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4 att göra reklam för bibliotek

Att göra reklam för bibliotek
Vad menar vi egentligen när vi säger att vi vill marknadsföra bibliotek? Jag får ibland känslan att vi ser 
marknadsföring och reklam enbart som ren kommunikation eller informationsspridning. Vi vill göra oss 
kända och synliga, eller kanske lite häftigare än vad vi egentligen är (vem vill inte det?). Hittar vi bara 
rätt budskap och rätt kommunikationskanal för vår information så är problemet löst. Eller?

Men, ärligt talat, är det rätt problem?

Vår ambition kan vara att förändra beteende, attityd eller kunskap i förhållande till bibliotek:

•	 Att fler ska komma till biblioteket eller använda bibliotekets tjänster.
•	 Att biblioteken eller tjänsterna ska användas oftare och mer.
•	 Att fler ska känna till vad biblioteket erbjuder.
•	 Att fler ska tycka att biblioteket är något modernt, häftigt och attraktivt.
•	 Att fler ska tycka att bibliotek är viktigt.

För att nå dit behöver vi jobba med tre lika viktiga frågor (eller problem):

1. Har vi ett bra och relevant erbjudande som är tillgängligt för dem vi vill ska använda det?
Om erbjudandet inte är tillräckligt bra eller relevant kommer det inte att användas. Om det finns hinder 
i tillgängligheten blir det svårt eller omöjligt att ta del av erbjudandet.

2. Vet våra tänkta användare vad vi erbjuder?
Om användarna inte känner till erbjudandet kommer de inte att fråga efter det eller använda det, även 
om det motsvarar ett relevant behov.

3. Vill de tänkta användarna ta del av vårt erbjudande?
Om attityden till erbjudandet är negativ så kommer användarna att söka andra alternativ eller avstå från 
att använda det vi erbjuder – oavsett hur bra, relevant eller tillgängligt erbjudandet är! Vi tycker alla att vi 
har ett bra erbjudande. Erbjudandet motsvarar relevanta behov. Vi jobbar alla för att öka tillgängligheten, 
genom att avhjälpa fysiska hinder, förbättra gränssnitt, öka öppettider och så vidare. Men kan vi ta oss 
ur hemmablindheten och bekvämligheten i att fortsätta som förut? Lyckas vi motivera oss själva till att 
utvecklas? Här börjar den verkliga marknadsföringen – i arbetet med att finslipa erbjudandet och göra det 
så bra och tillgängligt det kan bli, i den konkurrens som finns – och med användarnas behov som grund.

Om vi tar reda på vad våra användare vet om oss, vad de vill ha och i vilka kanaler de söker informa-
tion – så kan vi informera dem om hur det är, tänker vi. Det är bra, men det räcker inte. Den viktigaste 
informationen får användaren i mötet med biblioteket, tjänsterna och personalen.

Användarnas inställning då? Bibliotekets image? Vet vi ens vad användare och icke-användare tycker? Om 
de inte känner igen biblioteket i den bild vi visar upp i vår kommunikation – eller ännu värre; om vårt er-
bjudande eller bemötande inte stämmer med det vi kommunicerar – då kommer de inte lyssna eller förstå 
vad vi pratar om. I värsta fall tycker de att vi ljuger eller överdriver – med en MER negativ bild som resultat.

Det är inte affischerna och kampanjerna som säljer biblioteket. Det är till mycket större del vårt erbju-
dande och det bemötande våra användare får som skapar inställningen till bibliotek. Vi behöver skapa 
och förmedla en bild av bibliotek som överensstämmer med förväntningarna och samtidigt bjuder på 
positiva överraskningar. Om vi lyckas med det förbättras bibliotekets image och användarnas beteende 
förändras – och sannolikheten ökar för att våra användare ska sprida positiva budskap om bibliotek 
vidare. Det här jobbet blir aldrig färdigt – marknadsföring är det vi gör varje dag.

Texten är skriven av Linda Tillander, utvecklare vid Regionbibliotek Halland. 
Texten publicerades på Peter Alsbjers blogg 2010-10-15.



5

Sedan 2008 har biblioteken i Halland arbetat med 
bilden av biblioteket och hur bibliotekens varierade 
utbud kan synliggöras för olika grupper. Region-
bibliotek Halland ansökte tillsammans med de hal-
ländska biblioteken om projektmedel från Region 
Halland och Statens kulturråd till projektet Synlig-
gör biblioteket – Identitet, image, profil, ett projekt 
som sedan pågick 2009-2010. Vi vill här berätta 
om lärdomar och viktiga resultat, men också om 
all den forskning och inspiration vi använt under 
projekttiden. Framförallt handlar det om forskning 
om bibliotek, om biblioteks- och kundvanor samt 
om strategisk kommunikation.  

Under projekttiden har vi, förutom att hämta stöd 
i tillgänglig forskning, gjort egna studier för att 
belysa de frågor där vi saknat kunskap. Fyra projekt-
bibliotek utgjorde kärnan i projektet och arbetade 
intensivt med frågorna, men all bibliotekspersonal i 
Halland har bjudits in till gemensamma utbildnings- 
och inspirationsdagar. Projektbiblioteken utgjordes 
av de integrerade folk- och skolbiblioteken i Onsala, 
Kungsbacka kommun, och Vallås i Halmstad, samt 
hela bibliotekssystemen i Hylte och Laholm. 

Projektet har pågått på flera nivåer. Personalen 
på projektbiblioteken har gjort det mesta arbetet 
medan projektledningen har bistått med ramar 
och stöd. Projektledningen bestod av en styrgrupp; 
Monica Falk, biblioteks- och kulturchef i Hylte, 
Marie Erge, biträdande bibliotekschef i Laholm, 
Anette Hagberg, bibliotekschef i Halmstad och 
Eva-Lotta Stenbäck, bibliotekschef i Kungsbacka, 
samt projektledare Anette Eliasson, Regionbib-
liotek Halland. Projektet har följts av Karen Nowé 
Hedlund (fram till sommaren 2010) och projekt-
processen har utvärderats av Roger Blomgren, båda 
från Bibliotekshögskolan i Borås. Projektbibliote-
ken har tagit fram uppgifter om det egna biblio-
teket, dess användare och den miljö som omger 
biblioteket, samtidigt som de gjort egna studier och 
förändrat biblioteksmiljön. Personalen har träffats 
för att diskutera likheter och skillnader och lärt av 
varandra. Vi har bjudit in experter till utbildnings-
dagar och workshops, lärt av studier om bibliotek 

och användare men också gjort studiebesök och 
en studieresa till Holland. En sak är klar: Ju fler ur 
personalen som känner sig delaktiga i förändrings-
arbetet, desto mer framgångsrikt blir det. 

I denna rapport har vi ställt samman våra erfaren-
heter av arbetet i projektet med den litteratur och 
inspiration vi använt. Frågan om synliggörande av 
offentlig verksamhet har varit mycket aktuell under 
senare år, förutom i forskning och expertkompe-
tens har vi också sökt inspiration i andra projekt, 
t ex Maracas i Norrbotten och Tvinning-projektet 
i mellansverige. Syftet med rapporten är att dela 
med oss av allt vi lärt till andra i biblioteksvärlden. 
Vi hoppas att du som läsare får inspiration att fort-
sätta synliggörandet av bibliotekens verksamhet så 
att alla som vill kan ta del av dess rika erbjudande. 

inledning

1 Inledning
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bakgrund och begrepp

Konsten att marknadsföra bibliotek? Ja, vi behöver 
marknadsföra oss bättre men hur gör vi? Denna 
fråga har biblioteken brottats med under lång tid. 
Marknadsföra eller synliggöra, är det samma sak? 
Att arbeta med marknadsföring eller strategisk kom-
munikation är ett aktivt sätt att utveckla verksamhe-
ten, eftersom man för att kunna marknadsföra något 
måste veta vad man vill säga och till vem. 

Fia Söderberg ger i sitt paper ID – på spaning efter 
bibliotekets identitet (2005) en sammanfattning av 
syftet med att marknadsföra biblioteken:

Behovet av att biblioteken ska 
marknadsföra sig mer framkommer 
i både uppsatser och forsknings-
projekt, framför allt i syfte att 
hävda sin ställning i svåra 
ekonomiska tider. Det finns också 
en önskan om att nå ut med rätt 
bild av tanken bakom biblioteket, 
och vad man kan förväntas hitta 
där. Biblioteken används inte så 
effektivt som de har potential för. 
Det finns därför ett starkt behov 
att nå ut till fler användare.

2.1 Synen på marknadsföring och 
 strategisk kommunikation

Synen på marknadsföring har blivit alltmer po-
sitiv inom biblioteksvärlden, Söderberg (2004, s. 
23) skriver i en artikel att ”Det har blivit legitimt 
med marknadsföring. Begreppet har funnit sin 
legitimitet och både personal och studenter ser 
behovet. Användare blir överraskade när de genom 

webbplatserna får syn på vilken bred verksamhet 
biblioteket står för”. Men hur går man då tillväga, 
hur ”säljer” man ett bibliotek? Vilken är biblio-
tekets identitet? Vilken bild har användarna och 
omgivningen av folkbiblioteket? Dessa och liknan-
de frågor har personalen vridit och vänt på under 
projektets gång.

Zuzana Helinsky skriver i sin bok En nödvändig 
liten bok om marknadsföring av bibliotek (2006) 
att en aktiv marknadsföring, förutom att skapa 
en medvetenhet hos allmänheten om bibliotekets 
verksamhet, också är ett effektivt sätt att anpassa 
och utveckla biblioteksverksamheten.

Bibliotekens roll förändras i takt med det omgi-
vande samhället. Vissa, inte minst företrädare för 
biblioteken, menar att denna utveckling går för 
långsamt medan andra anser att det går för fort och 
att man inte längre känner igen sig i hur bibliote-
ken beskrivs i medierna. Som exempel kan nämnas 
de debatter som då och då dyker upp i media om 
gallring eller bibliotek på entreprenad. I media 
speglas olika aktörers intressen och föreställningar 
om vad de anser att biblioteken finns till för. För-
fattare hävdar sina intressen, kulturskribenter och 
bibliotekarier sina, se t ex Åse Hedemarks avhand-
ling Det föreställda folkbiblioteket, 2009. 

”From book containers to community centres with 
focus on the needs of users in terms of lifelong 
learning, e-inclusion and cultural inspiration and 
citizenship – this marks a change of scope for the 
public libraries” skriver den danske biblioteks-
direktören Jens Thorhauge. (SPLQ 4/2010). Han 
menar att detta skifte från ”bokbehållare” till lokala 
centra med ett flertal olika uppgifter nu är väl för-
ankrat i biblioteksvärlden och att det också vunnit 
acceptans hos allmänheten i de nordiska länderna. 
Att fortsatt möta dessa förändringar ställer stora 
krav på utbildning och kontinuerlig kompetens-
utveckling hos personalen. Thorhauge räknar 
upp åtta förmågor och färdigheter som behövs i 
omvandlingen av det klassiska biblioteket till ett 
bibliotek med hög relevans i kunskapssamhället, 

2 Bakgrund och begrepp
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till dessa färdigheter räknar han marknadsföring 
av biblioteket. Folkbibliotekets identitet diskuteras 
vidare i kapitel 3. 

Det finns en oändlig mängd litteratur som handlar 
om marknadsföring och PR. Även om vi bara håller 
oss till den litteratur som handlar om att marknads-
föra bibliotek så är mängden fortfarande ganska stor, 
inte minst från de anglosaxiska länderna. Flera av de 
modeller som presenteras kan dock kännas svåra att 
använda eftersom bibliotekssektorn inte konkurre-
rar med pris utan med kunskap och relationer. 

En marknadsföringsform som visat sig väl lämpad 
för bibliotek och liknande verksamheter är olika 
former av relationsmarknadsföring, dvs. att tyngd-
punkten ligger på att bygga relationer och skapa 
långvariga kontakter med kunderna. En närlig-
gande form av marknadsföring är så kallad buzz 
marketing, ”mun till mun”-metoden (engelska: 
word-of-mouth marketing). Nöjda kunder berät-
tar i sin bekantskapskrets, eller tipsar varandra på 
Facebook och andra webbtjänster, om vilken bra 
vara man köpt, vilken god service man fått osv. 
Metoden bygger på att människor i hög grad litar 
på sina vänner, och detta uppfattas inte ens som 
reklam. Buzz marketing är billigt men kräver ändå 
en plan för hur marknadsföringen ska gå till, om 
man vill arbeta på ett medvetet sätt. Annars är det 
kanske just relationsmarknadsföring som byggt 
upp bibliotekens starka symbolvärde och faktiska 
värde hos allmänheten, även om man inte kall-
lat det så. Vi vet t ex genom studier av hur män-
niskor uppfattar bemötande att om man fått en 
positiv upplevelse av en organisation, tjänst eller 
vara så använder man den gärna igen men man 
berättar inte alltid om den för andra. Om man 
däremot blivit illa behandlad eller bemött sprider 
man gärna detta budskap till alla man möter (se 
t ex Klagomålet är en gåva! av Barlow och Möller, 
1997). Detta mänskliga beteende gör det så viktigt 
att aktivt lyssna på användarnas synpunkter för att 
se hur man kan förbättra verksamheten. Klagomål 
som inte når fram kan inte heller kan rättas till, 
kunderna har stort tålamod bara man upplever att 
det finns en ärlig vilja att rätta till misstagen 
(Thorstenson 2006, s. 354).

Folkbiblioteken i Sverige är public service-insti-
tutioner med demokratiska förtecken utan kom-
mersiella baktankar och med kommunerna som 
huvudmän. På så sätt skiljer sig de nordiska bib-
lioteken från folkbibliotek i vissa andra länder, där 
man ibland är beroende av ekonomiskt stöd från 
olika aktörer, t ex genom medlemsavgifter eller 
sponsring. Den beroendeställningen kräver förstås 
ett särskilt marknadsföringstänkande. 

De båda forskarna Jesper Falkheimer och Mats 
Heide anser i den sammanfattande boken Strategisk 
kommunikation (2007) att termen marknadsföring 
leder till ett alltför snävt synsätt och vill hellre tala 
om integrerad kommunikation, ett begrepp som 
även omfattar den interna kommunikationen: 

Vi bevittnade under 1980-talet hur marknadsfö-
ringsbegreppen började användas även inom orga-
nisationer [som skolor och sjukhus, vår anm.], till 
exempel såg man patienter som kunder. Marknads-
föringsterminologin leder här tankarna, och kanske 
även handlingarna, åt fel håll (Falkheimer & Heide 
2007, s. 60).

Falkheimer menar att något gått snett när offentliga 
verksamheter som grundskolor lånar in begrepp 
från företagsekonomin utan någon kritisk reflek-
tion, ”den kommersiella logiken och marknadspratet 
har trängt in i alla vrår”. Han menar att kommuni-
kationsstrategin måste vara feltänkt. För att bygga 
starka varumärken föreslår han att offentlig verk-
samhet istället för att jämställa sig med den privata 
sektorn snarare bör försöka särskilja sig från denna, 
eftersom varken föräldrar eller elever kan betraktas 
som kunder. 

En kund har en affärsrelation till en aktör som 
måste tillfredsställa kunden i syfte att maximera 
sin ekonomiska vinst. Det riktigt märkliga är att ju 
mer offentliga verksamheter imiterar företag, desto 
mindre tycks företagen anamma den kommersiella 
logiken. Där talar man om socialt ansvar och att ta 
tillvara andra relationer än de faktiska kundrelatio-
nerna (Falkheimer, DIK-forum 2010, nr 6, s. 7).

Idén att använda marknadsföring inom biblioteks-
området startade på allvar efter att en artikel av 
Kotler och Levy med titeln Marketing for non profit 
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organisations publicerades i Journal of Marketing 
1969. Kotlers definition innebär att marknadsfö-
ring kan ses på två olika sätt (Heiver 2010, s. 17). 
Det första är ”…berätta och sälja” som också är 
den äldsta definition som man vanligen förknippar 
med marknadsföring. Det andra sättet är då man 
”…tillgodoser kundens behov”. Genom att skapa 
värde för kunden och en stark relation, får man 
också tillbaka värde från kunden.

Gupta påpekar i antologin Marketing library and 
information services, som tillkommit på uppdrag 
av IFLA, att utvecklingen av en mer formaliserad 
marknadsföring inom biblioteksområdet hänger 
samman med några grundläggande förutsättningar 
eller antaganden:

•	Biblioteken har en lång historia som icke 
vinstdrivna institutioner (not-for profit insti-
tutions) och marknadsföringsmetoderna har 
därför tagit stort intryck av Philip Kotler som 
utvecklade marknadsföringsteorier särskilt 
anpassade för denna typ av organisationer.

•	Biblioteken är involverade i servicefunktioner 
inom den offentliga sfären (public sphere). 
Tjänsterna är åtskilda från produkten och 
marknadsföring av bibliotekens tjänster 
skiljer sig från marknadsföring av produkter i 
allmänhet.

•	Biblioteken har behov av att etablera relationer 
med användare, moderorganisation, anslags-
givare, leverantörer osv. Man har att övertyga 
andra än användarna för att få resurser som 
kan användas för kundernas behov. Relations-
marknadsföring spelar därför en central roll 
som redskap inom biblioteksområdet.

•	Bibliotek tillhör informationssektorn. Infor-
mation är till sin natur osynlig i vid bemär-
kelse (inconsumable, untransferable, invisible 
and accumulative).

•	 Internet har kraftigt påverkat biblioteks- 
och informationsväsendet. Internet öppnar 
bibliotekens tjänster och gör dem tillgängliga 
”anytime, anywhere, to anyone”. 

(Gupta 2006, s. 7) 

2.2 Några definitioner

Strategisk kommunikation
Ett samlingsbegrepp för organisationers kom-
munikation, formell såväl som informell, ur ett 
ledningsperspektiv. ”Strategisk kommunikation 
inbegriper både intern och extern, formell och 
informell kommunikation som överensstämmer 
med organisationens övergripande värderingar och 
vision” (Falkheimer & Heide 2007). Falkheimer 
& Heide framhåller att kommunikationen med 
medarbetarna är en av de viktigaste delarna när 
det gäller strategisk kommunikation. Utan intern 
kommunikation finns det helt enkelt inga förutsätt-
ningar för en organisation att verka. Termer som 
public relations, communication management och 
organisationskommunikation används närmast 
synonymt med strategisk kommunikation i många 
texter.

Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring innebär skapandet av 
långvariga kunder (kunder med hög så kallad kund-
lojalitet) som på lång sikt ska ge lönsamhet. Detta 
anses speciellt viktigt för företag på marknader med 
ett stort eller ökande utbud (Wikipedia: Relations-
marknadsföring, 2010-10-05). Grönros menar 
enligt Svensson (2007) att relationsmarknadsföring 
handlar om att identifiera och etablera, upprätthålla, 
utveckla och (om det visar sig nödvändigt) avveckla 
relationer med kunder/användare. Producenten ser 
användaren som en medproducent och inte någon 
som ska övervinnas och övertygas om produktens/
tjänstens förträfflighet (Svensson 2007).

Word-of-mouth
Mun till mun eller buzz marketing är en sorts 
marknadsföring som förlitar sig på att nöjda 
kunder sprider budskapet vidare. Många mindre 
företag använder sig inte av annan marknadsföring 
än just ”mun till mun-metoden”. Företagets nöjda 
kunder berättar om tjänsten eller produkten för 
sina vänner som i sin tur anlitar företaget eller kö-
per produkten. På senare år har företag försökt ut-
veckla koncept till Internet, som i grunden utnytt-
jar den mänskliga benägenheten att skvallra, eller 
bättre uttryckt: att dela med sig av sina erfarenheter 
(Wikipedia: Mun till mun, 2010-10-05).





10 bakgrund och begrepp

Marknadsföring
Det pågår fortfarande många och långa diskussioner 
om vad marknadsföring är – och inte är! En defini-
tion från American Marketing Association lyder:

Marketing is an organizational function and a set of 
processes for creating, communicating and delivering 
value to customers and for managing customer 
relationships in ways that benefit the organization 
and its stakeholders.

Gupta (2006) beskriver marknadsföring med 
följande ord: 

Marknadsföring ses som ett antal processer där värdet 
för kunden står i centrum. Att bygga långvariga rela-
tioner genom en djup förståelse, tillit och ett ömsesidigt 
förtroende framstår som allt viktigare. Marknadsföring 
har utvidgats till att bli ett betydligt vidare koncept och 
marknadsföringens uppgifter fortsätter att förändras.

Reklam
Av latinets reclamare, ordet betyder att ideligen 
ropa. Upprepad upplysning med syfte att stimu-
lera till viss handling (Svenska Reklamförbundet). 
Reklam är varje av en identifierbar sändare betald 
form av presentation via massmedia i syfte att 
främja försäljningen av varor eller tjänster. En ef-
fektiv reklam ska: 
– få uppmärksamhet
– skapa korrekt märkeskännedom
– skapa, öka eller förstärka märkespreferenserna

(Mårtenson 2009).

PR (Public Relations)
PR är tillämpningen och vetenskapen om att analy-
sera trender, förutsäga deras konsekvenser, ge råd 
till cheferna i företaget och att genomföra plane-
rade aktivitetsprogram som är till gagn både för 
företaget och i allmänhetens intresse. Syftet med 
PR är att skapa en positiv inställning till företaget 
eller företeelsen (Mårtenson 2009).

Publicitet
Publicitet är kommunikation med marknaden som 
företaget inte betalar för men alltså inte heller har 
kontroll över. Publicitet anses ha betydligt högre 
trovärdighet än reklam. Publicitet kan vara såväl 
positiv som negativ, negativ publicitet kan ställa till 
stora problem (Mårtenson 2009).

2.3 En tillbakablick

Marknadsföring är inte något nytt inom biblioteks-
världen, ursprunget kan spåras redan på 1870-talet. 
IFLA gav 47 experter på marknadsföring, från 20 
olika länder, i uppdrag att ge sin syn på hur man 
på bästa sätt kan marknadsföra biblioteken och 
dess uppdrag vilket resulterade i boken Marketing 
Library and Information Services: International 
Perspectives (Gupta m.fl. 2006). I bokens inledning 
beskrivs hur terminologin har ändrats genom åren. 
Författarna hävdar att det går en skiljelinje kring 
1970 och radar upp ett antal termer från tiden före 
respektive efter detta årtal.

Före 1970: reklam, utställningar, uppsökande 
arbete, PR, publicitet, bokprat, mobila bibliotek, 
skyltning m.fl. Efter 1970: marknadsföringsmix, 
marknadsplan, relationsmarknadsföring, mark-
nadsföring på Internet, intern marknadsföring, 
servicekvalitet, integrerad marknadsföring m.fl. 
Författarna menar att traditionell marknads- 
föring (före 1970) lägger tonvikten på produkten 
snarare än på konsumenten. Marknadsförings- 
åtgärderna var också av mer praktisk natur. 
Modern marknadsföring (efter 1970) trycker 
istället på kundnöjdhet och långvariga kund- 
relationer vilket kräver ett annat tänkande (2006). 

Gupta pekar på att förgrundsgestalter för det 
moderna biblioteksväsendet, som Melvil Dewey 
och S.R. Ranganathan, var väl medvetna om mark-
nadsföringens betydelse. År 1887 talade Frederick 
Crunden, chefsbibliotekarie i St. Louis i USA, om 
affärsmetoder för att marknadsföra biblioteksväsen-
det. Han mötte dock starkt motstånd eftersom man 
inte gillade idéer som kom från den kommersiella 
världen (Söderberg 2004). 

Med biblioteksreklam eller propaganda eller annon-
sering, vilket man nu vill kalla det, menar jag allt det, 
som från ett biblioteks sida göres först för att föra all-
mänheten till dess dörrar och, sedan man en gång fått 
den dit, vad som göres för att hålla den kvar, för att 
hjälpa den tillrätta i böckernas överväldigande stora 
värld och för att av den kanske från början tillfällige 
besökaren göra en läsande människa.

Dessa insiktsfulla ord yttrade Greta Linder i ett 
föredrag vid Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 
årsmöte, året var 1917 (Renborg 1977).
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Om någon förtjänar att kallas pionjär när det gäller 
PR och marknadsföring av svenska bibliotek så är 
det ändå främst en annan Greta vi tänker på, näm-
ligen Greta Renborg. Hon har skrivit flera böcker 
om bibliotekens PR-arbete, exempelvis Att arbeta 
med bibliotekens PR (1970, 1973). En uppföljning 
och fördjupning skedde 1977 med boken Bibliote-
kens PR- och kontaktarbete. Renborg har även hållit 
otaliga kurser om PR-frågor vid Bibliotekshögsko-
lan i Borås där hon var lektor. 

Renborg skriver att begreppet kontaktarbete stått 
som övergripande beteckning för såväl PR som all-
mänkulturell verksamhet inom folkbiblioteksvärl-
den. ”Såväl biblioteksfolket som förtroendevalda 
har ofta införlivat den allmänkulturella verksam-
heten med PR-funktionen. Det har gällt att ’locka 
folk’ till biblioteket”. Renborg menar att detta har 
lett till en olycklig begreppsförvirring och att arbetet 
med att anordna program och utställningar har gått 
ut över PR-funktionens huvuduppgift, nämligen 
att informera inåt och utåt om bibliotekens hela 
verksamhet. Den allmänkulturella verksamheten 
har ett värde i sig och ska inte i första hand ses som 
PR-skapande aktiviteter för att få genomslag i media 
(Renborg 1977, s. 12 f).

Renborg hävdar att det är lätt att dokumentera 
att biblioteken utnyttjas otillräckligt, hon menar 
att bristande kännedom om biblioteket och dess 
resurser kan vara en viktig orsak till detta. Då, på 
1970-talet, varierade biblioteksutnyttjandet från 
15-40 procent i kommunerna vilket är tämligen 
låga siffror med dagens mått mätt. 

