioteksanvändare? Hur hanteras det? 
 
Var / hos vem, tycker du, att ansvaret ligger för att det råder bra arbetsrelationer 
med kollegor och andra du möter i ditt arbete? 

 
• Skapande av nya relationer på arbetet 

Vad gör ditt bibliotek (kollegor, ledning) för att få nya personer att komma till 
biblioteket? 
Vilka hinder finns det för att skapa nya relationer? 
 
Vilka målgrupper har biblioteket? 

 
Finns det någon speciell känsla du tycker att ditt bibliotek förmedlar till sina 
besökare/användare; i så fall vilken?  
 
Var / hos vem, tycker du, att ansvaret ligger för att det skapas nya relationer till 
folkbiblioteket? 
 

 
 