Hur biblioteken berättar om sin verksamhet hör 
ihop med bibliotekets uppdrag. Flera forskare inom 
bibliotekshistoria har beskrivit folkbibliotekets 
tillkomsthistoria och det tidiga uppdraget att fostra 
medborgare, t ex Magnus Torstensson, Joacim 
Hansson, Bosse Jonsson samt Per Sundgren. Dan 
Andersson har i avhandlingen Folkbibliotek makt 
och disciplinering (2009) beskrivit folkbibliotekets 
metoder att öka besöken och läsningen av god lit-
teratur under perioden 1910-1990, utifrån per-
spektivet att avslöja hur folkbibliotek försökt styra 
och fostra medborgaren.
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Vad är ett folkbibliotek? Vilken roll spelar biblio-
teken i lokalsamhället? Att veta vem man är, vad 
man ska göra och hur man kan kommunicera, är 
viktiga förutsättningar för att lyckas med strategisk 
kommunikation. Hur ser uppdragen ut och hur ska 
biblioteken kommunicera dessa uppdrag?

Joacim Hansson problematiserar i skriften Det 
lokala folkbiblioteket (2005), liksom i en artikel 
i antologin Där människor och tankar möts – 
bibliotek som folkbildning (2010), folkbibliotekens 
identitet ur ett utvecklingsperspektiv. Utvecklas 
biblioteken för snabbt och utan eftertanke? 
Vems intressen företräds?

När bibliotekslagen kom 1996 specificerades inte 
folkbibliotekens roll särskilt tydligt. I andra para-
grafen anges att:

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kultu-
rell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha till-
gång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteket skall verka 
för att databaserad information görs tillgänglig för 
alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbiblio-
tek (SFS 1996:1596). 

Ytterligare några paragrafer reglerar verksamheten, 
men det är i denna andra paragraf som själva upp-
draget formuleras för folkbiblioteken. Ett tillägg till 
bibliotekslagen kom 2004, i paragraf 7a anges att 
bibliotek och bibliotekshuvudmän för det allmänna 
biblioteksväsendet ska samarbeta samt att kommu-
ner och landsting ska ta fram biblioteksplaner. Det 
vore intressant att se hur de kommunala biblio-
tekens huvudmän valt att formulera målen i sina 
biblioteksplaner. Hur ser exempelvis relationen ut 
mellan folk- och skolbibliotek?

3.1 Värderationalitet kontra målrationalitet

Folkbibliotekens ideologiska identitet har vuxit fram 
ur folkrörelsernas traditioner och har med tiden 
övergått till politiskt styrda verksamheter i kommunal 
regi. Värderingarna har en historia och överförs inom 
biblioteksfältet. För att uppfatta styrkan i bibliotekens 

identitet måste man ta hänsyn till komplexiteten i 
verksamhetens uppdrag och roll och inte förminska 
eller förenkla uppdraget. Folkbibliotekens värdera-
tionella identitet skiljer sig väsentligt mot de uttalade, 
instrumentella och mer mätbara mål (dvs målratio-
nalitet) som i högre grad styr utbildningsbiblioteken. 
Utbildningsbiblioteken fungerar som stöd för annan 
verksamhet och därmed definieras bibliotekets upp-
gifter utifrån lärosätets eller skolans mål snarare än 
egna. Folkbiblioteken står friare som institution och 
har ett bredare, öppnare och mer komplext uppdrag. 
Å andra sidan består biblioteksfilialerna till ungefär 
hälften av integrerade folk- och skolbibliotek. Hur 
hanterar man de dubbla uppdragen? Hur förhål-
ler man sig till att ha en dubbel identitet och hur 
hanterar man kommunikationen utåt? Lyckas man 
balansera mellan de båda rollerna på ett funktio-
nellt sätt eller tar den ena verksamheten överhand? 
I Synliggörande-projektet visade sig detta utgöra ett 
dilemma som bibliotekspersonalen dagligen balan-
serade mellan. Placeringen i en skola, en bit ifrån 
centrum, innebär stora utmaningar för att synlig-
göra biblioteket som ett folkbibliotek till för alla.

Flera debattörer i media pekar på att folkbibliote-
kens identitet är splittrad och i själva verket består 
av flera olika identiteter. Det kan vara ett tecken 
på att man blandar ihop vad bibliotek gör, och hur 
man gör det, med vad bibliotek representerar och 
vilken betydelse bibliotek har. I de uppsatser vi läst 
om att marknadsföra bibliotek framkommer ofta 
önskemålet att en stark och tydlig profil skulle kun-
na vara en del av lösningen på problemet. Fagernäs 
& Håkansson (2008) drar paralleller till Svenska 
kyrkan som har en liknande situation. Kyrkan kan 
inte profilera sig som man vill då många ser den 
som en bevarandeinstitution, en institution där 
inga förändringar ska äga rum, eftersom många 
uppskattar kyrkan just för att den står för traditio-
ner och bestående värden.

Strävan att skapa en gemensam identitet för alla 
folkbibliotek oavsett funktion och läge, om det är 
integrerat med skolbiblioteket, om det finns i ett 
kulturhus osv, är ett sätt att försöka förenkla en allt-

3 Bibliotekets roll och uppdrag
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för komplex fråga och medför troligen att folkbib-
liotekens identitet skulle tunnas ut och försvagas. 
Utifrån erfarenheterna i Synliggörande-projektet 
ser vi snarare att varje bibliotek bör se över i vilken 
kontext man befinner sig och skapa en biblioteks-
verksamhet som är relevant för just det lokalsam-
hälle och den omvärld man lever i. Detta bör ske i 
ett samspel mellan politiker, ledning, personal och 
bibliotekets användare. Utgångspunkt för arbetet 
är de djupare uppdrag och mål som folkbibliote-
ken har, exempelvis i form av kommunala mål och 
biblioteksplaner, kulturpolitiska mål, regionala mål 
med utgångspunkt i Samverkansmodellen, natio-
nella måldokument som bibliotekslagen och inter-
nationella styrdokument såsom Unescos Folk- och 
skolbiblioteksmanifest, Barnkonventionen m.fl. 

Karen Nowé Hedvall, forskare på Bibliotekshögsko-
lan i Borås, har följt Synliggörande-projektet under 
dess första år och beskriver det som att folkbibliotek 
är både politiska och handlande organisationer.

3.2 Folkbibliotek är politiska och handlande  
 organisationer (Karen Nowé Hedvall)

Erfarenheterna i projektet Synliggör biblioteket 
– Identitet, image, profil, visar att gemensamma 
träffar inom projektet gav utrymme för mer gene-
rella diskussioner kring folkbibliotekets identitet 
och förutsättningar, där man ofta utgick från några 
allmänna forskningsresultat eller en presentation 
av studier eller studieresor inom projektet för att 
sedan bredda diskussionen. Bland annat diskute-
rade man folkbibliotekens identitet som politiskt 
styrda organisationer med inspiration från orga-
nisationsforskaren Nils Brunssons teorier kring 
skillnader mellan handlande organisationer och 
politiska organisationer. Brunsson utgår från att alla 
organisationer för att överleva och utvecklas måste 
kunna legitimera sig hos sin omvärld, och att det 
finns olika sätt att skapa legitimitet. Han illustrerar 
detta med idealtyperna handlande organisationer 
(action organizations) och politiska organisationer 
(political organizations). Verkliga organisationer 
är en blandning av dessa båda typer och behöver 
därför hitta olika sätt att legitimera sig.

Handlande organisationer är organisationer som 
existerar för att producera och förmedla (till ex-

empel sälja) produkter eller tjänster. Det kan vara 
allt från att producera och sälja en bil, utföra en 
klippning eller att låna ut böcker. För att bli en bra 
handlande organisation är det viktigt att alla med-
arbetare strävar mot samma mål och att det finns 
tydliga regler och värderingar som alla känner till 
och följer (Brunsson 2002, s. 13-18). En handlande 
organisation får sin legitimitet i omvärlden genom 
att erbjuda produkter som uppskattas av kunderna. 

Så kallade politiska organisationer behöver däre-
mot inte producera produkter eller tjänster. Istället 
för att hitta sin nisch åt en begränsad målgrupp 
bör en politisk organisation försöka tillfredsställa 
många olika grupper, som har olika förväntningar 
och krav på organisationen. En politisk organisa-
tion får därför sin legitimitet genom att spegla om-
världens sammansättning, normer och värderingar 
i sin egen organisation: 

The idea is to demonstrate them to the outside 
world, to show that the organization is attending 
to the inconsistent demands which are being made 
upon it (Brunsson 2002, s. 20). 

Som exempel på organisationer som har en stark 
politisk identitet visar Brunsson på kommun-
styrelser, regeringar och top management. I alla 
dessa grupperingar väljs medlemmar inte endast 
på grund av sin kompetens utan också för att de 
representerar en särskild grupp i omvärlden (som 
fackliga representanter eller politiska partier). Även 
om Brunssons exempel för tankarna till partipolitiska 
organisationer vill han framhålla att hans definition 
av politik snarare går ut på att organisationen hanterar 
en mängd olika mål och intressen: 

It wins legitimacy and acquires resources not by figh-
ting for a single interest but by associating itself with 
several interests and demonstrating their incorpora-
tion into its own being (Brunsson 2002, s. 31). 

Folkbiblioteken är en blandning av dessa orga-
nisationstyper eftersom de dels finansieras med 
skattemedel, är politiskt styrda och ses som en del 
av kommunens organisation som ska vara till för 
alla, dels alltmer uppmuntras att erbjuda relevanta 
tjänster på en marknad i konkurrens med andra. 
Biblioteken verkar ha stor legitimitet som politiska 
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organisationer i och med att även icke-användare 
bedömer dem som demokratiska, öppna och 
pålitliga (se t ex Icke-användarstudien från Syn-
liggörandeprojektet, Jema Rådgivning 2010). De 
har lyckats mindre bra i sin roll som handlande 
organisationer, där deras legitimitet beror på hur 
relevanta och välbehövda deras tjänster och utbud 
anses vara. En trend inom politiskt styrda organi-
sationer de senaste åren är att dessa organisationer 
uppmanas att efterlikna handlande organisationer 
(jämför Falkheimer kapitel 2.1). Så var fallet i ett av 
projektbiblioteken, där uppdraget från politikerna 
formuleras som nyckeltal och prestationsmål som 
att öka antalet timmar man håller öppet och besök 
med en viss procent. Sådana uppdrag kan ha som 
följd att folkbiblioteken också själva bortser från den 
politiska legitimiteten där de har sin verkliga styrka. 

I konkurrens med andra marknadsaktörer som har 
en mycket större del av sin identitet som handlande 
organisationer och som kan styra sina resurser efter 
detta kan folkbiblioteken med sina dubbla identiteter 
få svårt att hävda sig. Då gäller det att vara medveten 
om båda sorters legitimitet och framhäva båda när 
man bygger upp sin profil och till exempel kom-
municerar med de politiska beslutsfattarna. Som 
projektbibliotekens egna kartläggningar, enkät till 
bibliotekspersonalen och icke-användarstudien har 
visat, finns det dessutom en viss diskrepans mellan 
uppdragsgivarens uppdrag, användarnas behov och 
förväntningar, och biblioteksprofessionens egna 
mål och de roller de under historien har utvecklat 
som informationssökning, utbildning, bildning och 
kultur. Också detta måste diskuteras och tas med i 
beräkningen när det gäller att utforma en egen iden-
titet som man kan stå för och förmedla utåt. 

Här påpekar Brunsson (2002) att organisationer kan 
behöva använda sig av ett visst mått av hyckleri (hypo-
crisy) för att kunna sammanföra alla olika uppdrag, 
krav och förväntningar som ställs på organisationen 
med den egna verksamhetens mål och visioner. Då 
kan man förmedla olika budskap till olika intres-
senter – framhäva bibliotekets roll för företagandet 
med vissa, bibliotekets stora demokratiska värde med 
andra, och bibliotekets satsning på särskilda grup-
per med en tredje. Samtidigt satsar man de interna 
resurserna på det arbete man som profession tror 

kommer att leda biblioteken framåt (och som inte 
behöver stämma överens med alla olika budskap). 
Själv ger Brunsson ett exempel på en industri som 
fortsätter att producera varor på billigast möjliga sätt 
samtidigt som ledningen uttalar sig om företagets 
stora satsning på mer etiska (och dyrare) produk-
tionssätt. Nödvändigheten av detta hyckleri kompli-
cerar förstås marknadsföringslitteraturens bild av att 
verksamheten och varumärket måste harmoniera. 
Men att förstå denna komplexitet kan, särskilt för 
komplexa organisationer med många olika krav som 
folkbibliotek, samtidigt göra det lättare att välja en 
profil att kommunicera till en särskilt utvald grupp. 
En profil som kan stämma överens med det man 
identifierar som de viktigaste värdena och verksam-
heterna utifrån alla olika perspektiv. 

Att folkbibliotekens identitet både grundar sig 
i värderingar, vilka legitimerar biblioteken som 
politiska organisationer, och i att erbjuda relevanta 
tjänster och produkter i en föränderlig omvärld, 
vilket legitimerar biblioteken som handlande 
organisationer, kan ge en fingervisning om var-
för varumärket folkbibliotek så ofta upplevs som 
både starkt och svagt. Både användarundersök-
ningar, som Jochumsen och Rasmussen (2000), 
SOM-undersökningar och icke-användarstudien 
inom Synliggörande-projektet visar att användare 
i allmänhet har en mycket stabil och positiv bild 
av biblioteket när det gäller bibliotekets politiska 
legitimitet. Denna bild verkar dock samtidigt 
motverka försöken att förändra varumärket när det 
gäller bibliotekets tjänster och roller, dvs bibliote-
kets legitimitet som handlande organisation. Detta 
är också skälet till det nya intresset för marknads-
föring, påpekar flera (se t ex Taarasti 2010).

Den enkät som delades ut till all bibliotekspersonal 
i Halland ger en fingervisning om bredden på de 
tjänster som erbjuds på folkbiblioteken i Halland. 
Man kan dra slutsatsen att flertalet av folkbiblio-
teken erbjuder ett stort utbud av tjänster, såväl 
traditionella som nyare. Projektbiblioteken är inget 
undantag. Diskussioner om nya roller och uppgifter 
för biblioteket som mötesplatser eller närvaro på 
sociala medier förs regelbundet i biblioteksprofes-
sionella kretsar (se bland annat Rum för möten, 
Jansson 2009). Hur hade samtida bibliotek upp-
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”

levts om man valt att inte ta in datorer i biblio-
teken i mitten på 1990-talet och erbjuda dem till 
användarna, att inte digitalisera katalogen eller 
tillgängliggöra sitt material via digitala databaser 
och webbplatser? Om man idag inte tillhandahållit 
cd-skivor, mp3-filer och ljudböcker eller DAISY-
format för personer med läs- och skrivsvårigheter? 
Utvecklingen har gått fort men biblioteken har 
legat i framkant och erbjöd tidigt t ex dataspel för 
barn och service för personer med särskilda behov. 

Diskussionerna om folkbibliotekets värden verkar 
mycket mindre föränderliga och det är svårt att 
genomdriva förändringar i arbetssätt eller organisa-
tionssätt. I sitt avhandlingsarbete jämförde Ragnar 
Audunson (Change processes in public libraries, 
1996) förändringsarbetet i tre folkbibliotek i Norge, 
Sverige och Ungern. Förändringsprocesserna 
handlade om decentralisering kontra centralise-
ring av organisationen, marknadsanpassning med 
fokus på efterfrågan istället för kvalitetskriterier och 
introduktion av mer målinriktad planering. Hans 
slutsatser var bland annat att marknadsanpassning, 
t ex i form av avgifter för vissa tjänster eller vissa 
användargrupper, var betydligt mindre kontrover-
siell än omorganisation av den interna strukturen, 
särskilt så länge anpassningen inte gällde det som 
sågs som central verksamhet. Däremot fanns det, 
enligt Audunson, ett starkt motstånd i folkbiblioteken 
mot interna omorganisationer och förändringar av 
vad som betraktades som kärnverksamhet och kärn-
värden av bibliotekarierna. 

Även om undersökningen ligger ett antal år tillbaka 
i tiden kan resultaten, tillsammans med reflektioner-
na kring folkbibliotekens dubbla identitet, politisk 
och handlande, hjälpa oss att förstå varför bilden 
av folkbiblioteken är så stabil samtidigt som deras 
tjänster och utbud utvecklas i takt med medie-
förändringar och medievanor. Bibliotekens starka 
identitet som politiska organisationer, som bland 
annat bygger på den stabila demokratiska traditionen 
och biblioteksfältets värdegrund, blandas samman 
med nyare krav på att de ska ha en identitet och 
legitimitet som handlande organisationer. 

Idén att biblioteken bör ha en identitet även som 
handlande organisation utgår bland annat från 

minskade resurser samt new public management-
trenden, vars hypotes är att mer marknadsorientering 
inom offentlig sektor leder till kostnadseffektivare 
verksamheter. (Wikipedia, New public management, 
2011-04-12). 

Synliggörande-projektets utgångspunkt var att biblio-
teken behöver förstärka sin marknadsföring för att nå 
ut med det nya utbudet utifrån identiteten som hand-
lande organisation. Det är lätt att förbise den andra, 
politiska, delen av identiteten eller att se den som en 
svaghet som gör att bilden av det moderna biblioteket 
och dess utbud har svårt att nå ut. Dessutom betrak-
tas marknadsföring ibland av biblioteksvärlden som 
ett sätt att visa upp det man redan erbjuder snarare än 
som en kontinuerlig kommunikation där man invol-
verar användarna och på allvar lyssnar in om utbud 
och tjänster är relevanta för deras behov.

Att arbeta med marknadsföring på det sätt som 
projektbiblioteken gjort, inifrån och ut, tar tid och 
tar aldrig slut! Men i slutändan kan det ge en större 
professionell tillfredsställelse där alla i personalen 
kan känna sig delaktiga i att utforma det egna bib-
liotekets identitet.  

3.3 Folkbibliotek i framtiden?

Hur kan vi tänka kring bibliotekens framtida roll? 
När medier och information blir tillgängligt via 
fler plattformar än tidigare, där biblioteken inte 
självklart kan agera som en främjande mellanhand, 
måste man fundera över hur bibliotekens framtida 
identitet kan se ut. I kulturpropositionen Tid för 
kultur, konstateras att:

Biblioteken är en viktig samhällelig 
resurs och det finns stora utveck-
lingsmöjligheter för biblioteken i 
framtidens samhälle. Biblioteken 
verkar för läskunnighet, utbildning, 
livslångt lärande, kultur och 
informationsspridning

(Prop. 2009/10:3). 
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Regeringen gav från och med 2011 Kungliga bib-
lioteket, KB, i uppdrag att samordna de offentligt 
finansierade biblioteken. KB ska svara för nationell 
överblick, främja samverkan och driva på utveck-
lingen inom biblioteksväsendet. Hur påverkar detta 
folkbiblioteken och deras utveckling?

Hur kan folkbibliotekens roll förstås i ett 
senmodernt samhälle? 

En kommitté, tillsatt av den danska kulturminis-
tern, publicerade en rapport 2010 där man beskrev 
en kontext som innebär nya utmaningar för danska 
folkbibliotek. Rapporten utgår från den danska 
utredningen av biblioteksservice för barn som 
gjordes för några år sedan och grundar sig i en 
samhällsanalys av Danmarks konkurrenskraft i det 
globala samhället, speglat mot de studier som Hen-
rik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen 
tidigare gjort av bibliotekens roll i samhället. I rap-
porten presenterar biblioteksforskarna Jochumsen, 
Rasmussen och Dorte Skot-Hansen en ny modell 
som är en bearbetning och utveckling av den 
modell som gjordes av Marianne Andersson och 
Dorte Skot-Hansen 1994 (beskriven i Det lokale 
bibliotek – udvikling eller afvikling). Den tidigare 
modellen avspeglade de då aktuella rollerna för 
folkbiblioteket i lokalsamhället, nämligen kultur-
centrum, informationscentrum, (ut)bildningscen-
trum och socialcentrum. Modellen har använts 
mycket i Sverige för att synliggöra folkbibliotekens 
olika roller och betydelser i olika aspekter av män-
niskors liv. Sedan 1990-talet har diskussionen om 
biblioteket som kultur- eller informationscentrum 
präglat debatten. Forskarna menar att den senaste 
utvecklingen kräver en ny modell, utifrån de utma-
ningar som samhällsutvecklingen ställer på biblio-
teken idag. Den synliggör den potential bibliote-
ken har för att uppfylla medborgarnas behov i ett 
senmodernt kunskaps- och upplevelsesamhälle. 

Forskarna hänvisar till tendenser som globalise-
ring, avtraditionalisering och kulturell frigörelse. 
Den digitala utvecklingen har gjort att Internet, 
efter ungefär femton år, kommit att finnas överallt. 
”Allt” finns på nätet och nya plattformar för infor-
mation och kommunikation utvecklas i snabb takt. 
De menar att vi människor såväl som samhället i 

stort, mer än någonsin har behov av att veta vilka 
vi själva är, dels för att kunna öppna oss i förhål-
lande till andra och det omgivande samhället, dels 
för att kunna lita på vår egen styrka och vårt värde, 
men också för att kunna förhålla oss till och själva 
kunna initiera förändring.  I denna kontext blir bib-
liotekets uppgift att understödja följande fyra mål:

•	 Insikt, förståelse, erfarenhet 
 (från danskans erkendelse/erfaring)

•	Engagemang
•	Empowerment
•	 Innovation

De två första målen, erfarenhet och engagemang, 
handlar om att stödja enskilda individer i dess 
sökande efter mening och identitet i ett komplext 
samhälle. De två sista målen, empowerment och 
innovation, understödjer samhälleliga behov. I ett 
globalt, konkurrensutsatt samhälle behövs starka 
och självständiga medborgare som själva kan lösa 
vardagens problem, dvs empowerment. Innovation 
handlar om att ge nya svar på praktiska problem 
eller att utveckla helt nya koncept, metoder el-
ler konstnärliga uttryck. Båda empowerment och 
innovation är förutsättningar för att klara sig i 
den globala konkurrensen. Frågan är om och i så 
fall hur biblioteken kan bidra till dessa mål? Kan 
biblioteken inspirera till och stärka kreativitet och 
innovation i kunskapssamhället? 

Forskarna menar att den stora utmaningen framö-
ver är att öppna för detta och att biblioteken kan 
bidra genom att upplåta fysiska eller digitala plat-
ser, eller att genom sin verksamhet skapa utrymme 
för lärande, upplevelser, engagerande möten och 
möjligheter att utrycka sig kreativt. Dessa fyra 
aspekter av biblioteket ska ses som överlappande 
funktioner som samspelar i bibliotekets virtuella 
och fysiska rum eller verksamhet (Folkbibliotekerne 
i vidensamfundet, 2010, s. 17-48)

Modellen anger de möjligheter som det nya bib-
lioteket kan ge användarna för att själva uppleva, 
upptäcka, delta och skapa. Modellen utgör alltså 
en vision för framtidens bibliotek, inte enbart ett 
analysverktyg för prioritering. Modellen består av 
fyra olika men överlappande ”rum”. 

bibliotekets roll och uppdrag
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•	Rum för inspiration och meningsfulla upp- 
levelser. Öppna för det irrationella, känslo-
mässiga och kaotiska. Förmedla och mång- 
faldiga estetiska upplevelser, t ex genom 
berättelser eller konstnärliga uttryck från alla 
medier, kulturformer och genrer. Inspirations-
rummet ska ge användaren lust att gå utanför 
sina egna val och komma tillbaka. Biblioteks-
rummet kan också vara en upplevelse i sig 
själv, som scen för kulturella arrangemang. 
Inspirationsrummet understödjer insikt/ 
förståelse/erfarenheter och innovation. 

•	Rum för lärande. Barn, unga och vuxna kan 
utforska världen och därmed stärka kompe-
tenser och möjligheter genom fri och obe-
hindrad tillgång till information och kunskap. 
Lärande ses som en dialogorienterad process, 
som tar utgångspunkt i användarnas egna 
erfarenheter och önskan om att definiera sina 
egna lärandebehov.  Lärande i biblioteket är 
alltid ett erbjudande och lärande sker i hög 
grad i informella situationer som inte har 
lärande som uttalat mål. Lärandet sker genom 
lek, musik osv. Läranderummet motsvarar 
därför de ungas behov för en mer upplevel-
sepräglat lärande genom utveckling av lek, 
interaktiva och sociala lärandeprocesser. För-
utom tillgången till information och kunskap 
genom såväl analoga som digitala medier 
stärks lärande till exempel genom läxcafeer, 
studieplatser, öppna kurser och experiment. 
Läranderummet understödjer målen insikt/
förståelse/erfarenheter och empowerment. 

•	Rum för möten är ett öppet, offentligt rum 
där medborgarna som ett tredje ställe mel-
lan hem och arbete kan möta andra, som är 
som de själva och olika dem själva. Det finns 
behov av arenor där man möter människor 
med andra intressen och värderingar än de 
man själv har, och där man möter åsikter som 
utmanar till diskussion, debatt och samtal. I 
mötesrummet kan icke-förpliktigande, tillfäl-
liga möten uppstå genom lounge-inredning 
med tidningsläsning och caféliv. Mer organi-
serade möten kan ske genom att teman och 
frågor belyses eller debatteras. Dessa möten 

kan ske både i biblioteket och på Internet ge-
nom chattgrupper, bloggar eller andra sociala 
medier. Mötesrummet understödjer särskilt 
målen empowerment och engagemang. 

•	 I det performativa rummet kan användarna 
i samspel med andra få inspiration till att 
skapa nya kreativa uttryck i mötet med konst 
och kultur. Här kan användarna få tillgång till 
verktyg som understödjer deras kreativa ut-
tryck, t ex genom interaktiva spel, skriv-, ljud- 
eller filmverkstäder och de kan få stöd genom 
workshops med professionella konstnärer, 
designers, multimedieutvecklare, etc. Det 
performativa rummet kan fungera som en 
plattform för förmedling genom att ge ut och 
distribuera användarnas verk och produkter 
och genom att ställa scener till förfogande. 
Det performativa rummet understödjer sär-
skilt målen engagemang och innovation. 

Med rum menas här möjligheter som kan uppfyl-
las både i det fysiska och det virtuella biblioteket. 
Idealt sett understödjer de olika aspekterna var-
andra och därmed bibliotekets samhälleliga mål. 
Utmaningen är att få alla fyra att samspela i biblio-
tekets arkitektur, inredning, erbjudanden, program 
och val av samarbetsparter. I ett mindre bibliotek 
kanske man fokuserar på enbart några av målen 
(Folkebibliotekerne i vidensamfundet, 2010, s. 47-
48 samt bilaga 1, En ny model for folkebiblioteket i 
viden- og oplevelsessamfundet).  

Kan denna danska modell vara den omtolkning av 
traditionella biblioteksvärden som tar oss från his-
torien via det senmoderna samhället in i en fram-
tida vision om bibliotekets möjliga betydelse och 
roll? Huvuddragen är inte nya, möjligtvis omdefi-
nierade, skillnaden ligger framförallt i det fokus på 
deltagande och möten som det nya samhället har 
behov av, och det faktum att medierna har andra 
former och plattformar idag så att de är tillgängliga 
på helt nya sätt.  

Analysen som Jochumsen, Rasmussen och Skot-
Hansen gör, utgår ifrån att den senmoderna tiden 
präglas av globalisering, vilket skapar en konkur-
rens med låglöneländer där Danmark inte kan 
konkurrera med låga priser, utan med kunskap. 
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Kunskaper om vad som bör göras i ett företag el-
ler organisation, liksom hur saker bör utföras för 
att hitta det unika och innovativa, är det som kan 
skapa konkurrensfördelar. Samtidigt som kun-
skaper blir allt viktigare innebär den senmoderna 
tiden att allt kan omprövas: Förändringstakten är 
hög, traditioner omprövas, människor och varor 
rör sig över världen.

Om vi antar att den danska kommitténs bakgrund-
sanalys gäller även för svenska förhållanden, de 
nordiska ländernas villkor är ju ganska likartade, 
kan vi konstatera att vikten av att delta i och bidra 
till att utveckla kunskapssamhället måste vara en 

ödesfråga för såväl samhälle som individer. Om 
vi jämför svenska folkbibliotek med modellens 
förslag, hur ser det ut? Biblioteken som rum för 
lärande och inspiration, där verksamheten stödjer 
människors upplevelse och upptäckter känns själv-
klar, åtminstone för många bibliotek. Hur är det 
med möjligheterna att delta och skapa? Hur stödjer 
bibliotek människors möjligheter att stärka sina 
identiteter, att tänka nytt? Att delta och känna sam-
hälleligt engagemang? Vilka möjligheter finns att 
uttrycka sig konstnärligt? Att finna nya lösningar? 
Hur hanterar bibliotekens huvudmän detta? Hur 
agerar biblioteken? 

bibliotekets roll och uppdrag

(Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen, hämtad ur Folkebibliotekerne i vidensamfundet, 2010)
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”
identitet, image och profil

Identitet är det vi upplever att 
vi är, profil det vi väljer att visa 
att vi är och image det omvärlden 
uppfattar att vi är

(Söderberg 2006, s. 36)

Elin Fagernäs och Ellen Håkansson har i sin magister-
uppsats Identitet, image och profil: en diskursivstudie 
av Malmö stadsbibliotek (2008) granskat de tre 
begreppen identitet, image och profil. Begreppen 
tolkas olika av författarna i marknadsföringslitte-
raturen, i projektet har vi för enkelhetens skull valt 
att använda ovanstående betydelse. En bidragande 
orsak till begreppsförvirringen är att orden har lite 
olika betydelser i svenska respektive engelska: ”I 
den engelska litteraturen gör man ingen skillnad 
i betydelse mellan begreppen profil och identitet” 
skriver Fagernäs & Håkansson och fortsätter ”i 
svenskan syftar identitet till den djupare helhets-
bild som organisationen har av sig själv i förhållan-
de till andra organisationer” medan profilen istället 
är lika med den önskade bilden.

Diskrepansen mellan identitet och image är i 
vissa fall stor menar Fia Söderberg. ”Vem har inte 
hört Å jag minns doften i det dammiga lilla rum-
met på skolan med klassiker med röda ryggar”, 
skriver Söderberg och jämför detta med bibliote-
kariens bild: ”Och där sitter du som bibliotekarie 
och tänker på databaserna, eller det intressanta 
föredraget häromkvällen, eller sagostunden, eller 
videofilmerna eller tidningsläsarna” (Söderberg 
2006, s. 36). Detta är dock uttryck för en vanlig och 
förenklad bild av vilka skillnaderna egentligen är. 
De flesta av oss har en eller flera bilder av biblio-
teket, oftast från barndomen, där det som betytt 
mest för oss, eller det som berört oss sämst, finns 
inristat i minnet. Olika aktörer eller intressenter, 
t ex politiker, besökare och personal, har också 

som grupp olika bilder av vad ett bibliotek är eller 
bör vara. Detta framkommer bland annat i Svensk 
Biblioteksförenings rapport som utgår ifrån frågor 
i SOM-undersökningen, bearbetad av Höglund & 
Wahlström, Användningen och attityderna (2008). 
Åse Hedemarks avhandling Det föreställda folk-
biblioteket visar tydligt hur olika aktörer i media 
ställer krav på och har förväntningar utifrån sina 
egna intressen, vilket förstås föranleder en diskus-
sion om vems intressen biblioteken borde förvalta 
(Hedemark, 2009). 

Flera projekt i Sverige har arbetat med frågan om 
bibliotekens identitet, profil och image, bland annat 
i Norrbotten, länen i mellansverige samt Kalmar, 
Blekinge och Sydost. Det finns också en hel del 
forskning, såväl doktorsavhandlingar och magister-
uppsatser som enskilda enkätundersökningar, så 
frågan är grundligt belyst.

Det som vi i Synliggörande-projektet saknat är kva-
litativa berättelser om hur människor upplever sitt 
behov av litteratur, medier eller information och vilka 
vanor de har. Vi saknar tydliga redogörelser för olika 
gruppers användning och berättelser om betydelsen, 
dvs vad de får ut av sin biblioteksanvändning. Vi vet 
mycket om hur bibliotekspersonalen ser på biblio-
tekets identitet (se t ex Bibliotekarerne av Schreiber 
och Elbeshausen (red.), 2006, MVG-rapporten av 
Barbro Johansson om barnbibliotekariers identitet, 
samt magisteruppsatser), vi vet vad människor gör 
på bibliotek och vilka grupper som använder biblio-
teken i stora drag. Det som skulle kunna komplettera 
bilden och göra den mer levande och greppbar är 
just personliga berättelser om hur man läser, när 
man behöver mer information än man har tillgång 
till, hur man i så fall skaffar denna, när man ger 
upp osv. Studier liknande Elfreda Chatmans, från 
1999, om hur olika människor hanterar information, 
eller Anders Hectors studie What’s the use? (2001) 
om informationsbeteenden i vardagslivet, eller Sten 
Furhammars redovisning av en läsarstudie i samband 
med Skrinprojektet, Varför läser du? (1997) skulle 
behöva följas upp. Det är framförallt när det gäl-
ler skolbibliotek och informationskompetens samt 

4 Identitet, image och profil
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”
bibliotekstjänster för barn som vi har aktuella studier. 
Se exempelvis forskning av Louise Limberg med flera, 
Sökslump och textflytt (2004) samt Studier av barn- 
och ungdomsbliotek (2007) och Barnet, platsen, tiden 
– teorier och forskning om bibliotekets omvärld (2010) 
av Kerstin Rydsjö med flera eller Barn berättar – 
om 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011) av 
Åse Hedemark.

4.1 Identitet – bibliotekets självbild 

Identiteten är liktydigt med 
hur biblioteken ser på sig själva, 
bibliotekets självbild. 
Vad erbjuder biblioteket?

Identitetsbegreppet är egentligen hämtat från psy-
kologin och benämner en mänsklig individ, skriver 
Ulla Lindström i sin magisteruppsats Identitet, 
image och profil inom hälso- och sjukvården (1997). 
Fagernäs & Håkansson (2008) anknyter till detta 
och påpekar att när man talar om en organisations 
identitet så gör man det på ett metaforiskt plan. Det 
är den gemensamma upplevelsen av organisationen 
hos dem som arbetar där som utgör identiteten.

Gunnel Hessler, universitetslektor vid Biblioteks-
högskolan i Borås, visar i sin doktorsavhandling 
Identitet och förändring - En studie av ett universi-
tetsbibliotek (2003) att detta är en dynamisk process 
och att en biblioteksorganisation svarar på föränd-
ringar i omvärlden genom ett spel mellan olika 
interna krafter:

Där finns krafter som verkar för förändring, men 
också sådana som helst inte vill se någon djupgående 
förändring eller ifrågasättande av den verksamhet som 
blivit vana och tradition. Det finns olika syn på vari 
organisationens syfte och mål egentligen består och hur 
detta skall ta sig uttryck. De enskilda operativa verk-
samheterna såväl som deras tjänstemän har skilda 
erfarenheter, intressen och förväntningar på framtiden. 
Det slutliga utfallet av planerade förändringar måste 

på ett eller annat sätt utgöra resultatet av en kraftmät-
ning mellan dessa olika intressen (s. 11).

Organisationsidentiteten måste sökas i den egna 
kärnverksamheten, skriver Hessler: ”Det är ur or-
ganisationsidentiteten som tjänstemännen hämtar 
motiv och bedömningsgrunder för sitt handlande i 
utvecklingen och bekräftelse på sin yrkesidentitet” 
(Hessler, s. 13, efter Polesie 1990).

I identiteten ingår såväl synliga som osynliga delar. 
Till det som syns hör namnet, logotypen, varu-
märket, eventuella symboler samt en slogan eller 
tagline, som sammanfattar affärsidén. Till de mera 
osynliga delarna hör organisationens personlighet 
och värderingar. ”Utan gemensamma värderingar 
blir det fritt fram för alla uttryck, resultatet blir 
ett identitetslöst kaos som avspeglas såväl externt 
som internt” (Steen Jensen 2003). Folkbibliotekets 
problem är kanske inte att man inte har gemen-
samma värderingar, utan snarare olika bilder av 
hur man ska uppnå det resultat som värderingarna 
uttrycker. Hur kommuniceras dessa värderingar 
internt respektive externt? 

Identiteten skapas enligt Steen Jensen av fyra faktorer:

•	de produkter och tjänster man erbjuder
•	den miljö i vilken man erbjuder dessa 

produkter och tjänster
•	det sätt personalen uppträder på
•	hur ser ut; samtal med kunden, reklam osv.

Vad som är den viktigaste identitetsbyggaren varie-
rar. När det gäller bibliotek beskrev t ex Greenhalgh 
& Worpole för femton år sedan närvaron av böcker i 
stor skala och tystnad, som en del i vad de kallar ”li-
braryness”, dvs en rad faktorer som särskilt utmärker 
bibliotek. Men, det sätt vi uppträder på blir alltmer 
avgörande för de flesta organisationer eftersom det 
är på den punkten vi lättast skiljer oss från andra. Ett 
unikt sätt att uppträda ger konkurrensfördelar som 
kan behållas en längre tid. Den kanske viktigaste 
delen i identiteten är ändå helheten. Vad kommer att 
utmärka framtidens ”libraryness”? 

Fia Söderberg (2004) har i en artikel med rubriken 
ID – på spaning efter folkbibliotekets identitet gått 
igenom och beskrivit forskning, med utgångs-

identitet, image och profil
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punkt från Andersson & Skot-Hansens modell från 
1994, som bedrivits om folkbibliotekens identitet i 
Sverige mellan 1995 och 2004. Vad är ett bibliotek? 
Ett kulturcentrum, ett informationscentrum, ett 
kunskapscentrum eller en mötesplats? Det beror på 
vilket folkbibliotek det handlar om – filialbibliotek, 
bokbuss, stadsbibliotek, läsesalong eller ungdoms-
bibliotek. Målsättningen att nå alla skapar ett 
identitetsproblem för biblioteken och gör att bilden 
av biblioteket blir diffus:

Diskrepansen mellan identitet och image beror på 
att biblioteket är olika saker för skilda människor. 
Biblioteken har en otydlig identitet, eftersom den be-
står av flera och har svårt att prioritera. Man vill vara 
mycket på en och samma gång och ge allt till alla. Den 
allmänna uppfattningen att biblioteken varit dåliga 
på att marknadsföra sig kan också bidra till att biblio-
teksvärldens bild av biblioteket inte stämmer överens 
med omvärldens. Det finns en risk att biblioteket 
upplevs som identitetslöst (Söderberg, s. 24). 

Men om man å andra sidan ser en styrka i att iden-
titeten, eller snarare profilen, upplevs vag när man 
kommunicerar med olika grupper och att identiteten 
egentligen har en stark tradition och historia som bas 
i en komplex politisk organisation, kanske det snarast 
kan upplevas som en styrka att kommunicera detta 
medvetet. Nedanstående citat illustrerar detta:

Ett problem för folkbiblioteken är att det försöker 
vara allt för alla, och därför blir identiteten otydlig. 
Kanske kommer framtidens bibliotek att ha olika 
inriktningar. Resurserna kommer aldrig att räcka 
till, eftersom biblioteket har satt målen för högt: att 
ge allt till alla. Biblioteken kan inte fungera som 
de hittills alltid gjort, eftersom kraven växer och 
förändras från användarna, och resurserna krymper. 
Kanske måste biblioteken nöja sig med att ge en del 
till många? Är svenska bibliotek identitetslösa och 
frustrerade? (Söderberg, s. 23). 

I Synliggörande-projektet brottades projektbiblio-
teken med dilemmat att vara tvungna att välja en 
målgrupp att kommunicera sin profil med. Även 
om man kunde enas om en målgrupp att vända sig 
till med sitt budskap, t ex barnfamiljer, var det svårt 
att hitta ett bra tilltal och helst skulle man velat 
rikta sig till alla samtidigt. Rådet att välja en grupp 
i taget och ett budskap i taget, och att kommuni-

cera strategiskt för att nå just den gruppen med 
det man ville säga, var lätt att ta till sig men svårt 
att lyda. Ett av projektbiblioteken upplevde dock 
senare i projektet en styrka i att, utifrån folkbiblio-
tekets bas och uppdraget i biblioteksplanen, kunna 
välja en profil att kommunicera till den målgrupp 
man identifierat som mest angelägen. 

Den komplexa bilden försvårar alltså bibliotekens 
marknadsföring. Söderberg påpekar att ”eftersom 
bibliotekets identitet är så mångfacetterad blir det 
en utmanande uppgift att marknadsföra bibliote-
ket… Eller är det kanske detta man ska förmedla 
till omvärlden – mångfalden av idéer, eftersom det 
är bibliotekets karaktär?”

En annan intressant fråga är den som Geir Vestheim 
formulerade i en studie från 1997 med titeln Fornuft, 
kultur og velfaerd. Ett dilemma som folkbiblioteken 
länge stått inför är frågan om de i första hand ska 
vara institutioner för en kritisk offentlighet, demo-
krati och personlig utveckling eller om de ska vara 
redskap för en statlig och kommunal kulturpolitik 
och tjäna särintressen som t ex kulturturism och 
tillväxt? Frågan blir intressant i ljuset av Jochumsen, 
Rasmussen & Skot-Hansens senaste modell där 
biblioteket utgår ifrån de samhälleliga mål ett sen-
modernt samhälle kan ha. Biblioteken, dvs socken-
biblioteken, folkrörelsebiblioteken och läsesalong-
erna, utvecklades som svar på olika samhälleliga 
behov, som platser för bildning. Men även om det 
gemensamma målet var bildning så kom ursprunget 
från olika samhällsklasser och gruppers intressen. 
Under 1900-talet växte dessa ihop och samlades i 
det vi idag känner som det moderna folkbiblioteket. 
Flera forskare har analyserat denna utveckling 
(t ex Bosse Jonsson, Per Sundgren och Magnus 
Torstensson) och det som återkommer är vems 
bildning som biblioteken ska förmedla, vems kultur 
som erbjuds och vem som har tolkningsföreträdet 
av begreppet kvalitet, regler och förhållningssätt 
till både medier och användare. Det finns alltså ett 
uppifrån/nerifrån dilemma som man också ser spår 
av i dagens debatter (se t ex Hedemark 2009) som 
ofta präglas av olika maktintressen. Per Sundgren 
hävdar exempelvis i sin avhandling Kulturen och 
arbetarrörelsen att arbetarrörelsen tagit över bor-
gerlighetens kultursyn och aldrig formulerat någon 
egen (2007). 
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4.2 Image – omgivningens syn på biblioteket

Vilken bild har bibliotekets 
användare och andra aktörer av 
vad biblioteket erbjuder? Vilken 
attityd och vilka känslor har man 
till biblioteket? Hur beter sig 
användarna i biblioteket?

Omgivningens syn på och upplevelser av bibliotek 
består av den kombination av känslor, tankar och 
handlingar som bygger på tidigare erfarenheter, 
antingen självupplevda eller andras berättelser. Bil-
derna är uttryck för subjektiva upplevelser, men när 
man frågar om bibliotekets roll för andra eller lite 
mer allmänt, bortser man från den egna bilden och 
svarar lite mer objektivt. Då framkommer en mycket 
positiv bild, symbolvärdet är otroligt högt (se t ex 
Jema Rådgivning 2010, SOM-undersökningar etc). 

Fagernäs & Håkansson betonar, med hänvisning 
till Lars Palms bok Övertalningsstrategier (1994), 
att den grundläggande tanken är att en viss image 
alltid existerar som omvärldens egentliga bild av 
organisationen. Profilen utgörs däremot av den 
önskade imagen, den bild organisationen vill ge av 
sig själv. Det finns ett stort intresse av att image och 
profil stämmer överens. Imagen är detsamma som 
utfallet av profilen, dvs om man lyckats profilera 
verksamheten framgångsrikt borde imagen inte 
ligga långt ifrån profilen. Någon total överlappning 
av begreppen är dock inte önskvärd eftersom pro-
filen också ska utgöra en vision och egentligen vara 
ouppnåelig, eller åtminstone svår att nå. Ambitio-
nen ska vara högre än verkligheten alltså. Men, om 
glappet mellan identitet och image blir för stort 
riskerar man att få en ”schizofren” organisation 
(2008). Image skapas i omvärlden, men påverkar 
bibliotekariens syn på sig själv och därmed identi-
tetsupplevelsen i arbetet. 

Därför är det förstås viktigt att känna till vilken image 
biblioteket har, vilket görs genom att vara lyhörd 

eller helt enkelt fråga. I Synliggörande-projektet läste 
vi vad andra skrivit men gjorde också egna studier, 
telefonintervjuer och observationer. 

Ett annat sätt att ta reda på bibliotekets image är att 
studera vad som står i media. Hedemark visar att 
under 1970-tal dominerade allaktivitetsdiskursen, 
vilket innebar att debatterna i media handlade om 
biblioteken som allaktivitetshus med fokus på upp-
sökande verksamhet. Aktiviteter snarare än böckerna 
stod i fokus. Under 1980- och 1990-talet dominerade 
den bokliga diskursen och under 2000-talet har både 
den bokliga diskursen och den informationsför-
medlande diskursen starka ställningar i debatterna. 
I både allaktivitetsdiskursen och den informations-
förmedlande diskursen finns en ambition att ta viss 
hänsyn till användarna. Förmedling är ett nyckel-
begrepp, medan den bokliga diskursen genomsyras 
av ett bildningsideal genom att erbjuda människor 
rätt sorts skönlitteratur. Den bokliga diskursen 
antyder tillbakablickande och nostalgiska drag där 
bibliotek förknippas med dammiga bokhyllor och 
vänliga bibliotekarier. Här framträder biblioteket 
som kulturarvsbärare. Den informationsförmed-
lande diskursen som blev vanligare på 1990-talet 
och framåt beskrivs som framåtblickande med 
fokus på ny teknik och nya medieformer. Bibliote-
kariens kunskap handlar mer om kunskapsorgani-
sation och teknisk kompetens, inte om skönlittera-
tur. Legitimiteten knyts till individen och dennas 
personliga utveckling, biblioteket som instrument 
för livslångt lärande och utbildning. Den bokliga 
diskursen framförs framförallt av författare, medan 
den informationsförmedlande framförs av bibliote-
karier. Bosse Jonssons avhandling Medborgaren och 
marknaden (2003) visar på politikers och folkbib-
lioteksfältets identifiering med uppdraget att arbeta 
med utbildning och livslångt lärande. 

En intressant händelse inträffade vid sammanslag-
ningen av Visby stadsbibliotek och Högskolan på 
Gotlands bibliotek. Sammanslagningen skapade en 
våldsam debatt bland folkbiblioteksförespråkarna 
trots vetskapen om att kommuninvånarna skulle få 
tillgång till en ny och bättre lokal och högskolans 
resurser. Det gick till och med så långt att folk de-
monstrerade mot det nya biblioteket i Almedalen. 
Wilhelm Widmark (2000) har i en magisteruppsats 
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undersökt orsaken till varför detta vållade en sådan 
debatt. Han menar att även om kritiken på ytan 
handlade om bibliotekets tillgänglighet så handlade 
det i grunden om folkbibliotekets identitet, sam-
manslagningen upplevdes som ett hot mot folk-
bildningstanken och den fria bildningen.

Eileen De Sáez påpekar i boken Marketing Concepts 
for Libraries and Information Services (2002) hur 
svårt det är att förändra människors bilder: 

It is important to remember that images persist 
because people are selective in their reception of 
information, filtering it in the light of ’what they al-
ready know’. Changing an image, therefore, is a slow 
process (de Sáez, s. 189).

4.3 Profil – den bild man vill förmedla

Profilen är den bild av den egna verksamheten 
man vill att omvärlden ska omfatta. Som sagts ovan 
är det inte lätt att ändra andras bilder, något som 
förstås skapar problem för marknadsförare världen 
över. Profilen måste alltid hänga samman med den 
egna identiteten och den image, eller bild av bib-
lioteket, som omvärlden har. I idealfallet överens-
stämmer imagen (omvärldens bild) med profilen 
(den önskade bilden av biblioteket).

De Sáez ställer upp tre kriterier för en lyckad profil: 
Den ska vara tydlig, symbolisera bibliotekets attityd 
samt vara utmärkande och konsekvent. Den biblio-
teksverksamhet som inte är tydlig med sina mål och 
som kommunicerar dåligt med sin egen personal, 
får det inte lätt att kommunicera en stark profil till 
omvärlden (de Sáez 2002, s. 186-187). 

Hur kommer man fram till en profil? I Synliggörande- 
projektet i Halland genomförde projektbiblioteken 
en grundläggande genomgång av styrdokument, av 
användarna i närområdet, av uppfattningen av den 
egna lokala identiteten tillsammans med forskning 
om folkbibliotekens identitet. Kommunikationsbyrån 
Treativ hjälpte biblioteken att tänka kring kommuni-
kation och framtagande av en egen profil, baserat på 
det material biblioteken tagit fram tidigare. Biblio-
teksplaner och andra styrdokument utgör här en god 
grund att stå på. 

Vilka profiler kan biblioteken välja att fokusera på? 
Linda Cederberg använde i sin magisteruppsats, 

Profil och samarbeten på folkbibliotek, Andersson & 
Skot-Hansens modell över bibliotekets olika roller 
för att fråga bibliotekschefer i Sverige hur de såg på 
vilken profil deras bibliotek hade. En övervägande 
del ansåg att kunskapscentrum var den absolut 
största delen, detta gällde särskilt de större biblio-
teken medan de mindre biblioteken i regel ansåg 
att kulturprofilen var störst. Man ansåg också att 
folkbiblioteken i framtiden skulle spela en ännu 
större roll för utbildningen (Cederberg 2006).

Andersson & Skot-Hansens modell, som presen-
terades i rapporten Det lokale bibliotek – afvikling 
eller udvikling (1994), bygger på en undersökning 
av folkbibliotekets roll i tre olika danska lokalsam-
hällen. Författarna konstaterar att biblioteken hade 
problem med sin image och förhållandet till kom-
munala politiker. Vid denna tid befann sig danska 
folkbibliotek i något av en identitetskris till följd av 
nedskärningar och stora förändringar till följd av den 
framväxande informationsteknologin kring Internet.

De fyra roller, eller profiler, som då var aktuella var:

•	Kulturcentrum – biblioteket som en plats för 
kulturella upplevelser genom lån av böcker, 
musik och filmer, men även genom att erbju-
da författarkvällar, utställningar, sagostunder 
osv. Används på fritiden. 

•	Kunskapscentrum – en plats som ger tillgång 
till kunskap genom uppslagsböcker, kurslit-
teratur och studieplatser.  Används i studier, i 
arbetslivet och privat för egen bildning. 

•	 Informationscentrum – en plats där männis-
kor tar del av samhällsinformation och fakta 
som behövs i vardagslivet eller yrkeslivet. 

•	 Socialt centrum – där människor kan koppla 
av, sitta ner i lugn och ro och läsa. En plats 
som kan bidra till sammanhållning och social 
gemenskap. Används i vardagslivet. 

Nu, med tanke på den nya bearbetade modell som 
tagits fram av de danska forskarna, se avsnitt 3.3, 
kan man fundera över vilka profiler som skulle 
kunna vara relevanta mål. Biblioteket som rum för 
inspiration där människor kan uppleva saker, som 
rum för lärande, för nya upptäckter, som rum för 
möten, där man kan delta, eller ett performativt 
rum för skapande? 
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Ett bibliotek som har lyckats profilera sig på ett sätt 
som fått genomslag, inte minst i media, är Norr-
köpings stadsbibliotek. Söderberg (2004) beskriver 
detta i en artikel:

Norrköping har alltså valt en offensiv strategi genom 
att välja en identitet som kunskaps- och informa-
tionscentrum. Man har som tidigare nämnts profi-
lerat sig genom teknik och generösa öppethållande. 
[…] Att biblioteket har lyckats med sin offensiva 
strategi är uppenbart, bland annat genom sin aktiva 
marknadsföring där webbplatsen är en viktig kanal 
(Söderberg, s. 10).

Satsningen på en aktiv och levande webbplats har 
fortsatt och 2010 fick Norrköpings stadsbibliotek 
priset ”The Digital Cultural Institution of the Year”.

4.4 Röster om identitet och image från 
 bibliotekspersonal i Halland

Svaren på den enkät som regionbiblioteket skick-
ade till all bibliotekspersonal i Halland sommaren 
2009, dvs några månader in i projektet, ger en bild 
av hur personalen ser på folkbibliotekets identitet. 
Inga gemensamma aktiviteter hade då skett i länet, 
det var bara projektbiblioteken som haft diskus-
sioner om identitet. Dessa skedde dels i den egna 
personalgruppen tillsammans med projektledaren, 
dels gemensamt vid två tillfällen. Projektbibliote-
ken hade samlat in uppgifter om vilka som bor i 
närområdet, funderat på vilka som använder eller 
inte använder biblioteket och resonerat om vilka 
skäl för detta man kunde ha. Tidigare användar-
undersökningar plockades fram och analyserades, 
man läste användarstudier som andra gjort och tog 
fram bibliotekets mål och analyserade detta. För att 
se om det fanns skillnader i hur projektbiblioteken 
svarade jämfört med personal vid övriga bibliotek, 
skickades enkäten till all personal i Halland, cirka 
200 personer. Enkätsvaren sammanställdes under 
hösten och presenterades på en gemensam projekt-
träff i mars 2010. 102 personer svarade vilket gav 
en svarsfrekvens på 50 procent. Av dessa deltog 
cirka 20 personer i projektet. Eftersom det är så 
pass få är det svårt att få ut några statistiskt säker-
ställda resultat av skillnaderna, men i vissa fall går 
det att se tendenser.

Röster om bibliotekets identitet 

En central fråga i undersökningen var: Hur skulle 
du beskriva ditt biblioteks identitet?

Frågan hade låg svarsfrekvens, bara 58 av 102. 
Hälften svarar att identiteten är kopplad till 
biblioteket som plats, främst mötesplats eller plats 
där man kan låna litteratur, läsa, använda datorer. 
Exempel på sådana uttalanden: 

En mötesplats, en plats för studier, mycket program, 
sköna läsplatser, vacker byggnad. 
En trevlig och avslappnad mötesplats för våra 
kommuninvånare. 
En social mötesplats, informationscentrum.
Kulturcentrum med massor av aktiviteter. 
Integrerat skolbibliotek.
En ganska opretentiös plats.

I andra hand definierar man identitet som den 
verksamhet man bedriver, dvs utlån av böcker, 
aktiviteter osv. Exempel:

Lånebibliotek, men även ett bibliotek för tidnings- 
och tidskriftsläsning, informationssökning via 
Internet. 
Kärnverksamheten är utlån av böcker och att hjälpa 
låntagare hitta information. 
Kärnverksamhet, skönlitteratur för barn och vuxna 
samt lite fakta.
Programverksamhet starkt identitetsskapande. 

Några få beskriver bibliotekets identitet med 
utgångspunkt i vem man vänder sig till, dvs mål-
grupp. Exempel:

… barnen känner sig som hemma här.
Jag jobbar mycket med barn och för mig är bibliote-
ket läsglädje och inspiration för barnen, deras för-
äldrar och för de pedagoger som jobbar med barnen. 

En sista kategori av svar anger att identitet är hur 
man gör något, dvs den service man ger. Exempel: 

Litet och familjärt.
Kör på i gamla hjulspår.

Flera lägger till att platsens identitet är kravlös och 
gratis, att man kan sitta där för sig själv och ”bara 
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vara”, ett lugnt alternativ till resten av skolan, folkbil-
dande, symbol för levande landsbygd, kompetens-
stöd till det lokala näringslivet, turistinformation, 
demokratisk samhällsfunktion, upplevelse genom 
skönlitteraturen, underhållning, konstutställningar.

Från dem som är med i projektet kan man skönja 
att man arbetar med identitetsfrågan, ett exempel 
på ett sådant uttalande är:

På väg från den ”gamla” typen 
av filial som ett litet bibliotek som 
ändå ska försöka ha allt, till ett 
funktionellt närbibliotek med en 
tydlig image och profil.

Nästan ingen fokuserar på den kompetens som 
erbjuds på biblioteket. Om den finns med är det 
i samband med ”hjälp att hitta information”, inte 
som hjälp att hitta litteratur, genrekunskaper, orga-
nisering av kunskap osv. Kanhända är detta alltför 
självklart och närliggande för att man ska se det 
som en del av bibliotekets identitet?

Alla svar uttrycker tillgängliggörandet, inte samlandet 
eller ordnandet av information och medier. På frågan 
om vilken roll biblioteket kan kopplas till; kultur, 
utbildning, information eller social roll (dvs de roller 
som diskuterades i Dorte Skot Hansen och Marianne 
Anderssons modell från 1994), svarar man: Kultur 54 
procent, utbildning 7 procent, information 14 procent 
och social roll 15 procent. Lägger man ihop första och 
andra prioriteringen får man svaren: Kultur 72 pro-
cent, utbildning 24 procent, information 46 procent 
och social roll 40 procent. Intressant är att utbild-
ning får en så låg siffra. När Linda Cederberg ställde 
samma fråga till landets chefer för folkbibliotek för 
fem år sedan, ansåg de att bibliotekets dominerande 
profil var kunskaps och informationsprofilerna, följt 
av den sociala och först i fjärde hand kulturprofilen 
(se vidare Cederberg, 2006). I vår halländska enkät 
svarade såväl chefer som övrig personal från både 
huvudbibliotek och filialer.

På frågan om man tror att användarna känner till 
bibliotekets olika roller, svarar 39 procent ja, 51 
procent nej och 10 procent vet ej. När vi ställde 
frågorna, tänkte vi att begreppet identitet kanske 
kan operationaliseras genom hur man ser på de 
viktigaste uppgifterna för biblioteket? Vi valde där-
för alternativ som använts i samband med tidigare 
undersökningar. Uppgiften var att rangordna de 
fyra viktigaste av tolv alternativ:

•	 49 procent valde som första alternativ 
”Skapa och stärka läsvanor hos barn redan 
från tidig ålder”. 

•	 21 procent ansåg att ”Erbjuda möjligheter till 
kreativitet och personlig utveckling” var det 
viktigaste alternativet. 

•	 7 procent valde något av följande alternativ: 
”Stödja såväl självstudier som formell utbildning 
på alla nivåer” samt ”Garantera medborgarna 
tillgång till alla slag av samhällsinformation”.

Endast 5 procent ansåg att ”Underlätta utnyttjandet 
av informationsteknologi och förbättra kunska-
perna om dess användning” var ett uppdrag för 
biblioteket. Ingen valde det som första alternativ. 
Det är särskilt intressant i jämförelse med den 
rörelse som nu växer fram i biblioteksvärlden, att 
i enlighet med bibliotekslagen ”främja tillgång till 
databaserad information”. Det nationella projektet 
IKT-lyftet, som bland annat resulterat i den natio-
nella Digidel-kampanjen, har som syfte att minska 
det digitala utanförskapet. Många län och kom-
muner deltar i detta samarbete mellan folkbildning 
och bibliotek, så även Halland från 2011. 

Vi ställde också frågan vilka tjänster som persona-
len ansåg saknades som skulle kunna öka servicen 
och göra användarna mer nöjda. Bland de öppna 
svaren hittar vi: Café, ökade öppettider, fler studie-
rum och studieplatser, större utbud av facklittera-
tur, bättre kunskaper om databaser, tillgång till kök 
(mikrovågsugn), trådlös internetanslutning, möj-
lighet att utföra fler tjänster på nätet, tyst läsrum, 
filmuthyrning, användarundervisning, mer perso-
nal, mer pengar till medier, ladda ner MP3-böcker, 
fler ljudböcker, fler hållplatser för bokbussen. Inget 
helt nytt alltså, utan snarare mer av det man har 
eller sådant som andra bibliotek har. 
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I de öppna kommentarerna, som svar på frågan 
om man tycker att biblioteket passar bättre för eller 
vänder sig till en särskild typ av användare, menar 
respondenterna att medelålders och äldre littera-
turintresserade är dem man främst vänder sig till. 
Många påtalar paradoxen att man prioriterar barn 
och barnfamiljer, men att man egentligen vänder 
sig till äldre användare, en trogen grupp som an-
vänder biblioteket mycket. 

Vi frågade också, som en del av identiteten, hur 
man uppfattade bibliotekets uppdrag: 12 procent 
ansåg uppdraget vara glasklart, 66 procent ganska 
tydligt och 20 procent att det var ganska otydligt. 
På frågan vem som bestämmer bibliotekets upp-
drag svarar så gott som alla ”politikerna i kultur-
nämnden” eller motsvarande. 78 procent anser 
att uppdraget uppfylls ganska bra och endast 6 
procent ganska dåligt. I de öppna kommentarerna 
efter frågan svarar många att målen är svåra att 
uppnå med befintliga resurser, att detta är en fråga 
som borde diskuteras oftare samt att uppföljningen 
är ganska ytlig.

Vad anser bibliotekspersonalen om bibliotekets 
image, dvs den bild som andra har av biblioteket? 
73 procent anser att bibliotekets image är ganska 
tydlig för användarna medan 23 procent anser att 
den är ganska otydlig. Endast 4 procent svarar att 
den är glasklar. I stort menar man att de som använ-
der biblioteket, t ex tidningsläsande män, kultur- 
intresserade kvinnor, elever och pedagoger, barn 
osv, har en god uppfattning om vad som erbjuds 
dem. De grupper som har en otydlig bild av biblio-
tekets erbjudande uppges vara: De som inte kom-
mer, medelålders män och gruppen 20-30 år samt 
ungdomar, invandrare, lågutbildade, välutbildade 
och nyinflyttade.

Vilka roller, tjänster eller uppdrag tror personalen 
att användarna känner minst till? Man svarar ”allt 
utom böcker”: Databaserna, Boken kommer, att 
vi är bra på att ta fram fakta, skillnaden mellan 
talböcker och ljudböcker, avancerad informations-
sökning och möjligheter till fjärrlån. En del förstår 
inte att vi är ute i biblioteket för att besvara frågor 
och hjälpa till. Flest svar hamnar inom kategorin 
informationssökning och allt en bibliotekarie kan 

hjälpa till med, dvs den egna kompetensen, biblio-
tekets starkaste professionsidentitet. Det finns all 
anledning att ställa sig frågan:

Hur kommunicerar biblioteket 
vad personalen är experter på? 

På frågan vad som kan göras för att användarnas 
bild och förväntningar bättre ska stämma överens 
med bibliotekets erbjudande, anges att man måste 
bli bättre på att berätta om det för användarna. Ex-
empel: tydliga mål, marknadsföring, bra ledarskap, 
träffa människor på andra platser, bjuda in till in-
formation, tala om att vi finns och vad vi erbjuder, 
visa oss mer, lyssna mer på besökarnas önskemål. 
Vilka hinder finns för att göra detta idag?
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”
Jag slopar det där med kön, 
ålder, bostad, inkomst och yrke 
och försöker istället förstå vad 
som engagerar dig, vad som 
upptar dina tankar och vad det 
är du skulle vilja göra bättre

Ingebrigt Steen Jensen 2003, s. 13

Hur stor kunskap har allmänheten om de resurser 
och den kompetens som ett bibliotek tillhandahål-
ler? Stämmer omvärldens bild överens med den 
profil biblioteken vill förmedla?

De kunskaper vi får om målgruppen genom använ-
darundersökningar ger en grund att stå på när vi 
diskuterar den egna identiteten och hur en pas-
sande profil kan utformas. Genom användarunder-
sökningar kan vi få en uppfattning om bibliotekets 
image, dvs omvärldens syn på biblioteken.

Här ges några exempel på sådana användarun-
dersökningar. En av dessa är gjord i Halland inom 
projektet Synliggör biblioteket. Övriga är dels från 
Sverige, dels från våra nordiska grannländer.

5.1 Svensk undersökning: 
 Användningen och attityderna

I syfte att förbättra kunskaperna om hur svenska 
folket ser på biblioteken bad Svensk Biblioteks-
förening SOM-institutet att lägga till en del frågor 
i deras rikstäckande undersökning. Materialet 
bearbetades av Lars Höglund och Eva Wahlström 
och presenterades i rapporten Användningen och 
attityderna, 2009:

Folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både 
vad gäller jämförelser av kvalitén på olika kommu-
nala verksamheter och i rankningen av förtroendet 

för olika samhällsinstitutioner. Hela 85 procent 
anser dessutom att biblioteken är viktiga för att ett 
modernt samhälle ska fungera. Intressant nog gäller 
det även dem som själva inte använder biblioteken; 
så mycket som tre av fyra ”icke-användare” anser att 
biblioteken är viktiga för samhället. 

Förtroendet för biblioteken är alltså mycket gott, 
men författarna vill ändå peka på att förtroendet 
delvis är skiktat och att det främst är väl utvecklat 
bland dem som faktiskt använder biblioteken (s. 25). 
Även bedömningarna av service och förtroende 
har nära samband med användningen och förfat-
tarna menar att det framstår som en utmaning att 
få även icke-användare att besöka biblioteken och 
låta dem få uppleva god service. De flesta som svarat 
anser att biblioteken har en viktig roll att fylla men 
attityderna förefaller intressant nog stabilare än 
vad besökssiffrorna visar. Sett över en flerårsperiod 
verkar biblioteksbesöken ha minskat mest bland 
lågutbildade (Höglund & Wahlström 2009, s. 9).

5.2 Dansk studie: Gør biblioteket en forskel?

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen, båda forskare vid Danmarks biblio-
teksskole i Köpenhamn, undersökte användarnas 
förhållande till biblioteken med hjälp av djupin-
tervjuer och enkäter. Även om biblioteken i första 
hand förknippas med lån av böcker så visar deras 
studier att biblioteken har ett brett spektrum av 
användningsområden. I boken Gør biblioteket en 
forskel? (2000) jämför de hur olika livsstilar och 
människors biblioteksanvändning förhåller sig 
till varandra. Att folkbiblioteken i Danmark ”gör 
skillnad” är de flesta överens om men ingen har 
tidigare undersökt varför, hur och när?

Avsikten med undersökningen var att ta reda på 
vad biblioteket betyder i enskilda människors 
vardagsliv, och man har gjort djupintervjuer med 
såväl brukare som icke-brukare. Utöver det fak-
tiska biblioteksbruket har man också tittat på vilka 
föreställningar folk har om biblioteket samt vilken 
betydelse man tillmäter biblioteken ur ett samhälls-

5 Kunskaper om målgruppen
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perspektiv, forskarna menar att dessa tre saker är 
intimt förknippade med varandra. Undersökning-
en visar att det inte finns någon skarp gräns mellan 
brukare och icke-brukare, det är snarare olika skif-
ten i den enskildes liv som påverkar användningen.

Bruket av bibliotek kännetecknas av att:
•	 alla vid någon tidpunkt har använt biblioteket
•	 sociala skiften i livet medför förändringar i 

hur man använder biblioteket
•	 behov, vanor, tid och sociala nätverk bestäm-

mer biblioteksbruket
•	 barriärerna mot att använda biblioteket 

hänger samman med hur vardagslivet ser ut

Barriärerna relaterar alltså till faktorer som ligger 
utanför själva biblioteket och trots att de flesta har 
en positiv bild av bibliotek så räcker inte detta för 
att man ska besöka biblioteket om varken tid eller 
relevanta behov finns. Om kostnaden (hindren) för 
att besöka biblioteket är större än vinsten så uteblir 
besöket, så enkelt är det. Jochumsen och Rasmussen 
(2000, s. 139) är pessimistiska om möjligheterna att 
få väsentligt fler än idag att besöka biblioteken:

På denne baggrund er det naeppe realistisk at forven-
te, at en betydelig större andel af befolkningen, end det 
er tilfaeldet i dag, vil begynde at bruke biblioteket.

Forskarna menar att bibliotekets egentliga styrka 
är själva bredden i utbudet och denna bredd är den 
faktor som tydligast skiljer bibliotek från andra 
jämförbara institutioner. Frågan om biblioteket 
gör skillnad besvarar forskarna med ett ”Ja” men 
konstaterar samtidigt att det är stora variationer 
i uppfattningen – ju mer det brukas desto större 
betydelse tillmäter man biblioteket.

5.3 Norsk studie: Hvem er de og hvor går de?

Ett annat sätt att undersöka hur besökarna an-
vänder biblioteket är ”skuggning”, man följer helt 
enkelt efter besökaren för att se vad han eller hon 
gör och hur man beter sig under biblioteksbesö-
ket. Större studier med denna metod är gjorda 
bland annat i Norge och Danmark. Hvem er de og 
hvor går de? – Brukeratferd i norske storbybibliotek 
(2008) är en omfattande studie från Norge där man 
kartlagt vad folk sysslar med på biblioteket, förut-

om att låna och lämna böcker. Studien har utförts 
på fem bibliotek i större städer i Norge.

Studien visar att besökarnas användning av bib-
lioteket är komplex och den bekräftar Jochumsen 
och Rasmussens bild av biblioteken där bredden 
i utbudet utgör bibliotekens styrka. Även om lån 
fortsatt är en stor aktivitet visar studien att andelen 
besökare som inte lånar är större än de som lånar 
något under sitt biblioteksbesök. Vid sidan av lån 
är läsning av dagstidningar och tidskrifter, inter-
netanvändning, biblioteket som läs- och studieplats 
och som mötesplats viktiga sidor hos biblioteken 
(Hvem er de og hvor går de? 2008, s. 10).

I den norska studien (s. 28 ff) kunde man kategori-
sera besökarna i olika brukarprofiler som ”lånare”, 
”internetanvändare” och ”studerande”. Förutom 
att observera vilka aktiviteter som bedrivs har 
man också mätt hur lång tid de olika brukarprofi-
lerna spenderar på biblioteket: 70 procent stannar 
mindre än en halvtimme; det är gruppen lånare 
som använder kortast tid, i genomsnitt 18 minuter. 
Längsta tiden spenderas av dem som använder 
biblioteket som studieplats, dessa stannar nästan 
2,5 timme i genomsnitt. I en mellangrupp hamnar 
internetanvändare och de som läser tidningar och 
tidskrifter, dessa stannar i genomsnitt 45 minuter.

Författarna konstaterar dock att det finns en bety-
dande överlappning mellan profilerna, majoriteten 
av besökarna gör dessutom mer än en sak under 
sitt besök. De flesta passar exempelvis på att strosa 
längs hyllorna för att titta efter nyheter och annat 
utställt material under sitt biblioteksbesök. Den 
sociala dimensionen är av särskilt stor betydelse 
för de biblioteksbrukare som inte har norska som 
modersmål.

Man har även tittat på åldern i relation till aktivi-
teter: De som är mellan 15 och 18 år är de som i 
minst utsträckning lånar något, istället tillbringar 
man tiden genom att vara tillsammans med andra 
samt använda bibliotekets datorer. Åldersgruppen 
19-30 år använder biblioteket i stor utsträckning 
som studie- och arbetsplats. Den grupp som främst 
använder biblioteket för att låna hem material 
är medelålders och äldre. Andelen tidnings- och 
tidskriftsläsare ökar också med stigande ålder. 
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Kvinnor är i majoritet bland biblioteksanvändare 
med norska som modersmål. I gruppen med annat 
modersmål än norska är det däremot männen som 
utgör den största andelen.

Som en förundersökning inför byggandet av ett nytt 
huvudbibliotek i Oslo genomfördes fem fokusgrup-
per där såväl biblioteksanvändare som icke-använ-
dare fick ge sin syn på vilka önskemål man hade. 
Det visade sig att båda grupperna bar på mycket 
komplexa bilder av vad ett bibliotek skall vara. 
Ragnar Audunson har skrivit om detta i ett efterord 
till den norska undersökningen. Han går så långt 
att han påstår att folkbiblioteken representerar den 
mest komplexa institution som dagens samhälle kan 
uppvisa (Hvem er de og hvor går de? s. 54 ff).

5.4 Halländsk undersökning: 
 Icke-användares syn på bibliotek

På uppdrag av Regionbibliotek Halland genomförde 
företaget Jema Rådgivning för Synliggörande-
projektets räkning en undersökning i slutet av 2009 
i avsikt att ta reda på hur icke-användare ser på sina 
lokala bibliotek. Undersökningen baseras på 800 
telefonintervjuer fördelade på de fyra orter i länet 
där projektbiblioteken finns. 

Ungefär hälften av de tillfrågade (ca 1600 personer) 
hade besökt sitt lokala bibliotek det senaste året, 
dessa betraktas som biblioteksanvändare. De som 
svarade nej på frågan om de besökt det lokala bib-
lioteket betraktas istället som icke-användare, dessa 
fick sedan svara på resten av frågorna. Drygt 60 
procent har under tidigare perioder av sitt liv besökt 
biblioteket, kvinnor i betydligt högre grad än män. 
Den vanligaste orsaken till att de inte längre besöker 
sitt lokala bibliotek är att de inte har tid, att de läser 
mindre nu eller att de köper böcker istället. En del 
har dock besökt annat bibliotek eller bokbuss.

Bland icke-användarna skulle en av fem personer 
besöka biblioteket om det förändrades. Tidigare 
frågor har dock visat att kunskapen om biblio-
tekets utbud och tjänster är låg. Det verkar som 
om respondenterna, vilka är kulturkonsumenter i 
ganska hög grad, har en svag relation till bibliote-
ket och att de i högre grad behöver inviteras genom 
marknadsföring och information.

Så många som två av tre har läst en bok de senaste 
tre månaderna även om man inte besökt sitt lokala 
bibliotek. Skönlitteratur får man huvudsakligen 
tag på i butik, på en av orterna svarade närmare 
hälften av icke-användarna (45 %) att de får tag på 
skönlitteratur på detta sätt. Internet har ännu inte 
slagit igenom när det gäller att vara litteraturkälla, 
bara 10 % av de tillfrågade anger att de skaffar 
skönlitteratur via nätet. Kvinnor uppger i mer än 
dubbelt så hög grad som män att de får tag i barn-
litteratur genom butik. 

Icke-användarnas syn på biblioteken visar att det 
finns ett informations- eller tydlighetsproblem för 
biblioteken. Endast fyra av tio instämmer helt eller 
delvis i påståendet att det egna biblioteket har ett stort 
urval av böcker och tidningar. Knappt 3 procent av 
icke-användarna har varit inne på bibliotekets hem- 
sida vilket visar att de som inte besöker biblioteket 
inte heller använder dess hemsida. När det gäller 
gruppen 18-25 år kan man konstatera att deras kun-
skap om biblioteket är låg och att uppfattningen om 
bibliotekens utbud är relativt negativ. Endast 
4 procent tycker att biblioteken kan ge bra hjälp att 
hitta samhällsinformation, endast 8 procent tycker 
att öppettiderna är bra. Endast var femte ung person 
som inte besöker biblioteket känner till att man kan 
låna dator utan kostnad. Studien visar att de utlands-
födda generellt sett har en mer positiv attityd till och 
bättre kunskap om bibliotekens utbud än de som är 
födda i Sverige. Även bland högskoleutbildade är 
attityderna betydligt mer positiva än genomsnittet, 
kvinnor är också mer positiva än män.

När man ombads att beskriva biblioteket med 
hjälp av några angivna adjektiv gav de svarande 
en mycket positiv bild av biblioteket: Minst 70 
procent anser att biblioteket är folkligt, välkom-
nande och demokratiskt men också kompetent och 
pålitligt. En av fem tycker dock att biblioteket är 
tråkigt. Snobbigt är det få som anser att biblioteket 
är. Drygt hälften anser att biblioteket är modernt 
och inspirerande, fler kvinnor än män instämmer 
i detta (Jema Rådgivning 2010: Slutrapport – en 
undersökning bland utvalda bibliotek i Halland).

Kunskaper om användaren kan man få genom att 
läsa andras studier eller göra egna lokala studier. 
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Men framförallt lär man sig mycket om både icke-
användare och användare genom att spana utåt 
i samhället, vara uppmärksam och ställa frågor. 
Omvärldsspaningen där kunskaper om olika an-
vändare ingår kan delas upp bland personalen så 
att man bevakar olika delar av samhället eller olika 
kanaler. För att kunna använda kunskapen strate-
giskt behöver man sedan analysera och diskutera 
resultatet av spaningarna. Under projekttiden i 
Synliggörande-projektet gjordes detta systema-
tiskt, vilket gjorde att deltagarnas uppmärksamhet 
skärptes och deras kunskaper ökade betydligt. Det 
blev också bra samtal kring detta i personalgrup-
perna och man kopplade omvärlds- och användar-
frågor till verksamheten på ett nytt sätt.

kunskaper om målgruppen
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Att kommunicera strategiskt med omvärlden är 
inget nytt för folkbibliotek. Under 1900-talet har 
biblioteken arbetat med lokalernas placering, 
inredning, sätt att exponera medierna, val av 
samarbetspartners osv. Man har arbetat såväl inom 
bibliotekets väggar som med uppsökande och utåt-
riktat arbete, sedermera även via webbplats och an-
dra digitala kanaler. Dan Andersson beskriver t ex i 
avhandlingen Folkbibliotek makt och disciplinering, 
med hjälp av Michel Foucaults teorier om makt-
utövning och kontroll, hur folkbiblioteken arbetat 
med olika metoder för att öka besök och läsning av 
god litteratur under 1900-talet (2009).

Frågan är hur man kan arbeta mer strategiskt med 
kommunikation och marknadsföring och framfö-
rallt, vad är framgångsrikt och vad fungerar min-
dre bra? Vad kan man göra själv och vad bör man 
lämna till andra professioner? Personalens betydel-
se kan inte nog poängteras: Personalen ÄR biblio-
teket. Med sin kompetens bygger de upp samlingar 
och lokaler, skyltning, webbplats, förmedlar littera-
tur och information utifrån användares olika behov 
och kunskaper, arrangerar lämpliga program, tar 
kontakter med strategiska samarbetspartners och, 
kanske allra viktigast, de möter användarna.

Varför kommunicera strategiskt? 
•	Alla vet inte vad de kan ha för nytta av bibliote-

ket, särskilt inte när nya tjänster kommer till.
•	Alla betalar skatt och har rätt att känna till 

utbudet oavsett om man använder det eller ej.

Hur kommunicerar man strategiskt?
•	Tala om att verksamheten finns.
•	Förklara vad som är bra med den, ur ett 

intressentperspektiv.
•	Upprepa det.
•	Lev upp till det.

Vad ska man kommunicera?
•	 Identiteten, med utgångspunkt från att 

folkbibliotek är både politiska och handlande 
organisationer.

Var ska man marknadsföra sig? Det kan vara till 
hjälp att tänka sig fyra olika arenor:

•	Det egna biblioteket.
•	Det omgivande fysiska samhället.
•	Den egna webbplatsen.
•	 Internet, dvs via andra plattformar än den 

egna webbplatsen.

Om man finns med på alla fyra arenorna har man 
troligen kommit en god bit på väg. Framförallt når 
man betydligt fler än om man bara marknadsför 
sig i det egna biblioteket. Det omgivande fysiska 
samhället, liksom Internet, är arenor man inte 
äger själv och som därför kräver mer av strategiskt 
arbete om marknadsföringen ska lyckas. I detta 
kapitel beskrivs arbetet med kommunikation med 
utgångspunkt från de olika arenorna även om det 
inte uttryckligen sägs i texten.

6.1 Konsten att lyckas 

Avsnittet beskriver några grundläggande förut-
sättningar för det bibliotek som vill lyckas med sin 
marknadsföring.

Den norske marknadsföringsexperten Ingebrigt 
Steen Jensen inspirerade oss då han föreläste på 
Halmstadkonferensen Sälj biblioteket! 2008. I 
sin bok Ona Fyr (2003) räknar han upp några 
viktiga byggstenar som behöver finnas för att en 
organisation ska lyckas med sitt uppdrag. Steen 
Jensen hänvisar till en undersökning gjord vid 
Harvard Business School. Enligt denna känneteck-
nades världens hundra mest framgångsrika företag 
och organisationer av fyra faktorer:

En stark vision
”En vision är svaret på varför vi går till arbetet – en 
kort, energigivande mening som berättar för oss 
varför vi finns till, och vart vi ska färdas tillsam-
mans”. Visionen ska ge oss kraft att vilja nå längre, 
förtydligar Ingebrigt Steen Jensen. För allt fler är 
det inte tillräckligt att gå till jobbet bara för att 
tjäna pengar (ibid, s. 68 ff). Det räcker dock inte 
med att ha en vision, man måste drivas av den!

6 Metoder för strategisk kommunikation
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Grundvärderingar
”Värderingar kan liknas vid personlighetsdrag – 
de få, starka begrepp som kännetecknar företaget, 
organisationen eller föreningen i sin helhet”. Utan 
en uppsättning grundvärderingar går det inte att 
lyckas. Dessa kärnvärden ska vara få och valda 
med omsorg, det ska vara värderingar vi inte kan 
leva utan, menar Steen Jensen. Alla anställda måste 
engageras i arbetet med att utforma vision och 
värderingar. Värderingarna ska:

•	driva oss fram mot visionen
•	 göra oss tydliga
•	hjälpa oss att fatta beslut i vardagen 

(ibid ,s. 81 ff)

Steen Jensen ger rådet att beskriva verksamhetens 
personlighet som om den vore en människa för 
att göra det hela enklare. Kommunikationsbyrån 
Treativ, som anlitades som expertstöd i projekt 
Synliggör biblioteket, är inne på samma linje: 
Varumärkets personlighet kan beskrivas på många 
olika sätt, t ex i termer som folklig, kompetent, 
sofistikerad eller naturlig. Begreppen bryts sedan 
ner i egenskaper, folklig kan t ex beskrivas närmare 
med ord som jordnära, ärlig, genuin, glad osv. 

Man kan också använda bilmärken för att förtyd-
liga varumärkets personlighet; den folkliga stilen 
representeras exempelvis av en Ford. I Jochumsen 
och Rasmussens studie Gør biblioteket en forskel? 
(2000, s. 27 f) bad forskarna biblioteksanvändare att 
välja den bil som man ansåg bäst motsvarar folkbib-
lioteket. Svaret blev att biblioteket antingen liknar en 
familjebil – en 4-5 år gammal Toyota med plats för 
barn, eller en buss – stor och offentlig men långsam.

Förutom värderingar måste en organisation även 
ta ställning till vilka löften man vill ge sina kun-
der och ägare. Steen Jensen gör en distinktion 
mellan rationella och emotionella egenskaper och 
menar att en personlighet består av båda delarna. 
Värderingarna är emotionella och berättar hur vi 
gör en viss sak. Löftena däremot är rationella och 
berättar om vad vi gör. De löften som ges ska vara 
betydelsefulla, konkreta och mätbara samt helst 
också ge konkurrensfördelar. De kärnvärden man 
väljer ska appellera både till känsla och förnuft! 

Big Hairy Goals 
Många företag har stora mål men få har ”Big Hairy 
Goals”, ”mål som är så feta att det växer hår på dem 
och tvingar oss att svälja innan vi törs säga dem 
högt”. Nokias mål att gå från att tillverka toalett-
papper och gummistövlar till att bli världsledande 
på mobiltelefoni är ett gott exempel på detta. Andra 
exempel är ”Alla som arbetar ska ha råd med en bil” 
(Henry Ford) eller ”Det ska stå en man på månen 
före 1970” (NASA), (Steen Jensen, s. 100 ff).

Men också den som vill nå stora håriga mål måste 
dela med sig till andra, betonar Steen Jensen och 
poängterar samtidigt att det är stor skillnad på att 
berika sig själv och att berika andra. Det viktiga är 
inte om visionen följer regelboken, det viktiga är 
att den ger oss kraft, mod och riktning, menar han. 
Två dagar om året samlas medarbetarna på hans 
företag Dinamo för att släppa loss och staka ut 
kursen tillsammans: ”På Dinamo går vi till jobbet 
för att förändra världen – litegrann. Vi ska göra 
det genom att få det som är värdefullt att stråla 
starkare”. De här båda dagarna är det förbjudet att 
tänka smått! Hur långt kan vi skåda och hur vilt 
kan vi tänka? Syftet är att hitta nya håriga mål men 
också en gemensam ideologi att hålla sig till. Stora, 
håriga mål måste skapas och delas av många för att 
inte bli ”en galnings verk”.

Berättelsen 
Den fjärde faktorn som definierar framgångsrika 
organisationer är berättelsen. En levande beskriv-
ning av den rikedom och lycka som väntar när 
man nått målet. Berättelsen skänker kraft åt orga-
nisationen: ”Då tar vi av oss våra bifokala glasögon 
och tindrar med ögonen! Då stänger vi av kopie-
ringsapparaten och plockar fram originalen i oss” 
som Steen Jensen beskriver saken. De stora håriga 
målen måste vävas in i en historia om de ska kunna 
förverkligas (s. 114 ff). 

”Starka berättelser är ett kraftfullt verktyg för att 
hjälpa opinionsledare, vänner och ambassadörer 
att föra budskapen vidare och bygga relationer till 
varumärket” menar Thorstenson i boken Männis-
kor påverkar människor (2006, s. 33). Storytelling 
kan sägas vara en verbal och visuell illustration av 
varumärket: Det är inte fråga om påhittade sagor 
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från reklammakare eller PR-konsulter utan byg-
ger på verkliga händelser och erfarenheter. Som 
exempel kan nämnas att IKEA under flera år har 
samlat in berättelser från sina medarbetare, berät-
telser som sedan kan användas för att visualisera 
företagskulturen och introducera nya medarbetare 
i företaget. Utan goda historier blir visioner och 
värdeord tämligen doftlösa.

6.2 Kommunicera ett varumärke

Ett varumärke definieras inte av 
vad vi säger till kunderna, utan 
vad kunderna säger till varandra

Greg Clemenson, Informative

Vad är då bibliotekets varumärke? Som vi sett tidigare 
är det användarna som definierar varumärket genom 
egna erfarenheter eller genom att berätta om biblio-
teket för varandra. Men, om vi vill försöka påverka 
och nå potentiella användare eller intressenter kring 
vad biblioteket är och kan erbjuda, vad är det då vi 
vill kommunicera, vad är varumärkeslöftet? Eller 
med andra ord, vad lovar vi att användaren får om 
de använder biblioteket? I Synliggörande-projektet 
kom kommunikationsbyrån Treativ på en slogan som 
inspirerade projektbiblioteken: ”Biblioteket – ett nöje 
du redan betalt för!” 

Marknadsföringsprocessen startar med att kundernas 
behov och önskemål kartläggs och fortsätter till dess 
att dessa önskemål är uppfyllda på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Vägen dit går genom förståelse av kundens 
behov med empati och inlevelse, en välutvecklad 
kommunikation och en effektiv leverans av bibliote-
kets erbjudanden (Gupta 2006, s. 6-7). Gupta räknar 
upp en lång rad exempel på hur vardagliga beslut 
ingår som en del i marknadsföringen av biblioteket:

Var ska biblioteket ligga? Vilka öppettider är bäst för 
besökarna? Hur kan icke-användare lockas till bib-
lioteket? Ska allt vara gratis eller ska vissa tjänster 
avgiftsbeläggas, i så fall för vem? Hur ser användar-

nas behov ut över tid? Är användarna nöjda med 
den service biblioteket ger? Har man avgett några 
löften till kunderna? Vet dessa vad man kan förvän-
ta sig av biblioteket? (s. 13).

Den bild målgruppen har av varumärket brukar 
ibland kallas varumärkeskunskap, vilken består av 
två delar: Varumärkeskännedom – hur många som 
känner till märket, och Varumärkesimage – hur 
varumärket upplevs. I projektet har vi framförallt 
fokuserat på begreppet image.

Mårtenson (2009) skriver att de anställda tillhör de 
första som uppfattar ”det tomma pratets filosofi”. 
Det är viktigt att visionen utformas i samråd med 
personalen och att satsningen uppfattas som öm-
sesidig; organisationen satsar på sina anställda och 
medarbetarna satsar på kunderna. Det är medarbe-
tarna som löser kundernas problem och uppfyller 
de löften marknadsföringen ger.

Kommunikationsbyrån Treativ, som hjälpte till i 
projekt, menade att man kunde tänka utifrån olika 
cirklar: 

Varumärkeslöfte (varumärkets själ):
– Längst in definieras varumärkets kärna eller löfte. 
Det är detta löfte som gör att kunden föredrar ditt 
varumärke framför konkurrenternas. Löftet är det 
budskap som ska uttryckas i en eventuell slogan. 
Ett bra sätt att testa ett löfte är att fundera på om 
någon konkurrent skulle kunna använda samma 
löfte? Om så är fallet, måste du tänka om. Ett bra 
löfte ska vara så distinkt formulerat att det ute-
stänger alla dina konkurrenter. 

VARUMÄRKES-
LÖFTE

  EGENSKAPER

   FÖRDELAR

    
    

     
      K

ÄNSLA

   P
ERSONLIGHET
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Varumärkets personlighet:
– Beskriver personlighet, vem varumärket är. 
När anhängare till ett varumärke får associera 
fritt kommer alltid ytterst målande och distinkta 
personlighetsbeskrivningar i dagen. Varumärkets 
personlighet är också vägledande för tonen i kom-
munikationen.

Varumärkets känsla (varumärkets värden):
– Beskriver emotionella känslor, hur varumärket 
känns. Medan egenskaper och fördelar är objektiva 
och alltså existerar oavsett hur vi värderar dem, så 
är känslor subjektiva.

Varumärkets fördelar:
– Beskriver funktionella fördelar, vad varumärket gör. 
Varje fördel måste ha en direkt koppling till en eller 
flera egenskaper. Tänk på att fördelarna ska formule-
ras utifrån kundens eller användarens perspektiv.

Varumärkets egenskaper:
– Beskriver funktionella egenskaper, dvs. vad varu-
märket är. Två tumregler gäller för vilka egenska-
per som vi tagit med. För det första har vi försökt 
att utelämna rena självklarheter. Ambitionen 
har varit att endast ta med det som är unikt eller 
karakteristiskt. För det andra måste det naturligtvis 
vara sant, kunden ska kunna konstatera att en viss 
egenskap verkligen existerar.

I marknadsföringslitteraturen framkommer det att 
de flesta företag saknar personlighet; de vill vara till 
för alla och är ovilliga att sätta upp gränser för va-
rumärkets image. Varumärket ska vara både mas-
kulint och feminint, vända sig till alla samhällsklas-
ser osv. Detta resulterar i ett varumärke som saknar 
all personlighet, ett problem som således inte bara 
gäller bibliotek. I realiteten är det svårt att skilja 
mellan effekter av produkten, förpackningen och 
mervärdet; kunden köper helheten. Varumärket ses 
som en sammanhängande helhet som ska tillfreds-
ställa människors längtan, önskemål och behov. 
Det kan appellera till oss på olika sätt:

•	Tilltala sinnena; utseende, design, ljud, doft osv.
•	Tilltala förnuftet (funktionell dragningskraft); 

säker, prisvärd osv.
•	Tilltala känslorna (varumärkespersonligheten); 

lyxig, prestige, feminin/maskulin osv.

Alla varumärken måste tilltala oss på alla tre 
områdena men olika områden är olika viktiga 
beroende på vilken typ av tjänst det är och vem 
som använder den: ”Livsmedel appellerar främst 
till sinnena, rengöringsmedel främst till förnuftet 
och designkläder främst till känslor” (Mårtenson, 
s. 33 f). Studier av informationssökningsbeteenden 
och kulturvanor visar att frågor som tillgänglighet, 
närhet till biblioteket, tid för åtkomst och att det 
är enkelt att använda spelar avgörande roll, se t ex 
Løyland & Ringstad (2010). 

Associationerna och attityderna till varumärket ska 
vara starka, fördelaktiga och unika i nu nämnd ord-
ning: Styrka, dvs hur starkt varumärket identifieras 
med en viss association. Fördelaktighet, dvs hur 
viktig eller värdefull associationen är för kunden. 
Unikhet, dvs hur särskiljande märket är i förhål-
lande till en viss association (Mårtenson, s. 68).

Märket måste uppfattas som distinkt och unikt för 
att klara konkurrensen och ha en distinkt ”per-
sona” med en egen innebörd som skiljer sig från 
konkurrenterna. Mårtenson lyfter fram två viktiga 
riktlinjer: Kan den valda associationen differentiera 
märket i något avseende? Kan varumärket äga as-
sociationen över tiden? (Mårtenson, s. 70-71). När 
det gäller folkbibliotek måste man säga att man 
definitivt kan svara ja på båda frågorna. Folkbib-
lioteket som varumärke upplevs ju i alla studier 
vara mycket starkt, finns det rentav något starkare? 
För de som använder bibliotek upplevs bibliote-
ken som fördelaktiga, men den stora frågan är hur 
fördelaktiga biblioteken upplevs för dem som inte 
eller sällan använder bibliotek? Uppenbarligen inte 
tillräckligt. Folkbibliotek måste väl också betraktas 
som en unik institution?

Det finns företag som lyckas bygga ett starkt varu-
märke utan hjälp av reklam. De har istället fått 
draghjälp av all den publicitet som förekommer 
i massmedierna. Ett exempel är Bodyshop som 
bygger sitt varumärke på värdegemenskap. Sociala 
aktiviteter i butikerna attraherar såväl anställda 
som kunder. Därigenom bygger företaget starka 
relationer med sina kunder, med vilka man delar 
samma värderingar i frågor som rör miljö och 
mänskliga rättigheter. Budskapet förs fram i buti-
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kerna av de anställda (Thorstenson, s. 263, 279). 
I likhet med word-of-mouth marketing är publicitet 
en metod där företagets inflytande över kommunika-
tionen är begränsad vilket kan kännas frustrerande 
för den ledning som vill ha full kontroll över den egna 
verksamheten.

Varumärket är företagets mest värdefulla tillgång, 
men också dess akilleshäl, menar Mårtenson: ”Ju 
mer företagen har investerat i sina varumärken, 
desto mer sårbara är de för gräsrotskampanjer som 
syftar till att svärta ner och förstöra förtroendet för 
dem”. När samarbetet mellan kunder och företag 
utvecklas till en väv av sociala relationer där par-
terna är ömsesidigt beroende av varandra får de 
också en möjlighet att straffa svekfullt beteende, t.ex. 
genom att avbryta relationen (s. 22 ff). Här kan man 
dra en parallell till olika intressenters förväntningar 
på folkbiblioteken och hur olika aktörer agerar när 
biblioteken förändras, t ex att man tillåter stude-
rande att sitta i grupper och småprata på biblioteken 
när andra användare vill ha det tyst och lugnt på 
biblioteket. När författare vill få sina böcker expo-
nerade och lästa, men användarna hellre efterfrågar 
och lånar andra författares verk osv. 

Falkheimer & Heide (2007) hävdar att varumärkets 
betydelse har ökat i takt med att konsumenten har 
fått allt svårare att skilja mellan olika produkter och 
deras egenskaper. 

Det gäller att skapa och bevara goda relationer till 
konsumenten. Det viktiga i marknadsföringen är 
inte själva bytessituationen utan det värdeutbyte 
som sker mellan kunden och organisationen. 
Värdet av en vara eller en tjänst är den upplevelse 
kunden erhåller, värdet är alltså en immateriell 
företeelse (s. 51).

Relationen till kunden tar inte slut när varan eller 
tjänsten har levererats. Många produkter kräver 
installation, service och klagomålshantering. 
För ett gott resultat och förtroende krävs att hela 
organisationen, från ledning till medarbetare, är 
involverade i marknadsföringsprocesserna (s. 51 f). 

För folkbibliotekens del blir det här synsättet extra 
intressant. Biblioteken tänker ofta att man erbju-
der gratis material till alla, varför använder inte 
alla det? Då har man inte tagit hänsyn till att det 

kan kännas svårt att behöva lämna tillbaka en bok 
man inte läst klart, eller om man inte gjort tentan 
man lånade boken för att klara osv. Andra tycker 
att det är skamligt att behöva ”böta” och drar sig 
därför för övertidsavgifter. Man kan anta att en del 
av dessa hinder minskar i och med möjligheten att 
låna om över nätet.

Synliggörande-projektets halländska studie visade 
att få icke-användare hade förslag på vad som skul-
le göra att de besökte biblioteket mera, många me-
nade att det inte spelade någon roll, de skulle inte 
använda biblioteket vad man än erbjöd för service. 
Dock menade flera att nu, då de fått en påminnelse 
om bibliotekets existens (många visste inte att det 
fanns ett bibliotek i närområdet), skulle besöka 
biblioteket för att se om det var något för dem 
(Jema Rådgivning 2010: Slutrapport – en undersök-
ning bland utvalda bibliotek i Halland). Jochumsen 
och Rasmussens slutsatser i studien Gør biblioteket 
en forskel? antyder också att det är svårt att öka 
antalet användare markant utifrån marknadsföring 
eller förändringar i själva verksamheten (2000).

Flera av författarna av marknadsföringslitteratur 
poängterar vikten av ”att leva varumärket” och att 
se medarbetarna som ambassadörer. De anställda 
skapar och förstärker varumärket genom sitt 
handlande i den dagliga kontakten med kunderna. 
Medarbetarna måste dock få hjälp med att förstå 
hur visioner och värdeord ska omsättas till praktisk 
handling och få tillfälle att tillsammans reflektera 
över vad detta innebär. En del i detta kan utgöras 
av så kallad autokommunikation, dvs information 
som är riktad till målgrupper utanför den egna 
organisationen men som främst uppfattas och 
förstås av den egna personalen. En reklamfilm för 
Volvo, som inte ökar försäljningen av företagets 
fordon, kan t ex hjälpa medarbetarna att klargöra 
för sig själva och andra vem de är och vad den egna 
organisationen står för (Falkheimer & Heide, s. 
91). Ett närliggande exempel från biblioteksvärlden 
är den kampanj som Svensk Biblioteksförening 
arbetade med 2009-2010, Library lovers. Kampan-
jen skapade rubriker och diskussioner både inom 
och utanför biblioteksvärlden, men det viktigaste 
resultatet kanske ändå blev den interna debatten 
om olika bilder av bibliotek?
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6.3 Strategisk kommunikation

Att kommunicera betyder bokstavligen ”att göra 
gemensam”, det vill säga att föra samman idéer, 
tankar och uttryck. För kommunikation krävs 
minst två parter, i dialog med varandra. Två som 
därmed kan komma att påverka, och påverkas, av 
varandra, och därigenom ändra sina ståndpunkter. 
Förutsättningen för att vi ska vilja lyssna och låta 
oss påverkas är att det finns ett förtroende i bot-
ten för kommunikationen.  Är det värt besväret att 
lyssna till vad den andre har att säga? Det behövs 
alltså en förtroendefull relation mellan dem som 
kommunicerar om kommunikationen ska leda till 
någon förändring (Thorstenson 2006, s. 36-37). 
Kommunikationsbyrån Treativ talar om strö-bru-
kare, dvs användare som man redan har en rela-
tion till, även om den är svag. Kanske någon som 
använder ett annat bibliotek, har använt biblioteket 
tidigare eller har en viss motivation att använda det 
genom att han eller hon läser mycket, studerar, har 
barn eller liknande. Det är dessa man ska kommu-
nicera med, hellre än de som aldrig någonsin läser, 
söker information eller besöker bibliotek. 

Ingebrigt Steen Jensen framhåller kraften i en bra 
historia som en faktor som kännetecknar fram-
gångsrika företag (Steen Jensen 2003). Framtidens 
hjältar är varken ekonomer eller ingenjörer utan 
folk som kan berätta en god historia. I vårt över-
flödssamhälle är det så gott som omöjligt att bygga 
upp ett företag enbart på en unik produkt eftersom 
allt går att kopiera. Vi kan lika gärna, eller mycket 
hellre, handla av någon vi tycker om, än av någon 
som behandlar oss som idioter. Starka varumärken 
kännetecknas av goda historier. Det bästa är att 
dessa historier verkar även inåt och förstärker vi-
känslan i organisationen. 

Vad får människor att välja en viss produkt eller 
tjänst? Vilka är de faktorer som påverkar våra val 
och får oss att fatta ett visst beslut eller ta ställning i 
en viss samhällsfråga? Det läggs ner enorma sum-
mor på annonser och reklam men hur effektiv är 
denna egentligen? Teorin om opinionsledare och 
deras betydelse för människors val växte fram 
under 1940-talet då tre forskare i USA studerade 
hur den allmänna opinionen påverkades under 

presidentvalet. Forskarna konstaterade att när de 
osäkra skulle välja sida så skedde detta genom 
kommunikation i två steg: Forskarna fann att det 
fanns en grupp individer som var mer välinforme-mer välinforme-
rade och hade större kontaktnät än de flesta i sin 
omgivning, det var till dessa som de mer osäkra 
väljarna vände sig för att få råd och kunskaper om 
kandidaterna. Dessa lokala opinionsbildare, eller 
kanske snarare opinionsledare (influentials), visade 
sig vara tämligen jämnt fördelade i samhället även 
beträffande social tillhörighet (Thorstenson 2006, s. 
12). Fortsatta studier har visat att opinionsledarna 
främst påverkar människor inom den egna kretsen 
och att de betraktas som ”experter” som man gärna 
tar emot råd av inom ett visst område. En viktig 
egenskap hos opinionsledare är rollen som ”nod” i 
sociala nätverk. Opinionsledarna använder sin stora 
kontaktyta i första hand till att skaffa sig kunskap 
och ta in information, kunskaper som sedan kan 
spridas vidare till andra i bekantskapskretsen. 

Betydelsen av lokala opinionsledare tycks bara öka 
med tiden. Keller & Berry (The Influentials, 2003) 
har sammanställt data från 250 undersökningar. 
Allt fler av de som intervjuats anger att individer 
och word-of-mouth ökar i betydelse som källor för 
kunskap och information (se även kapitel 2.2). En 
anledning till detta kan vara IT-utvecklingen, främst 
genom Internet, och ett växande informationsbrus. 
Man brukar räkna att omkring tio procent av be-
folkningen kan sägas vara opinionsledare (Thorsten-
son 2006, s. 16 f). Opinionsledare är människor man 
hittar, inte hittar på, det går således inte att hyra in 
personer som ska lära sig att påverka andra i en viss 
målgrupp. ”Det är i samtal mellan individer som har 
förtroende för varandra som det händer saker med 
människors uppfattningar, preferenser, åsikter och 
val” (Thorstenson, s. 7). 

Forskning inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen bekräftar denna bild. Elfreda Chatman 
har studerat hur man använder information i olika 
kontexter. Kvinnor på ålderdomshem, kvinnor i 
fängelser och ungdomsgäng är exempel på grup-
per hon studerat och som hanterar information 
mycket klokt, man vet exakt vem man ska fråga om 
vad och vart man går när inte de vanliga källorna 
räcker till. Ungdomarna i gängen på Chicagos 
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gator kunde t ex inte tänka sig att gå till biblioteket 
som man uppfattade som en del av samhället, ett 
samhälle man inte litade på och aldrig sett något 
gott ifrån (Chatman 1999). Lars Seldén visar i sin 
avhandling om forskarstuderandes informations-
beteende att man som forskare är starkt beroende 
av relationer med andra forskarkollegor för att 
skaffa och värdera information. Att man litar på 
och har en personlig relation till källan är oerhört 
viktigt och ledande för hur man använder informa-
tion (Seldén 1999). Faktorer som dessa påverkar 
våra val antingen det gäller köp av en ny produkt 
eller att ta ställning i en viss samhällsfråga.  

Förtroendet för avsändaren tycks dessutom bli allt 
viktigare. Kanske så småningom helt avgörande 
för tilltron till innehållet; det är först när budskapet 
framförs av någon man litar på som det känns tro-
värdigt. Kommunikationen behöver bli mer person-
lig och kraven på öppenhet och ärlighet kommer att 
öka. Det personliga handlar inte bara om trovärdig-
het utan också om identifikation, ”i en värld som är 
gigantisk, gränsöverskridande och svåröverskådlig 
behöver jag mer än någonsin fyrar, kompasser och 
uppmärkta leder” (Thorstenson, s. 50-51).

6.4 Personalens roll

I den mån man talar om bibliotek i press eller an-
nonser, berättas snarare om böcker och medier, om 
lokalerna, kulturprogram och vad man gör på bib-
lioteket, än vad bibliotekarien faktiskt gör och hur 
bibliotekarien kan utgöra en resurs för användaren. 

Den personal som arbetar i biblioteket är den största 
marknadsföringskraften – ”Library staff that work in 
the library are the greatest marketing forces” enligt 
Gupta (2006, s. 15). Att få med sig de egna i orga-
nisationen är därför A och O. Om personalen tror 
på verksamhetsidé, vision och ledare så är grunden 
lagd, om inte så återstår en lång resa och det är i 
längden förödande för varumärket (Thorstenson 
2006, s. 81). ”Se medarbetarna som ambassadörer”, 
uppmanar Falkheimer & Heide. Det är medarbetar-
nas dagliga arbete och dess kvalitet som speglar vad 
varumärket och organisationen i själva verket står 
för. Organisationens normer och värderingar måste 
därför vara väl förankrade hos medarbetarna. Den 
verkliga utmaningen består i att hjälpa medarbe-

tarna att förstå hur begreppen från styrdokumenten 
ska omsättas till praktisk handling. För att förståelse 
och förankring ska uppstå krävs en öppen dialog 
och diskussioner på arbetsplatsen kring värderingar, 
mål och ledord, risken är annars att organisationens 
värdegrund endast blir en ”läpparnas bekännelse” 
(Falkheimer & Heide 2007, s. 89 f).

Det märktes i Synliggörande-projektet att man inte 
alls var van att diskutera organisationens normer 
och värderingar på ett övergripande och analyse-
rande plan. Projektdeltagarna beskriver det som 
mycket nyttigt och givande och uppfattar att det 
blir en bättre sammanhållning bland personalen 
när alla kan knyta an till samma diskussion. I 
arbetet med att ta fram biblioteksplaner får biblio-
teken styrdokument som mer eller mindre slår fast 
vilka mål biblioteken ska leva upp till. Vad blir det 
gemensamma budskap som personalen förmedlar 
till användarna? Är målen i biblioteksplanerna 
stora och håriga? Hur förankras dessa i mötet med 
användare och i det utåtriktade arbetet? 

Man kan dock inte förvänta sig att de anställda ska 
köpa idéerna om inte cheferna föregår med gott 
exempel, cheferna måste helt enkelt leva som de lär 
(Mårtenson, s. 327-328). De anställdas betydelse 
är extra stor i tjänsteföretag menar Mårtenson. En 
studie i USA i mitten av 1990-talet visade att 70 
procent av de kunder som bytte varumärke sa att 
bytet inte hade med produkten eller tjänsten att 
göra utan snarare med hur de behandlades. 

En undersökning vid Göteborgs universitet om vad 
som skapar shoppingupplevelser visar att konsu-
menterna anser att det är butikspersonalen som är 
den klart viktigaste faktorn, i jämförelse med detta 
bleknar allt annat. Alla insatser som rör design och 
miljö faller om man inte inser vikten av ett gott 
bemötande, att arbeta aktivt med hur vi möter våra 
besökare är därför av största vikt! Att känna sin 
besökare och utforma mötesplatsen utifrån henne 
blir din framgång, hävdar Petra Trobäck, som före-
läste om kundbeteende i projektet.

Ingebrigt Steen Jensen är inne på samma spår. 
Hans bärande tes är att det finns vissa drag som är 
gemensamma för dem som ”lyckas tillsammans” 
oberoende av vad de sysslar med. Just att 
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”
åstadkomma saker tillsammans i gruppen är en 
central del. Många människor lägger ner mas-. Många människor lägger ner mas-
sor av tid och energi på fritidssysslor, saker man 
brinner för, menar han: ”Det går bra så länge som 
du brinner för något, och har vänner som också 
bär ved till brasan. Det som alldeles för ofta inte 
går särskilt bra är själva arbetet. Många spenderar 
enorma resurser i form av tid, pengar och engage-
mang för att uppleva äventyret, men sitter sedan 
där på dödtrista sammanträden … utan slut och i 
stort sett också utan resultat”. Så vad är det som går 
snett? frågar Steen Jensen. Eller, vilket kanske är väl 
så intressant, vad kännetecknar dem som lyckas? 
(Steen Jensen 2003).

I Synliggörande-projektet lyftes dessa frågor fram 
under hela projekttiden och det blev uppenbart 
att det fanns två förhållningssätt: Å ena sidan 
uttrycker bibliotekspersonalen att man vet vad 
yrket innebär och hur man kommunicerar det. Å 
andra sidan vill man gärna att någon annan ska 
bestämma vad man ska göra och vad man inte ska 
göra. Ibland vill man ha styrdokument att luta sig 
mot, ibland vill professionen ha eget tolkningsfö-
reträde. Detta är ett uttryck för att folkbiblioteken 
lever i ett värderationellt förhållningssätt men att 
det ibland finns intresse för ett mer målrationellt 
förhållningssätt, liknande utbildningsbiblioteken. 
Att olika paradigm eller synsätt lever sida vid sida 
är fullt rimligt (se även Karen Nowé Hedvalls 
avsnitt om bibliotekets dilemma som politisk och 
handlande organisation). 

Enligt Ingebrigt Steen Jensen är humankapital ett 
uttryck för att vi lär oss mer, delar på kunskaperna 
och får användning för våra resurser: Kreativiteten, 
glädjen, galenskapen och lidelsen. Skandinaviska 
företagsledare har i en undersökning uppgett 
att man anser att företaget endast kan utnyttja i 
genomsnitt 15 procent av humankapitalet. Steen 
Jensen frågar sig var de övriga 85 procenten finns 
och svarar att ”de ligger begravda under ett lass av 
strategiplaner och långtråkighet!” Dessa 85 procent 
kan bara förlösas med hjälp av glädje, fantasi och 
jublande gemenskap, hävdar han. Han framhåller 
också vikten av att vi delar med oss av kunskaper 
och resurser, delning är en förutsättning för tillväxt 
och det är därför lönsamt att dela. Dessutom är 

det otroligt kul, och att ha kul ihop är avgörande 
för stammen (Steen Jensen 2003). Hur lär vi oss 
mer genom att dela på kunskaper och hur an- på kunskaper och hur an-hur an-
vänds våra resurser på biblioteken idag? Ett sätt är 
att arbeta i projektform, vilket möjliggör lärande 
i fokuserad form under en avgränsad period. 
Kunskapen stannar och utvecklas i organisationen 
och kan sedan kopplas ihop med andra delar av 
verksamheten.

6.5 Samverkan och relationer

Alltihop hör ihop. 
Goda interna relationer ger 
goda externa relationer

Svensson 2007, ur en intervju

Ett verkligt kännetecken för bibliotek är samarbete 
och samverkan. Att samarbeta med andra 
institutioner som exempelvis skolor och förskolor, 
äldreomsorg eller fängelser, har länge varit ett 
naturligt inslag i folkbibliotekens uppsökande 
och utåtriktade arbete. Biblioteken samarbetar 
också med föreningar av många olika slag, t ex 
handikapporganisationer, invandrarföreningar 
och studieförbund. Ett väl utvecklat samarbete 
finns även mellan de offentliga biblioteken oavsett 
vem som är huvudman. Dessa biblioteksnätverk 
är en förutsättning för att kunna ge god service 
och tillhandahålla tjänster och medier, oavsett 
storlek på bibliotek eller var man bor. Kanske är 
bibliotekens väl uppbyggda samarbeten med olika 
parter en stor del av bibliotekens styrka och höga 
förtroendekapital?

En marknadsföringsform som visat sig väl lämpad 
för bibliotek och liknande verksamheter är olika 
former av relationsmarknadsföring, dvs att tyngd-
punkten ligger på att bygga relationer och att skapa 
långvariga kontakter med kunderna. Enligt Gum-
messon (2002) utgör relationer grunden till all 
marknadsföring.
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I arbetet med sin uppsats Relationsmarknadsföring 
på folkbibliotek: en kartläggning av personalens 
relationer på arbetet (2007) intervjuade Carina 
Svensson all personal vid ett mindre folkbibliotek 
för att undersöka hur de ser på de relationer man 
har till kollegor och bibliotekets användare. De 
fördelar man ser med relationer är att de ger mycket 
tillbaka, skapar trivsel, ger ett gott samarbete och 
erfarenhetsutbyte. Men det finns även nackdelar: 
Relationer är tid-, resurs- och energikrävande. Det 
kan även vara svårt att upprätthålla kontinuiteten i 
relationerna (Svensson 2007, s. 41). Begreppet 
relationsmarknadsföring myntades av Leonard 
Barry 1983. Han talade om att attrahera, upprätt-
hålla och främja kundrelationer, att marknads-
föringens syfte i minst lika hög grad handlar om att 
behålla gamla kunder som att skaffa nya (Svensson 
2007, s. 11). ”Relationsmarknadsföring fokuserar 
på kundtrohet och kundnytta, har ett långt tids-
perspektiv, stark betoning på kundvård, starkt 
engagemang samt ser kvalitet som något som berör 
allt och alla” skriver Svensson med hänvisning till 
Echeverri & Edvardsson 2002.

Svensson har utgått från de 30 relationer som beskrivs 
av Gummesson (2002) i boken Relationsmarknads-
föring: från 4 P till 30 R. Genom att jämföra med 
en artikel av Besant & Sharp i vilken de tar upp 20 
relationer som de anser passar bibliotek har Svensson 
vaskat fram elva typer av relationer som hon anser 
vara viktigast i ett folkbibliotekssammanhang.

1. Servicemöten – interaktion mellan användare 
och bibliotekspersonal. Dessa servicemöten 
består av flera olika relationer: Mellan använ-
daren och personal, mellan användarna, mel-
lan användaren och den fysiska miljön osv. Ju 
högre den upplevda kvalitén på dessa relatio-
ner är, desto större är chansen att användarna 
rekommenderar biblioteket till andra.

2. Närrelationer kontra distansrelationer. Förståel-
se för användares situation och behov får man 
bäst genom egen kontakt och samspel med 
användare. Användarundersökningar, i form 
av enkäter, observationsstudier etc, kan dock 
utgöra ett komplement.

3. Relationer med missnöjda användare. Genom 
att vara lyhörd och ta ansvar även för det som 

går fel ökar förtroendet hos användaren. Om 
användaren inte blir bemött på ett tillfredsstäl-
lande sätt finns det risk för att han/hon inte 
återkommer samt att missnöjet förs vidare till 
andra. Rättelser bör utföras konstruktivt så att 
användaren känner sig rättvist behandlad. Ju 
mer ansvar en organisation lägger på använda-
ren desto viktigare är det att man visar förstå-
else för användarens upplevelser.

4. Användaren som ”medlem”. När användaren 
skriver på sitt lånekort och tar del av sina 
rättigheter och skyldigheter kan det liknas vid 
ett medlemskap. Gummesson skiljer mellan äkta 
medlemskap och pseudo-medlemskap; ett äkta 
medlemskap är av icke-kommersiell karaktär.

5. e-relationer – innefattar relationer, nätverk och 
interaktion med hjälp av IT. Automatisering är 
bra för vissa som vill vara i fred och föredrar 
självbetjäning, men en börda för andra, t.ex. 
pensionärer. Bristen på sakkunskap och social 
kompetens hos personalen är en av de vikti-
gaste orsakerna till missnöje hos användare.

6. Parasociala relationer – relationer till varumär-
ken och objekt. Hit hör image och varumärkes-
byggande, organisationens ansikte utåt.

7. Icke-kommersiella relationer – relationer som 
innefattar den offentliga sektorn, frivilligorga-
nisationer och föreningar etc. Utmärkande för 
dessa relationer är att marknadsföringen måste 
ske i två riktningar; dels mot användare och 
dels mot dem som står för försörjningen, t.ex. 
politiker. I dag ligger offentlig verksamhet ofta 
på gränsen mellan offentligt och privat vilket 
medför högre krav på servicemedvetenhet.

8. Megarelationer. Relationer med den som har 
makt att påverka hur organisationen utför sin 
verksamhet. För biblioteken handlar det till 
stor del om politiker på kommunal, regional 
och nationell nivå.

9. Kunskapsrelationer. Kunskap behövs för att 
utveckla, producera och marknadsföra tjänster 
och varor. Kreativa processer och kunskapsut-
veckling kräver interaktion mellan individer 
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och yrkesgrupper i diverse nätverk, något som 
ledningen måste skapa förutsättningar för. I en 
lärande organisation är varje individs kontinu-
erliga kunskapsutveckling betydelsefull samti-
digt som det måste ses i en helhet där gruppens 
gemensamma kunskapsutveckling ingår. För 
att kunna utnyttja ”inbäddad kunskap” och 
förtrogenhetskunskap fullt ut behöver denna 
synliggöras.

10. Massmediala relationer. Genom massmedierna 
kan en organisation få gratis publicitet. I gen-
gäld kräver massmedia fakta som ger nyhetsvär-
de, dvs att vissa saker som organisationen helst 
behållit för sig själv kommer ut i media. Genom 
att skapa så kallade pseudohändelser (händel-
ser som inte spontant tas upp i medierna) får 
organisationen uppmärksamhet den annars 
inte skulle få, det kan handla om författarbesök, 
teaterföreställningar, poesiläsning m.m.

11. Interna relationer – relationer mellan orga-
nisationens personal och mellan ledning och 
anställda. En effektiv extern marknadsföring 
förutsätter effektiv intern marknadsföring. Hur 
organisationen visar sig utåt uppfattas även av 
organisationens personal: De läser artiklar och 
annonser, ofta med stort intresse, och påverkas 
av den bild som förmedlas. Intern marknads-
föring betonar att individen är en nyckelresurs 
i organisationens utveckling, för att kunna 
representera en organisation krävs att man 
är väl förtrogen med dess mål, visioner och 
värderingar.

6.6 Rummet

Regionbibliotek Hallands tidigare projekt Biblioteket 
som mötesplats tar i litteraturöversikten Rum för 
möten fasta på utformningen av rummets betydelse 
för hur biblioteket upplevs och används (Jansson 
2009). Biblioteksrummets utformning och inredning 
bidrar starkt till vilken bild besökaren får av biblio-
teket. En flexibel och ändamålsenlig lokal försedd 
med fräscha möbler för studier eller avkoppling, en 
inredning med goda möjligheter att exponera olika 
slags medier samt ytor för aktiviteter och samman-
komster skapar tillsammans en bild av biblioteket 
som en arena för möten för såväl människor som 

idéer. De Sáez understryker i sin bok Marketing 
Concepts for Libraries and Information Services 
betydelsen av att skapa en varm och välkomnande 
atmosfär (2002, s. 65).

Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansens bearbeta-
de modell över folkbibliotekets möjliga erbjudanden 
som beskrivits tidigare (se kapitel 3.3), föreslår att 
man ersätter de tidigare begreppen kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
centrum med tankestrukturen att biblioteket kan 
erbjuda olika typer av aktiviteter eller verksamheter 
som skapar utrymme för användare att nå vissa mål 
eller uppfylla behov som de själva upplever eller 
samhället kan ha behov av (Folkebibliotekerne i 
vidensamfundet: rapport fra udvalget om folkebib-
liotekerne i vidensamfundet, 2010). De rum som 
beskrivs i rapporten tar sin utgångspunkt i de senaste 
årens samhällsförändringar vilka ställer nya krav på 
samhället och medborgarna. De ”rum” som rappor-
ten menar att biblioteket möjligen kan erbjuda är: 

•	Rum för inspiration, där användaren kan bli 
inspirerad genom upplevelser av olika genrer 
och medier. Även biblioteksrummet kan, om 
det inreds genomtänkt och inspirerande, vara 
en upplevelse i sig. Program och utbud kan 
också inspirera. 

•	Rum för lärande ger möjlighet att upptäcka 
nya saker, att lära sig något och därmed stärka 
den egna kompetensen.

•	Rum för möten, där användare kan delta i 
ett öppet, offentligt rum där olika tankar och 
människor möts, diskutera och engagera sig 
i olika frågor, antingen genom berättelserna 
eller på plats i biblioteket.

•	Det performativa rummet ger människor 
möjligheter att skapa och uttrycka sig på nya 
sätt, antingen själva eller genom att delta i 
andras skapanden.

När det gäller biblioteket som rum för inspiration pe-
kar man på Hjörrings bibliotek som ett gott exempel. 
Utformningen av biblioteket bjuder in besökaren att 
gå på en upplevelserunda för att få inspiration. Den 
röda tråden, som både är en dekoration men också en 
plats för temautställningar, är ett starkt varumärke för 
biblioteket men även för kommunen som använder 
sig av detta i sin marknadsföring.
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Två exempel på rum för lärande är Frederikshavns 
barnbibliotek som ”experimentarium” och Story-
ville i Rosedale library, Baltimore. Storyville är ett 
lärcenter för barn från ett till fem år. Frågan är om 
biblioteket kan bli ett rum för lärande utan att dess 
roll som ”frirum” går förlorad?

Ett exempel på biblioteket som rum för möten, är 
OBA, det stora stadsbiblioteket i Amsterdam som 
blivit stadens nya mötesplats. Antalet besökare 
uppgår till 5-7.000 per dag. Besökarna stannar i 
genomsnitt 1,5 timme. Många olika aktiviteter men 
också rika möjligheter att använda bibliotekets 
medier på plats nämns som en förklaring till den 
långa uppehållstiden. Sittplatser av varierade slag 
är förstås viktiga i ett rum för möten. Mest popu-
lärt är att sitta för sig själv men ändå kunna blicka 
ut över biblioteksrummet. Här finns också en 
kanteffekt, sittplatser längs väggarna används mera 
än dem längre in i biblioteket. Ragnar Audunson 
talar i samband med PLACE-projektet om detta 
som en låg-intensiv mötesplats, dvs det finns rum 
för oplanerade och icke-formaliserade möten på 
bibliotek (Audunson 2005).

Som exempel på ett performativt rum (performativ 
– en plats där man kan vara, lära och skapa) nämns 
Idea Stores i London, exempelvis Tower Hamlet. 
Här finns diverse olika funktioner som stödjer eget 
skapande, t.ex. kurser i biblioteket. Ett annat exem-
pel är Bibliotek 10 i Helsingfors som är bra på att 
tillgodose ungas intressen och behov att uttrycka 
sig genom musik. Biblioteket lånar ut instrument 
och har egen musikstudio som kan bokas av besö-
karen (Folkebibliotekerne i vidensamfundet, 2010). 

Bibliotek passar ovanligt bra för att se till att män-
niskor möter det oväntade. Sven-Eric Liedman 
beskriver detta på ett intressant sätt utifrån sagan 
om de tre prinsarna från Sri Lanka. Serendipitet 
och möjligheten till oväntade upptäckter kräver att 
man är nyfiken, har kunskaper sedan tidigare så att 
man förstår när man stöter på något viktigt, och 
förstås, att man ger sig ut i världen … 

Ett bibliotek, stort eller litet, skall inte bara vara 
en plats där man träffar på det man letar efter. Ett 
bibliotek skall också öppna ögonen för det oväntade, 
det aldrig anade, eller rättare sagt, det som man sökt 
utan att egentligen söka (Liedman 2000, s. 16). 

Det är i mötet med det främmande och överras-
kande, den egna förflugna associationen, den andra 
människans skapande fantasi, den exotiska kulturen 
eller den främmande författaren som något nytt kan 
komma till (Liedman 2000, s. 37).

Den danske biblioteksforskaren Lennart Björ-
neborn (2008) har undersökt vilka möjligheter 
biblioteken erbjuder till sådana oplanerade fynd 
och hur biblioteksanvändare interagerar med det 
fysiska biblioteksrummet i sökandet efter informa-
tion. Studien bygger på observationer och inter-
vjuer med besökare vid två danska folkbibliotek. 
Björneborn skiljer mellan ett målinriktat sökbete-
ende (konvergent) och ett mer intuitivt beteende 
(divergent). Undersökningen visar att besökarna 
i praktiken växlar mellan dessa beteenden. På sin 
väg genom biblioteket triggas besökaren av olika 
saker alltefter intresse, men kan också ändra rikt-
ning och fokus för sökandet under tiden. Här finns 
klara paralleller till beteendemönster i samband 
med shopping.

Undersökningen visar att kroppslighet, motorik 
och fysisk kontakt spelar stor roll för sökbeteendet 
och även vid urval av material. Björneborn an-
vänder termen användargränssnitt i en utvidgad 
betydelse omfattande såväl mänskliga, fysiska och 
digitala informationsresurser, dvs även design, 
inredning och rummets utformning. Användaren 
ska kunna se en röd tråd i bibliotekets design och 
layout så att olika sätt att förmedla hänger samman. 
Ett av undersökningens syften var att identifiera 
de faktorer i det fysiska biblioteksrummet som på-
verkar möjligheterna till oväntade fynd. Han fann 
följande tio serendipitetsfaktorer:

•	Fri och obehindrad tillgång, dvs en öppen och 
enkel tillgång till de informationsresurser som 
erbjuds.

•	Diversitet, dvs en rik och varierad tillgång till 
informationskällor, ämnen och aktiviteter.

•	Exponering som skapar nyfikenhet hos 
besökaren.

•	Kontraster; varierad inredning och rumsut-
nyttjande. Målet är att skapa en variation i sin-
nesintryck genom belysning, färger, ljud, etc. 
och zoner – stilla zoner, exponeringszoner …
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•	Markörer; tydlig skyltning, översiktskartor 
och hänvisningar.

•	Operfekta ’sprickor’, en viss grad av oordning 
öppnar för oväntade fynd. Exempelvis mate-
rial som lämnats kvar på bord av användarna 
eller felplacerade böcker osv.

•	Krysskontakter, att blanda genrer och ämnen. 
Serendipitet stimuleras om ämnesmässig 
bredd ryms på begränsade ytor (återläm-
ningsvagnar är ett exempel).

•	 ’Multi-reachability’; det ska finnas möjlighet 
att välja olika vägar genom biblioteket. Sam-
tidigt ökar exponeringsytan och möjligheten 
att träffa på oväntade saker.

•	 ’Explorability, dvs att möjliggöra upptäckter 
genom en inredning som inbjuder till utforsk-
ning, rörelse och ’browsing’, såväl i det fysiska 
som i det digitala rummet.

•	 ’Stopability’, dvs att inredningen inbjuder 
till att stanna upp, röra vid böcker och an-
nat material, fördjupa sig i något osv. Goda 
sittmöjligheter nära medierna är en viktig 
förutsättning, men också avställningsytor så 
att besökaren får händerna fria till att under-
söka nya fynd.

Björneborn betonar att det inte går att ”planlägga 
det oplanerade”, däremot kan man skapa förutsätt-
ningar som främjar serendipitet. Det skulle vara in-
tressant att också studera vad som skapar utrymme 
för serendipitet i det digitala rummet. Samtidigt gäl-
ler det att det ska vara en balans, så att inte möjlig-
heterna till serendipitet skapar en förvirring istället. 
I Synliggörande-projektet fick de bibliotek som 
arbetade aktivt med serendipitetsfaktorer omedelbar 
feedback i form av fler frågor, ökat intresse, fler lån.

Kan biblioteken lära av detaljhandeln, utan att 
bli för kommersiella? En av aktiviteterna i Syn-
liggörande-projektet var ett tillfälle att lyssna till 
butikskonsulten Petra Trobäck. Som specialist på 
konsumentbeteende inom detaljhandeln är hon 
van vid att bedöma hur en viss miljö påverkar 
människor och deras köplust. Efter sitt föredrag 
besökte Trobäck ett par av projektbiblioteken och 
gav värdefulla tips på vad man bör tänka på för 
att skapa en miljö som verkar stimulerande på 
besökaren och får honom eller henne att ”köpa 

mera”. För att skapa en levande miljö förespråkade 
hon bland annat att man arbetade med annorlunda 
exponering av böckerna och att man skapar and-
ningshål i miljön, det sistnämnda kan vara något så 
enkelt som sittplatser. Enligt Trobäck är det viktigt 
att få kunden att handla så tidigt som möjligt ge-
nom att erbjuda lockvaror i närheten av ingången, 
man brukar kalla dessa varor för ”plånboksöpp-
nare”. Vad finns det för plånboksöppnare på 
biblioteket? Nyheter, deckare, kanske ljudböcker?

I handeln strävar man också efter att kunden ska 
passera hela sortimentet (jämför punkten multi-
reachability ovan). För att få dem att göra det 
brukar den mest köpta varan placeras långt från in-
gången, ett känt exempel är mjölkdisken som ofta 
är placerad längst in i butiken. Vad är bibliotekens 
”mjölk” och vilken roll spelar de olika avdelning-
arna? Vilken funktion har de olika medierna och 
dess placering (Trobäck 2010).

6.7 Exponering

I sin uppsats Biblioteksanvändares möte med expo-
nerad litteratur: en enkätundersökning av använ-
dares upplevelse av exponering (2010) framhåller 
Dan Heiver exponeringens betydelse. I studien 
visade det sig att 80 personer som svarat på Heivers 
enkät är övervägande positiva till att biblioteken 
exponerar mer i framtiden (s. 39).

Det ger inte bara nya förslag på böcker, utan ger 
mycket mer än så. Det skapar en positiv uppfattning 
av biblioteken, hur omgivningen ser ut, hur perso-
nalens exponeringsarbete uppfattas, och ger lust att 
vilja läsa (s. 37).

Att det är lätt att hitta till de olika avdelningarna är 
enligt Petra Trobäck A och O. Genom att orga-
nisera och skapa överblick med hjälp av skyltar 
kan biblioteken hjälpa kunderna att hitta. En viss 
variation upplevs dock som positiv så länge grund- så länge grund-nge grund-
placeringarna är fasta, vilket också poängteras av 
Björneborn ovan. Petra Trobäck framhåller vikten 
av att skapa gott om ytor för exponering. En sak 
för bibliotek att fundera över när det gäller med-
iebeståndets storlek är att besökaren upplever att 
sortimentet ökat när 25 procent har tagits bort, att 
sortimentet är detsamma när 50 procent har tagits 



47metoder för strategisk kommunikation

bort och att man upplever att sortimentet minskat 
först när 75 procent tagits bort! (Trobäck 2010).

Skylta det som annars är osynligt, det som inte syns 
finns inte. Möjliggör för besökaren att hitta egna 
rundor, helst motsols, och skapa upplysta platser 
där ni skyltar på ett intresseväckande sätt. Arbeta 
med aktuella teman och försök att skapa oväntade 
exponeringar! Fyra av fem besökare tar samma 
runda varje gång man besöker en viss butik. Om 
man inte väljer att bygga om, vilket ju inte bibliotek 
gör särskilt ofta, så är det täta byten av exponerat 
material som gäller. Det finns alla skäl för bibliotek 
att arbeta mer med exponering om man vill öka 
lånen och användandet av de tjänster man erbju-
der, påpekar Trobäck. Men det gäller framförallt 
att ta hand om kunderna och få dem att stanna. Att 
denna filosofi är särskilt utbredd i Holland märkte 
deltagarna vid den studieresa till holländska biblio-
tek som gjordes i början av projektet.

En lockande och stimulerande exponering är en 
huvudfråga för Rachel Van Riel och hennes företag 
Opening the book. Konceptet handlar om att sätta 
läsaren i centrum och att fokusera på vad läsaren 
vill ha ut av sitt biblioteksbesök istället för att utgå 
från böckerna och andra medier i bibliotekets 
samlingar. Den beskrivning som nu följer är dels 
hämtad från ett föredrag som Rachel Van Riel höll 
i Varberg i november 2009, dels från boken The 
Reader-friendly Library Service (Van Riel, Fowler & 
Downes 2008).

Läsarnas beteenden ändras över tid och det är där-
för viktigt att biblioteken följer med i utvecklingen. 
Biblioteksbesökaren väljer alltmer genom att strosa 
längs hyllorna och låta tillfälliga impulser styra. 
Endast var fjärde låntagare vet vilken författare el-
ler titel han eller hon söker när de kommer till bib-
lioteket, resten gör mer eller mindre slumpmässiga 
val. För tio år sedan var förhållande fifty-fifty. Van 
Riel menar att det är viktigt att utveckla ytor i bib-
lioteken som väcker nyfikenhet och kan stimulera 
dessa impulsval. Företaget har tagit fram särskilda 
möbler för exponering, exempelvis bokstativet 
Quick Choice, och olika ställ för frontexponering.

Rådet är att inte lämna några tomma ytor i skylt-
ställen, det är bättre att fylla på med två-tre böcker 

bakom varandra så det alltid ser fullt ut. Lär av 
bokhandeln och satsa på exponering mitt i rum-
met. Vägghyllor är mer till för att skapa atmos-
fär och trovärdighet. Små val är lättare än stora, 
påpekar Van Riel. Det är enklare att välja från 
ett skyltställ än från en stor bokhylla. I engelska 
bokhandlar sker bara 20 procent av försäljningen 
från hyllorna, hela 80 procent sker från borden. 
Mårtenson (2009) hänvisar till en amerikansk stu-
die som kom fram till att de flesta valde produkter 
från den femte hyllan, den i ögonnivå. Mitthyllan 
var ok, men på golvnivå var försäljningen mycket 
marginell.

”Sell the sizzle not the sausage”, sälj fräset i pan-
nan, inte korven. Med detta menar Van Riel att det 
är den upplevelse en bok kan ge läsaren som ska 
stå i fokus, inte författare och titel etc. Att blanda 
faktaböcker med skönlitteratur kan vara ett sätt att 
skapa nya ingångar för läsaren.

Hitta sätt att engagera bibliotekets användare! Väck 
nyfikenhet genom att t.ex. sätta upp en skylt i or-
tens skyltfönster med frågan ”Vad läser brandche-
fen? Kom till biblioteket och få svaret” – gärna med 
bild. Man kan också ta bilder på läsarna där de 
sitter med sin favoritbok eller på favoritläsplatsen 
och sätta upp i biblioteket. Sådant ger igenkänning 
och skapar läslust. Ett annat sätt kan vara att låta 
låntagarna gruppera böcker på återlämningsvag-
nar: rekommenderas – rekommenderas inte etc.

Under sitt föredrag visade Van Riel hur viktigt 
det är att arbeta målgruppsinriktat istället för att 
försöka sälja allt till alla. Målgrupperna behöver 
inte definieras utifrån kön eller ålder utan kan lika 
gärna utgå från läsintresse eller hur mycket tid 
läsaren har. Van Riel framhåller att en viss läsare i 
regel tillhör flera olika målgrupper.

Ägna mer tid åt att få ut boken till läsaren än att 
köpa in boken, uppmanar Van Riel. Tyngdpunkten 
i arbetet ska ligga på förmedling istället för inköps-
rutiner. Gör hyllorna attraktiva genom att skylta 
mer med böckernas framsidor, gärna i form av 
vertikal exponering.
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Vid ett biblioteksråd i början av 2007 framförde 
regionens bibliotekschefer att biblioteken behövde 
nå ut bättre med sitt varierade utbud. De upplevde 
att tjänster och utbud utvecklades men att det 
var svårt att nå ut till dem man ville. 2008 valde 
regionbiblioteket temat Bilden av biblioteket för sin 
verksamhet och skrev en ansökan till Kulturrådet 
och Region Halland om medel till ett projekt om 
marknadsföring. Projektet startade i januari 2009. 

Projektets mål blev att synliggöra den mångfacet-
terade verksamhet man erbjuder kommunens 
invånare i syfte att öka användningen av bibliotekens 
utbud. Målgruppen är användare och icke-användare. 
Projektidé blev att strukturera projektet kring:

•	 Identitet – Självbild… Vad erbjuder bibliote-
ket? Vilka använder? Inte? Lite? Mycket? Hur 
uppfattar vi vår identitet?

•	 Image – Andras bild... Vilken bild har använda-
re och andra aktörer av bibliotekets erbjudande?

•	Profil – Riktning… Hur stämmer identitet 
och image ihop? Vilken profil ska biblioteket 
erbjuda?

7.1 Bakgrund och genomförande

Projektansökan förankrades bland kommunernas 
bibliotekschefer. När medel beviljats visade fyra 
bibliotek intresse av att fördjupa sig i projektet.  

Kungsbacka deltog med ett filialbibliotek, Onsala. 
Eva-Lotta Stenbäck, chef för filialer, uppsökande 
verksamhet och det mobila biblioteket, deltog i 
projektarbetet som chef och i styrgruppen. Hela 
personalen deltog i projektet. Onsala ville attrahera 
nya användare, särskilt barnfamiljer. Biblioteket är 
integrerat med en grundskola som ligger lite avsi-
des. Skolbiblioteksfunktionen fungerade bra, men 
man upplevde att många Onsalabor inte vet om 
att biblioteket finns och att man istället använde 
Kulturhuset Fyren i Kungsbacka. 

Halmstad deltog med ett av sina filialbibliotek, 
Vallås. Anette Hagberg, bibliotekschef i Halmstad, 

deltog i projektgruppen och i styrgruppen. Vallås 
uttryckte tidigt att de ville ägna projekttiden åt att 
möblera om och arbeta med att synliggöra rum-
met och medierna tydligare. De har av tradition en 
omfattande och väl använd programverksamhet, 
men ville utveckla funktionen som folkbibliotek, 
de upplevde att skolbiblioteksdelen fungerade bra. 
Två personer i personalen utgjorde projektgrupp 
tillsammans med bibliotekschefen.

Hylte deltog med huvudbibliotek och två filialer. 
Monica Falk, Kultur- och bibliotekschef, deltog 
både i projekt- och styrgrupp. Hela personalen har 
arbetat med projektet, mer eller mindre. Man har 
tidigare arbetat med Mötesplatsprojektet och tog 
med sig erfarenheter därifrån in i Synliggörande-
projektet. Under 2009 började man gallra, möblera 
om och arbeta mycket med inredningen. 

Laholm deltog också med huvudbibliotek, tre 
filialer samt bokbuss. De stod i begrepp att rekry-
tera ny chef, vilket gjorde att det blev färre projekt-
möten i Laholm och man arbetade inte lika aktivt 
i projektet under hela tiden. Laholm deltog också i 
det tidigare Mötesplatsprojektet, där de köpt in nya 
möbler och flyttat hela avdelningar i biblioteket. De 
fortsatte det arbetet samtidigt som de gick in för att 
kommunicera med barnfamiljer och startade upp 
ny programverksamhet riktad till den gruppen. 

Projektet pågick under januari 2009 till och med 
första halvan av 2011. Projektledare var Anette 
Eliasson med stöd av Linda Tillander. Alla på 
Regionbibliotek Halland arbetade med frågan om 
strategisk kommunikation både under temaåret 
2008 – Bilden av biblioteket och 2009 – Synliggör 
biblioteket samt till viss del 2010, då temat var 
Biblioteksstrategier. Styrgrupp utgjordes av de fyra 
bibliotekscheferna och projektledaren.

Projektet följdes av Karen Nowé Hedvall, forskare 
på Bibliotekshögskolan i Borås och projektproces-
sen utvärderades hösten 2010 av Roger Blomgren, 

7 Synliggörandeprojektets 
 genomförande och resultat
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numera forskare på Bibliotekshögskolan i Borås. 
Jema Rådgivning gjorde icke-användarstudier på 
uppdrag av projektet och kommunikationsbyrån 
Treativ gav stöd kring strategisk kommunikation. 

Utvärdering och dokumentation består av projekt-
beskrivning av genomförande och resultat, artiklar 
och analyser, publicerat på projektets ning, via 
bloggar, i SPLQ, internt i projektgruppen, litte-
raturgenomgång, nollmätning, sammanställning 
utifrån projektbibliotekens uppgifter samt utvärde-
ring av projektprocessen. 

Under hela projekttiden har projektgrupperna 
arbetat intensivt med att omsätta lärdomar och nya 
erfarenheter i praktiken på de olika arenorna, mest 
på det egna biblioteket men även på webbplatsen 
och på Internet via sociala medier samt i viss mån 
även ute i samhället. Projektgrupperna träffades 
enskilt eller tillsammans, med projektledare och 
styrgrupp ibland. Biblioteken gjorde en identitets- 
och omvärldsanalys samt en analys av image efter 
en mall, bland annat med hjälp av en fiskbensana-
lys. Projektet kan indelas i fyra faser; identitet (vår 
och sommar 2009), image (hösten 2009), profil 
(våren 2010), samt utvärdering, uppföljning och 
spridning av resultat (hösten 2010). 

Våren 2009 ägnades åt bibliotekens identitet (pro-
fession, lokaler, erbjudande, bibliotekets uppdrag 
och mål etc) samt upplevd image. Under hösten 
arbetade vi vidare med imagen genom olika inspi-
rationsdagar och workshops med Treativ, där det 
stora arbetet med att tänka profil påbörjades. Det 
visade sig ta mycket längre tid än beräknat att få 
fatt i ”imagen”. Projektet erbjöd metodstöd för att 
arbeta med bibliotekens image i oktober 2009. Pro-
jektbiblioteken ville inte göra egna användarstudier 
förutom de observationer som gjordes av Laholm 
och Hylte på varandras bibliotek. Onsala observe-
rade sina egna användare och Laholm gjorde en 
enkät om bemötande till sina användare. Företaget 
Jema Rådgivning anlitades för att göra en icke-
användarstudie omfattande 800 personer, 200 runt 
varje projektbibliotek, som inte besökt biblioteket 
under senaste året. 

7.2 Resultatredovisning

Enligt ansökan skulle projektet följa upp om 
uppmärksamhet och användning av bibliote-
kens tjänster ökade. Hur skulle vi följa upp detta 
förutom genom den vanliga statistiken av utlån, 
barnboksutlån och besök som kan hämtas från 
bibliotekssystemets statistikfunktioner? Vad skulle 
vi mäta? Antal frågor? Antal deltagare på aktivi-
teter? Antal nya låntagare? Hur länge man vistas 
i biblioteket? Det visade sig vara svårt att bedöma 
vad man skulle mäta före eftersom vi inte visste 
vilka delar vi skulle förändra, därmed har vi inget 
att jämföra med nu. Vi har gjort mätningar och 
jämfört användningen under tre år, men eftersom 
alla aktiviteter för att kommunicera med använ-
darna rimligtvis tar tid att implementera och se 
effekterna av, kan vi inte se några signifikanta 
skillnader ännu. 

Under projekttiden har vi också insett att de nyck-
eltal vi tar fram för att spegla biblioteksverksamhe-
ten måste kombineras eller kompletteras utifrån de 
mål som biblioteket har. Detta visar sig vara svårt 
då målen oftast inte är på den detaljnivå som man 
mäter. Hur kan målen operationaliseras? Malin 
Ögland m fl diskuterar detta på ett klargörande sätt 
i Att mäta och väga (2010). Att Kulturrådet under 
senare år samlar in uppgifter om vilka program/
aktiviteter biblioteken arrangerar och hur många 
deltagare man når räcker förstås inte för att spegla 
hela verksamheten. Exempel på saker som faller 
utanför statistiken och därmed vad biblioteken mäter: 
Vad användarna gör på biblioteket, hur länge de 
stannar, varför de använder de tjänster de använ-
der, vad det betyder för dem att kunna använda 
tjänsterna, vilka som använder biblioteket utifrån 
andra variabler än ålder, kön eller socioekonomi, t ex 
intressen. Och, inte minst, varför icke-användare inte 
använder bibliotekens tjänster.

Nationella siffror i SOM-undersökningen ger svar 
på några av dessa frågor, men om man vill veta hur 
det ser ut på det lokala biblioteket behöver man 
göra fler egna användarstudier än vad vi gjort i 
projektet. Vad säger SOM-siffrorna? Totalt besökte 
69 procent av 15-29 åringarna ett bibliotek det 
senaste året (2008), medan 49 procent av 50-64 
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åringarna gjorde det. Dock har bara 32 procent 
med låg utbildning besökt biblioteket, medan 70 
procent i den gruppen läst en bok det senaste året. 
Nästan 90 procent av alla åldersgrupper har läst 
en bok det senaste året, däremot skiljer utbild-
ningsnivåer något. Närmare hundra procent av 
alla utom dem mellan 65-85 år har använt Internet 
det senaste året. Även skillnaden i användning 
av Internet inom olika utbildningsbakgrunder är 
mycket stor. Av dem med låg utbildning är det bara 
55 procent som använt Internet det senaste året, 
medan 96 procent av dem med hög utbildning 
gjort det. Skillnader mellan biblioteksbesök någon 
gång per år ökar mellan låg och högutbildade. 73 
procent av de högutbildade besökte ett bibliotek 
under 2008, medan bara 32 procent av de med låg 
utbildning gjorde det.

Varför besöker man biblioteket? Svaren visar på 
stora skillnader mellan olika grupper: 
72 procent av kvinnorna lånar skönlitteratur, 63 
procent lånar facklitteratur, 47 procent tar hjälp av 
personalen, 44 procent lånar barnböcker, 38 pro- pro-
cent tar del av kulturarrangemang, 37 procent lånar 
ljudböcker, 34 procent läser tidningar/tidskrifter.

53 procent av männen lånar facklitteratur, 49 
procent skönlitteratur, 38 procent läser tidningar/
tidskrifter och får sakkunnig hjälp, 30 procent lå-
nar barnböcker. Dessutom kommer 24-31 procent 
för miljön och mötet med andra, 25 procent för att 
läsa på annat språk än svenska, 21-24 procent för 
att låna musik eller film, 20-23 procent för att få 
tillgång till arbetsplats och 15-17 procent för att få 
tillgång till Internet.

De unga, 15-29 år, använder biblioteket i betydligt 
högre utsträckning som arbetsplats jämfört med 
äldre, lånar/läser på andra språk än svenska och 
besöker biblioteket för att få tillgång till Internet 
(Svensk höst, SOM-rapport 46, 2009). 

Från Halland som region berättar statistiken som 
Svensk Biblioteksförening bearbetar från Kultur-
rådet, att lån och besök generellt sett ökat sedan 
2005. Utlån per invånare ökade för första gången 
2009 efter minskningar varje år mellan 2005 och 
2008. Efter en stark ökning 2008 av aktiva lånta-
gare har den siffran minskat något i två kommuner, 

men ökat i de fyra andra. Alla de halländska kom-
munerna ligger över riksgenomsnittet på cirka 18 
utlån per barn, Halland har cirka 26 utlån per barn 
0-14 år, vilket är en stadig ökning från 2005 till 
2009 (Folkbiblioteken i Hallands län 2009 – regiona-
la förutsättningar för kunskapssamhället). I vilken 
mån detta kan tillskrivas projektet är förstås omöj-
ligt att säga. Vi kan inte heller se att det generellt 
sett gått bättre för de bibliotek som deltagit mer 
aktivt i projektet. De deltagande projektbiblioteken 
hade alla fyra tidigt en känsla av att det var barnfa-
miljer man ville nå och den tanken har vuxit under 
projekttiden. Eftersom flera filialer är integrerade 
folk- och skolbibliotek, har de känt att skolbiblio-
teksdelen rullar på, även om antalet elever minskat 
under perioden, men att man behöver fundera 
över hur man kan öka utbud och användning av 
biblioteket på barnens fritid, samt hur man får de 
yngre barnen att känna sig välkomna. Man vill att 
barnen ska känna att biblioteket är deras även på 
fritiden, samtidigt som de vuxna som följer med 
kan upptäcka bibliotekets varierade utbud, både 
som vuxna och för barnen. Utifrån den profilering-
en måste man säga att även om det är för tidigt att 
utläsa för mycket av siffrorna, visar det en försiktigt 
positiv trend. 

Projektbiblioteken har arbetat med:

Bibliotekets identitet:

•	 Identifierat bibliotekets läge, användare och 
det egna bibliotekets roll i lokalsamhället.

•	Reflekterat över bibliotekarieprofession och 
arbetssätt.

Bibliotekets image

•	Tagit del av samt själva genomfört användar-
studier samt icke-användarstudier.

Valt profil för biblioteket 

•	När man planerat förändringar har man 
diskuterat dessa utifrån vald profil och hur 
den målgrupp man valt att profilera sig mot 
kan tänkas uppfatta förändringen. I vissa fall 
har man frågat användare, i vissa fall litat på 
tidigare kunskaper om gruppen. 
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Prövat nya metoder för strategisk kommunikation

•	 Studerat samt prövat metodutvecklingsarbete 
kring läsfrämjande, att lyfta fram digitala 
resurser, kundbeteende och olika former av 
strategisk kommunikation. 

•	Gallrat mycket. 
•	Flyttat om hyllor och skyltmaterial för att det 

bättre ska stämma med användares beteenden 
och vad vi vet om hur användare gör i biblio-
teket (se t ex Petra Trobäck, samt artikel om 
serendipitet av Björneborn, kunskaper från 
det tidigare halländska Mötesplatsprojektet, 
från Hollandsresan, studiebesök i Linnésta-
dens bibliotek m m). 

•	Vissa projektbibliotek har förändrat den inre 
miljön med nya möbler eller annan design. 

•	All personal har prövat att arbeta mer använ-
darorienterat

•	Börjat med boktips
•	Börjat använda sociala medier för att kommu-

nicera med användarna utifrån vald profil

Reflektion i praktiken

I projektet har flera metoder för ökad omvärlds-
bevakning genom reflektion i praktiken och höjd 
uppmärksamhet prövats. Vetenskapsteoretikern 
Bengt Molander beskriver kunskap i handling som 
en kontinuerlig växling i ett dynamiskt flöde. Väx-
lingen sker mellan: 

•	 Inlevelse eller närhet – distans. Tagit ett steg 
ifrån vardagen för att tillsammans med kolle-
gor från det egna eller andra bibliotek disku-
tera vardagsnära frågor, vända och vrida på 
dem och spegla dem mot forskningsresultat, 
teoretiska begrepp och modeller som kan öka 
förståelsen och tydliggöra fenomen. 

•	Del – helhet. Att utveckla kunskaper om delar 
utan att sätta det in i en helhet blir inte menings-
fullt och det är en viktig kunskap i Synliggö-
rande-projektet. Projektdeltagarna har pendlat 
mellan del och helhet och därmed genom ökad 
kunskap om delarna fått en bättre helhetsbild 
av verksamheten och dess mål, samtidigt som 
överblicken över helheten skapat god förståelse 
för de olika delarnas betydelse. 

•	Tillit – kritik. I gruppsamtal och vid gemen-
samma träffar och utbildningsdagar har den 
vardag och de rutiner man kan och är van vid, 
och därmed känner tillit till sin egen kunskap, 
kunnat ifrågasättas och kritiseras i trygghet i 
gruppen, vilket gör att man hittar nya sätt att 
lösa problem eller pröva nytt. Projektet har 
fungerat som spontan kollegahandledning, dvs 
projektdeltagarna har gjort observationer hos 
varandra, man har berättat om problem för 
varandra och fått perspektiv och förslag på 
nya lösningar från andra. 

•	Handling eller reaktion – reflektion. Pro-
jektdeltagarna har många gånger uttryckt hur 
viktigt det varit att få hålla på med en fråga 
länge och arbeta med den i vardagen, sedan 
lyfta upp den till reflektion vid projektmöten 
och sedan gå tillbaka igen för att handla på ett 
kanske lite nytt sätt. (Molander, 1996). Logg-
bok är ett bra sätt för att själv reflektera över 
sin vardag. Textseminarier, eller tidskrifts-
klubb, är ett annat sätt reflektera över hand-
ling. Att välja texter som analyserar och lyfter 
upp praktiken i ett annat sammanhang skapar 
överblick och struktur. Reflektionen används 
sedan i praktiken för att förändra rutiner eller 
pröva nya metoder.

Vi har tittat på statistiken under tre år, men vi 
kan inte urskilja någon direkt skillnad mellan 
projektbiblioteken och andra, det finns lika stora 
skillnader mellan andra bibliotek eller filialer. Vi 
kan i dagsläget inte se vad som kan förklaras ge-
nom projektet. Det tar förmodligen mer tid innan 
förändringar i effekt slår igenom. De andra biblio-
teken har också påverkats av projektet eftersom all 
regional biblioteksverksamhet under 2008, 2009 
och 2010 mer eller mindre handlat om synliggö-
rande i någon mening.  

Vad påverkar användningen? Studien Efterfrågan 
på boklån från svenska folkbibliotek av Løyland och 
Ringstad (2010) visar på ett samband mellan restid 
och boklån, dvs ju längre restid man har desto 
mindre lånar man. Ökade nyförvärv ökar antalet 
utlån. Studien visar att böcker i stor utsträckning är 
en färskvara, då nya böcker lånas i betydligt större 
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utsträckning än äldre, vilket inte förvånar någon, 
möjligen att det betyder så mycket? Storleken på 
bok- och AV-mediabestånd påverkar också, ju 
större bestånd desto fler utlån. Generösare öppet-
tider korrelerar i viss mån med ökade utlån, men 
inte lika starkt som i en jämförande studie i Norge 
(Løyland & Ringstad, 2010). 

Det personalen på projektbiblioteken berättar efter 
avslutat projekt, hösten 2010, är att många använ-
dare säger spontant att de hittar mera nu, man 
lånar mer från de avdelningar man lyfter fram och 
omlån via webben ökar. Fler barnfamiljer kommer, 
särskilt på de bibliotek som ökat programmen för 
den gruppen. Man upplever också att fler kvin-
nor använder biblioteket under en längre tid, man 
sitter och fikar och läser. Fler använder boktipshyl-
lorna och fler nya lånekort skrivs ut. På ett biblio-
tek som arbetat mycket med rummets utformning 
har man märkt att fler besöker biblioteket utan att 
man lånar något. Upplevelsen av att besöka biblio-
teket hamnar i centrum och blir ett tillräckligt skäl 
till biblioteksbesök. Det bibliotek som höjt utlå-
nen av barnböcker med 15 procent har också lyft 
fram barnavdelningen lokalmässigt. Det bibliotek 
som fördubblade antalet nya låntagare och ökade 
utlånen av skönlitteratur har gallrat mycket, lyft 
fram skönlitteraturen och flyttat om så att tillgäng-
ligheten och skyltningen blivit betydligt bättre. Där 
man lyft fram storstilsböckerna efterfrågas de också 
mer. Flera av biblioteken har under senare delen av 
projektet börjat kommunicera med användarna via 
sociala medier, vilket på sikt bör öka kunskapen om 
bibliotekets erbjudande, samtidigt som man når nya 
användare genom att befinna sig på arenor där även 
potentiella användare befinner sig. 

Detta visar att man med mycket enkla (men för all 
del arbetskrävande) insatser kan påverka använd-
ningen av bibliotekets erbjudanden. Det man lyfter 
fram och synliggör, det används också mer. Åt-
minstone får det en sådan nyhetseffekt. 

Bibliotekspersonalen på projektbiblioteken har 
arbetat mycket med gallring och ommöblering. På 
två bibliotek har man köpt nya möbler och flyttat 
hela avdelningar, men alla har blivit inspirerade 
till att mer medvetet uppmärksamma hur an-

vändarna rör sig i rummet och hur olika delar av 
biblioteket används. Kanske kan man se att det inre 
utvecklingsarbetet i det här fallet stödjer ett önskat 
resultat. I boken Mäta och Väga – om statistik och 
effektivitet på folkbibliotek (2010) diskuterar förfat-
taren Malin Ögland m. fl. om begreppet effektivitet 
i organisationer. Effektivitet handlar om vilket 
resultat investeringar i en verksamhet ger. Effekt 
däremot handlar om vilken påverkan ett resultat 
har, dvs kopplingen mellan effektiviteten och må-
len. Man skiljer också på yttre och inre effektivitet. 
Yttre effektivitet är när politikerna formulerar över-
gripande mål för verksamheten som därefter bryts 
ner till konkreta mål tillsammans med tjänstemän-
nen. Avsikten är att de medel politikerna avsätter 
för verksamheten ska nå målen, alltså att man gör 
rätt saker och att verksamheten används av de 
förväntade målgrupperna. Inre effektivitet handlar 
om den dagliga verksamheten, att de aktiviteter 
man genomför ger det resultat man avsett, så att 
resurserna används på rätt sätt. Yttre effektivitet 
är det samma som att göra rätt saker, alltså vad 
man gör. Inre effektivitet handlar om att göra saker 
rätt, dvs hur man gör något (Ögland m fl, 2010). I 
det här fallet kan man påstå att de aktiviteter som 
bibliotekspersonalen gjort, dvs den inre effektivi-
teten, visar sig svara upp mot den yttre effektivi-
teten. Man har valt att göra rätt saker på rätt sätt, 
om målet var att användningen av bibliotekets 
erbjudanden skulle öka. Om man exempelvis har 
som mål att prioritera barn kan man se över vilka 
nyckeltal man använder för att mäta effektiviteten 
av de valda aktiviteterna. 

Projektbiblioteken arbetar vidare med att göra en 
aktivitetsplan för kommunikationen, enligt rekom-
mendationerna från kommunikationsbyrån.

7.3 Sammanfattning av projektresultaten

Det vi lärt oss i projektet är att strategisk kommu-
nikation måste vara långsiktig för att ge resultat. 
Man ska inte ge upp för lätt, utan göra en in- och 
omvärldsanalys, fundera över vem man är, vilket 
uppdrag man har och hur verksamheten används 
eller inte används, samt om den verksamhet man 
bedriver och satsar på får de resultat man vill. Där-
efter kan man använda sig av de strategiska råd för 
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kommunikation som marknadsföringslitteraturen 
generöst delar med sig av. Det är inte någon idé att 
genomföra korta enstaka aktiviteter utan att ha en 
genomtänkt plan för vad man vill kommunicera 
och varför. Istället är det bättre att tänka igenom 
och satsa målmedvetet under en viss period, däref-
ter utvärdera och dra lärdomar för att sedan välja 
ett nytt område att kommunicera. 

Det vi också lärt oss är att det inte räcker med att 
tala om vad man kan eller gör. Man måste visa det 
i handling. Verksamheten, och verkligheten, måste 
stämma med budskapet. Att bara säga att man vän-
der sig till en viss grupp och de som sedan kom-
mer dit inte känner sig välkomna får ingen positiv 
effekt, snarare det omvända. Allmänheten lär sig 
att biblioteket går ut med osann information vilket 
speglar verksamheten på ett negativt sätt.

Att nå effekt av ökad kommunikation är ingen 
enkel sak i dagens samhällsbrus där medier och 
reklam tävlar om vår uppmärksamhet. Vänder man 
sig till alla med budskapet känner ingen sig tillta-
lad. För att lyckas måste man nå fram till känslor 
och tankar när motivationen är hög, för att någon 
ska förändra sina vanor. Hur många gånger har 
man inte sett annonser eller information där man 
tänker att: Visst ja, dit borde jag gå, det låter trev-
ligt… Men sedan hinner man inte, motivationen 
är inte tillräckligt stor. Det är just det svåra med 
tilltalet i en kampanj eller annons eller med kom-
munikation i stort. Förutom tilltalet är avsändarens 
trovärdighet en viktig faktor. Forskning om infor-
mationssökning visar att man i första hand litar på 
den närmaste familjen, därefter på personer längre 
och längre ut (jämför resonemanget om opini-
onsledare i kapitel 6.3). Informationshantering är 
en känslig sak och känner man inte att budskapet 
kommer från en trovärdig källa litar man inte på 
informationen. Detta ser vi t ex när det gäller bok-
tips: Får man ett tips från en vän vars smak man 
känner litar man på det och skaffar boken, får man 
tipset från någon okänd är motivationen inte alls 
lika stor. Ofta vänder man sig till en hel grupp och 
då blir det förstås ännu svårare att nå fram. Här har 
det individuella mötet, i verkliga livet eller digitalt, 
t ex via sociala medier, en oefterhärmlig möjlighet. 
Det är just detta som biblioteket kan använda sig 

av. För dem som använder biblioteken och känner 
särskilt förtroende för någon på biblioteket är detta 
en fantastisk service. Men, om man inte vet att 
man kan fråga efter ”en bra bok” och få god hjälp, 
eller har frågat men inte fått förslag på information 
eller litteratur man gillar, använder man sig inte av 
det sättet igen, detta visar all forskning om infor-
mationssökning. 

Vi har också lärt oss i projektet att det mesta som 
handlar om strategisk kommunikation är sådant 
som man på biblioteket kan klara själva, detta gäl-
ler både små och stora bibliotek. Det finns dock 
några situationer där det kan vara bra att ta in pro-
fessionell hjälp. Om man t ex väljer att satsa på en 
reklamkampanj, eller ett informationsmaterial som 
man tänker använda under en längre tid, kan det 
vara bra att ta hjälp av någon som kan designa och 
producera rätt saker. Allt annat är det faktiskt en 
fördel om man gör inom den egna organisationen. 
Att göra användarstudier i liten skala är ett mycket 
effektivt sätt att hålla sig uppdaterad om användar-
nas behov och man kan regelbundet göra detta för 
olika delar av verksamheten. Om biblioteket t ex 
väljer att ha någon eller några fokusgrupper varje 
år, kan man första året välja barn, nästa föräldrar, 
något år pensionärer, något år föreningsmänniskor, 
idrottsintresserade, filmintresserade, singlar etc. 
Man kan också ha för vana att bevaka ett särskilt 
samhällsområde eller ämnesområde, vilket gör att 
man blir mer lyhörd och kommer närmare använ-
darna. Var och en i personalen kan ha ett ansvar 
för att vara lyhörd mot en särskild del av samhället 
eller omvärlden. 

Dilemmat kring identitet och uppdrag har dykt 
upp ofta i Synliggörande-projektet. Biblioteken har 
upplevt problem med att välja ut särskilda grupper, 
eftersom man är van att vara till för alla. Vi har i 
projektet återkommit till detta gång på gång, det är 
ett specifikt dilemma för biblioteken som har sitt 
uppdrag i bibliotekslagen och av kommunen, men 
vi ser också i marknadsföringslitteraturen att det är 
vanligt även för företag och andra organisationer. 
Det är svårt eller omöjligt att kommunicera om 
man inte har en tänkt mottagare framför sig efter-
som kommunikation kräver två jämbördiga parter 
som har förtroende för varandra.  
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Men hur väljer man någon eller några att kommu-
nicera med? Hur hittar man en målbild när man 
väl bestämt vilken grupp man vill nå? Många verk-
samheter använder sig av intervjuer, gruppsamtal, 
fokusgrupper, idealtyper, personas eller liknande 
metoder för att lättare få kontakt med den till-
tänkta mottagaren. I Danmark har man utvecklat 
särskilda metoder för brukarstyrd innovation, se t ex 
Århus bibliotek. Man skapar bilder, representationer 
av någon eller några. Vi är vana att utgå från ålder 
eller kön, men alltmer används nyckelgrupper eller 
kluster utifrån intressen, levnadsvanor, profession, 
boendeort eller dylikt.

Roger Blomgren, forskare på Bibliotekshögskolan i 
Borås, har analyserat hur arbetet med Synliggörande-
projektet gått till och hur projektdeltagarna uppfattat 
detta arbete. Här följer en sammanfattning av hans 
utvärdering. Hela utvärderingen kan laddas ner på 
Regionbibliotek Hallands webbplats: http://www.regi-
onhalland.se/PageFiles/8260/utvardering-synliggor-
biblioteket-blomgren.pdf

7.4 Utvärdering av projektet – 
 en sammanfattning (Roger Blomgren)

Det har gjorts flera utvärderingar av projektet 
under genomförandet. Den här föreliggande 
utvärderingen syftar till att analysera själva arbetet 
med projektet och hur projektdeltagarna uppfattat 
detta arbete. Utvärderingen ska också fungera som 
ett lärandeprojekt för det fortsatta arbetet med att 
utveckla bibliotekens verksamhet. Utvärderingen 
har genomförts under tre veckor och resultaten 
bygger främst på intervjuer med projektdeltagarna 
och deras uppfattningar om projektet.

Projektet hade som mål att synliggöra bibliotekens 
verksamheter och utvärderingen kommer att foku-
sera på projektets måluppfyllelse. Det är dock inte 
resultat i form av ökade boklån eller än mindre utfall 
i förändrade förhållningssätt och värderingar hos 
medborgarna som ska utvärderas. Vi ska istället se 
om och hur projektet åstadkommit någon ändrad 
inriktning på verksamhet, attityder och åsikter hos 
projektbiblioteken och bland de deltagande biblio-
tekarierna och projektledarna. Sammanfattningsvis 
blir det i denna studie frågan dels om en målutvär-
dering, dels om en intressentutvärdering.

Primärmaterialet i utvärderingen består främst 
av intervjuer med projektdeltagare och represen-
tanter för styrgruppen. Intervjuerna genomfördes 
under två dagar i december 2010. Intervjuerna 
har därefter transkriberats och tolkats. Förutom 
intervjuer består materialet av dokumentation av 
projektmöten och undersökningar i form av bl.a. 
enkät- och profilundersökningar som genomförts 
under projekttiden.

Utvärderingen hade som övergripande syfte att 
studera om och i vilken omfattning projektet 
som medel eller instrument påverkat dels synen 
på verksamhetens inriktning eller mål, dels om 
projektet enligt projektdeltagarna lett till något 
resultat. I utvärderingen har jag studerat arbetet 
med projektet från den problembild som där målas 
upp till genomförandet av projektets aktiviteter fram 
till dags dato. Det är processen eller själva arbetet 
med projektet som är det så kallade undersök-
ningsobjektet i utvärderingen, inte främst resultatet 
eller effekter i form av ökad utlåning av böcker och 
biblioteksbesök.

Den första frågan handlade om projektets pro-
blemanalys och mål. Var målen relevanta och 
realistiska för projektet? Fanns det en enighet eller 
konsensus kring målen? Vad hade man för uppfatt-
ningar om behovet av projektet? Nådde projektets 
målsättningar fram till projektdeltagarna? Överlag 
kan konstateras att projektdeltagarna upplevde att 
problembilden och målsättningen ”att synliggöra 
den mångfacetterade verksamheten” var relevant. 
Det fanns inte något principiellt ifrågasättande 
kring problemanalysen eller målsättningen. Det 
fanns en konsensus i projektet kring beskrivningen 
av biblioteket som mångfacetterad verksamhet, 
riktad både till användare och till icke-användare. 
Det fanns också konsensus kring vad som var pro-
blemet, nämligen att detta faktum inte i tillräckligt 
hög grad blivit synliggjort och det var det som 
projektet ville pröva att ändra på.

Utvärderingens andra fråga handlade om projektets 
aktiviteter eller metoder och deras relevans för att 
lösa eller uppnå projektets målsättningar. Vilka åsik-
ter om projektet som ett relevant ”policyinstrument” 
för att lösa problemet fanns bland de deltagande 
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biblioteken och hur har de olika aktiviteterna för 
identitet, image och profil uppfattats? Hur arbetade 
projektbiblioteken konkret med dessa aktiviteter?

Den första av metoderna var arbetet med att identi-
fiera bibliotekens identitet. Bland projektdeltagarna 
upplevdes en osäkerhet kring vad identitetsbegrep-
pet stod för och hur det skulle tolkas. Osäkerheten 
kan bero på att begreppet identitet gavs alltför 
vida tolkningsramar, både i projektansökan och 
framförallt när biblioteken skulle använda begrep-
pet. Identiteten handlade inte bara om bibliotekets 
självbild utan även om bibliotekets läge, demografi, 
faktiska användare, uppdrag och organisation vilket 
innebar att identitetstemat i princip blev gränslöst 
och därför också svårarbetat. Projektet har dock 
fått till resultat att det ute på biblioteken nu förs en 
intensivare diskussion kring identitetsfrågorna. Att 
arbeta så brett och ha frågor om användning och 
lokalsamhället som utgångspunkt var till hjälp för 
att förändra ”tänket” och uppmärksamma vikten av 
att inte enbart fokusera sin verksamhet mot grupper 
som redan använde biblioteket.

Arbetet med bibliotekets image, dvs vilken bild 
användare och andra aktörer har av biblioteket och 
dess erbjudande, innefattade bl.a. aktiviteter som 
observationer av biblioteksbesökare och genomför-
ande av en icke-användarstudie. Bland projektdel-
tagarna var arbetet med observationerna den minst 
uppskattade aktiviteten. Det fanns en osäkerhet hos 
projektbiblioteken om syftet och hur man skulle 
arbeta med observationerna. Ett av biblioteken valde 
att inte genomföra observationerna.

Icke-användarundersökningen syftade till att kart-
lägga vilka grupper som var icke-användare och 
deras åsikter om biblioteket. Bland projektbiblio-
teken kom studien främst att användas för att välja 
bort grupper som var ”svåra” att fånga upp, för 
att i stället fokusera arbetet med grupper som var 
lättare att nå och lättare att identifiera som grupp. 
I flera fall var det barnfamiljer. Projektet hade som 
målsättning att synliggöra verksamheten mot nya 
grupper, t.ex. lågutbildade män som inte studerar, 
men denna målsättning problematiserades inte. 
En förklaring till att man valde att inte arbeta 
mot icke-användarna kan vara att det i projektet 

gavs en frihet för projektbiblioteken att välja vilka 
målgrupper man ville arbeta mot, och man valde 
de grupper som normalt kommer till biblioteken. 
Icke-användare ansågs alltför svåra att arbeta mot 
inom ramarna för projektet.

Den sista aktiviteten som genomfördes var att 
arbeta fram den profil som biblioteket önskar 
visa omgivningen och att arbeta med strategisk 
kommunikation eller marknadsföring och andra 
metoder för att nå målen. Detta moment sågs av 
projektdeltagarna som ett nyttigt inslag i projektet. 
Problemet och anledningen till att det vid projektets 
avslut inte fick större genomslagskraft var att det 
kom igång för sent under projekttiden.

Ett tredje område handlar om projektets genom-
förande och projektledning, dvs. styrningen och 
genomförandet av de olika aktiviteterna. Överlag 
ansåg projektdeltagarna att projektets innehåll, 
upplägg och styrning varit bra och att aktiviteterna 
kompletterat varandra. Styrningen från projekt-
ledningen gav stor frihet för projektbiblioteken att 
välja en egen profil för sitt projektarbete. Det finns 
dock förslag på förändringar i hur projektet kunde 
varit upplagt. Man skulle ha velat börja arbeta 
snabbare i projektet med de konkreta aktiviteterna 
eller metoderna. Man hade också önskat tydligare 
mål och diskussion om vad de olika aktiviteterna 
skulle leda till.

Ett sista område i utvärderingen handlade om det 
upplevda resultatet, dvs. om projektet inneburit 
någon konkret förändring av verksamheten. Projek-
tet har, enligt projektdeltagarna själva, resulterat i en 
förändrad syn på identiteten som bibliotekarie. Man 
har som en följd av projektet delvis ändrat sitt sätt att 
tänka om den egna verksamheten. En annan föränd-
ring var den interna miljön på biblioteket, ett nytt 
bemötande mot besökarna och att program ändrats 
för att nå utvalda målgrupper. Att projektet inte 
resulterat i ökade lån eller besök förklarades av att 
profilarbetet och marknadsföringen kom in för sent 
i projektet och att man inte ännu kan utläsa resultat 
av dessa aktiviteter. Att projektet inte resulterade 
i någon satsning på nya grupper kan förklaras att 
dessa valdes bort i ett tidigare skede i projektet.
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Avslutande kommentarer och råd 

Projektbiblioteken har upplevt att de som bibliotek 
och bibliotekarier blivit synliggjorda i sina respek-
tive områden. Även om projektmålet att synlig-
göra biblioteket för icke-användare inte uppfyllts 
har projektet haft flera positiva bieffekter, dvs. inte 
planerade effekter som resultat av projektmål. I de 
aktuella biblioteken har man fått en starkare iden-
titet, självkänsla och målmedvetenhet i sitt arbete 
som bibliotekarie. Det behöver i och för sig inte vara 
ett resultat av projektets målsättningar och speci-
fika metoder eller aktiviteter. I stället kan resultatet 
hänföras till det faktum att projektet till sitt upplägg 
inneburit ett aktivt och konkret arbete i respektive 
bibliotek, vilket har fått projektdeltagarna att känna 
att deras verksamhet sattes i centrum. De fick också 
stor möjlighet att själva utforma projektet så det pas-
sade den lokala profilen. Vilka specifika projektmål 
man arbetat mot kan i detta sammanhang kanske 
vara av mindre intresse. Detta ska dock inte tolkas 
som en kritik av projektet, utan det har visat att upp-
lägget med att på ett öppet sätt inkludera projektbib-
lioteken i utformningen av projektet har lett till ett 
positivt resultat, även om detta inte var huvudmålet 
med projektet. 

Vilka är lärdomarna i projektet? Hur lever de vidare? 
Hur kan de utvecklas? Vad behövs mer kunskaper 
om? I de olika avsnitten ovan har projektdeltagarnas 
synpunkter kring aktiviteter, projektgenomförandet 
och resultatet presenterats och diskuterats. Avslut-
ningsvis ska några övergripande reflektioner om 
projektets upplägg och innehåll diskuteras, vilket 
kan fungera som ett lärandemoment inför kom-
mande projekt.

Ett första råd är att både mål och aktiviteter behö-
ver vara tydliga och klara i sin utformning för att 
projektdeltagarna ska förstå och kunna arbeta mot 
de mål som projektledningen vill förändra. Genom 
intervjuerna framkom bl.a. att identitetsaktiviteten 
och arbetet med observationerna upplevdes som 
oklara och inte tillräcklig tydliggjorda. Man bör 
lägga mer tid på att diskutera och göra utgångs-
punkterna för projektet tydliga. Men det räcker 
dock inte att endast göra detta vid projektstarten 
utan att återkommande återkopplingar genomförs 

under projekttiden för att försäkra att projektdel-
tagare och projektledning delar samma syn och upp-
fattning om projektet som helhet som de enskilda 
aktiviteternas syften. I projektet ansåg dock projekt-
biblioteken att kontakten, styrningen och feedback 
från projektledningen var god.

Ett andra råd är att styra projektet hårdare i rikt-
ning mot projektmålen. Nu gavs stora friheter, 
vilket uppskattades av projektbiblioteken, att själva 
utforma sina aktiviteter. Det innebar att vissa för 
projektet viktiga mål som att inrikta verksamheten 
att få icke-deltagarna till biblioteket inte i tillräck-
ligt hög grad uppmärksammades. Fördelen med 
friheten, vilket visade sig som en bieffekt, blev att 
förutom att biblioteken stärkt sitt självtroende i sin 
profession, att legitimiteten och tilltron till projekt-
ledningen blev stor. Därmed ökade också viljan att 
arbeta aktivt med projektet, vilket i regel ger bättre 
resultat i slutändan.

Sammanfattningsvis måste det ändå påpekas att 
projektet varit framgångsrikt i den mån att del-
tagarna nu reflekterar över verksamheten på ett 
annat sätt än tidigare. Projektdeltagarna har tagit 
till sig de bitar som de ansåg bäst lämpade sig för 
att förbättra den redan i många stycken upparbe-
tade och, enligt projektdeltagarna, väl fungerande 
verksamheten. Man bör inte ha förhoppningar 
om att genom enskilda projekt ändra på för stora 
och komplicerade samhällsförhållanden eller att 
förändra deltagarnas egen identitet eller självbild 
i alltför hög utsträckning. Identitet är något som 
byggs upp under många år och den påverkas av 
informella institutionella faktorer som syn på 
uppdraget som bibliotekarieprofession. Identiteten 
påverkas även av formella institutionella strukturer 
som den kommunala kontexten, där de är en del 
av en politisk organisation som styr bibliotekens 
verksamhet via politiska riktlinjer och ekonomiska 
styrmedel. Men ett projekt som detta kan inne-
bära att deltagarna reflekterar över hur de hitintills 
arbetat och genom att pröva på nya metoder och 
aktiviteter kan det fungera som inspirationskälla 
att pröva på nya idéer och nya sätt att arbeta och 
utveckla biblioteksverksamheten.
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De halländska biblioteken har under två års tid lärt 
massor om marknadsföring och strategisk kommuni-
kation. Personalen vid de fyra projektbiblioteken har 
arbetat hårt och gjort stora förändringar i sina miljöer 
och börjat kommunicera med omvärlden på nya sätt. 
Man ser tydliga resultat av ökad användning eller 
uppmärksamhet på de arenor man förändrat. Det har 
varit förvånande att se så snabba och tydliga resultat 
trots att det inte ännu visat sig i statistiken i stort. 

Vi har lärt att det är viktigt att lyfta fram den stora 
berättelsen om bibliotekets uppdrag och vision, 
samt att det är vi själva på biblioteken som bäst kan 
avgöra vilka medel vi ska använda för att nå målen. 
Att känna stolthet och glädje över vad man bidrar 
med i samhället, historiskt och inför framtiden. Att 
känna till bakgrunden till bibliotekens framväxt 
och institutionella värdegrund är lika viktigt som 
att kunna se hur biblioteken kan bidra till männis-
kors utveckling genom att uppleva, upptäcka, delta 
och skapa. Människor behöver platser i samhället 
där de kan stärka sin identitet, få erfarenheter av 
andra, känna engagemang och få möjligheter att 
uttrycka sig. Biblioteken är sådana platser och kan 
utvecklas till att bli det i än högre grad. Platser för 
barns språkutveckling, för det livslånga lärandet, 
för samhällsengagemang, yttrandefrihet och demo- yttrandefrihet och demo-
krati. Att människor uppfattar biblioteken som en 
sådan plats är avgörande för bibliotekens framtid. 

Kan den skickliga hanteringen av bibliotekens 
dilemman, genom att vara handlande och politiska 
organisationer, genom att vara till både nytta och 
nöje, sägas utgöra styrkan i bibliotekens relativt 
sett starka ställning? Att så många besökare och 
låntagare idag använder biblioteken måste vara ett 
bevis på att biblioteken lyckats bevara uppskattade 
traditioner samtidigt som man förnyat sig och hängt 
med i medieutvecklingen så att man upplevs samtida 
och relevanta. Åtminstone av dem som använder 
biblioteket. Det intressanta är dock att en så stor del 
av dem som inte använder biblioteken ändå anser att 
dessa är viktiga för samhället. Detta framkom med 

stor tydlighet i den icke-användarstudie som ingick 
i projektet. 

I Synliggörandeprojektet har vi rört oss från 

•	 att vara ett marknadsföringsprojekt till ett 
projekt om bibliotek, användning och strate-
gisk kommunikation

•	 att handla om marknadsföring till verksam-
hetsveckling

•	 att nå ut med ett budskap till att lyssna in 
omvärlden

•	 att söka hjälp från reklambyrå till en tilltro till 
egna lösningar

•	 ett tidsbegränsat projekt till en långsiktig 
kompetens- och verksamhetsutveckling

Nyckelord i projektet är delaktighet, kommunika-
tion och samverkan. Bibliotekspersonalen är den i 
särklass viktigaste framgångsfaktorn för god verk-
samhet och kommunikation. Att personalen känner 
sig delaktig och engagerad är av avgörande betydelse 
för hur biblioteket uppfattas av omvärlden. Persona-
len är ambassadörer för verksamheten och ”lever” 
varumärket. Delaktigheten handlar också om 
bibliotekets image. Kontinuerlig kommunikation 
med användare (2.0 tanken) är en framgångsfaktor. 
Att användare känner sig delaktiga och kan påverka 
bibliotekets innehåll och tjänster skapar en känsla av 
god kvalitet. Att våga fråga användare hur verksam-
heten upplevs kan vara svårt men är nödvändigt. Att 
inte bara fråga dem som är trogna användare, utan 
särskilt dem som sällan eller aldrig använder biblio-
teket är mycket lärorikt.

Samverkan mellan biblioteket som organisation och 
lokalsamhällets aktörer är ett annat nyckelbegrepp 
för framgång. Att arrangera saker ihop med andra, 
på biblioteket eller på deras arenor, ger nya ytor för 
kommunikation. Att arbeta utåtriktat och uppsö-
kande hos andra organisationer, för att visa upp 
verksamheten och för att se till att människor upp-
lever och pratar om biblioteket i positiva ordalag, är 
en oerhört kraftfull kommunikationsstrategi. 

8 Vad har vi lärt om 
 kommunikation och synliggörande?
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Mobila och digitala tjänster, sociala medier och 
den egna webbplatsen är exempel på lämpliga 
kanaler för en sådan kontinuerlig kommunikation. 
Men också i det fysiska biblioteket och i samhället 
utanför biblioteket pågår kommunikationen. En 
plan för var och en av dessa fyra arenor gör att man 
når betydligt längre än om man bara fokuserar på 
en eller två. I Synliggörande-projektet märkte vi 
att det inledningsvis var enklast att kommunicera 
inne i biblioteksrummet där man kände sig mest 
trygg och där man äger arenan helt själv. Den egna 
webbplatsen var svårare för filialerna att använda 
sig av, medan det självfallet var enklare för de två 
kommunerna med egen kontroll över webbplatsen, 
men det krävde ändå mycket arbete för att 
åstadkomma det man ville. Arenorna utanför 
bibliotekets egen sfär, internet och lokalsamhället 
visade sig vara enklare att hantera längre fram 
i projektet, då man hade en tydligare känsla av 
identitet, visste mer om bibliotekets image, hur 
biblioteket uppfattades och hade valt en profil. Då 
började också flera av biblioteken att kommunicera 
via sociala medier. Ännu har inga större kommu-
nikationsaktiviteter skett i lokalsamhället, även om 
det kommit upp många idéer på hur bibliotekets 
väggar och entréer kan designas så att de skapar 
mer uppmärksamhet. Många tips har dykt upp på 
vad man kan göra för att berätta om verksamheten 
utan att bekosta dyra annonser. T ex att skicka bok-
tips till tidningarna så att de publicerar och hänvi-
sar till biblioteket, att man får pressen att skriva om 
aktiviteter i biblioteket, att man gör saker som folk 
börjar prata om och sprida till vänner, så kallade 
snackisar, etc.

Ett tydligt resultat i projektet är att det mesta av 
kommunikationsarbetet måste personalen göra 
själva eftersom de ”är” biblioteket. Därför kan 
ingen annan göra jobbet på ett hållbart och lång-
siktigt sätt, om det ska prägla bibliotekets värde-
grund. Personalen ”lever” budskapet, vilket gör att 
det är personalen tillsammans som måste komma 
överens om vilket budskapet ska vara och hur det 
ska kommuniceras. Detta måste dock ske i lyhörd 
samverkan med omvärlden, så att användarna 
känner sig delaktiga och att personalen lyssnar till 
deras åsikter. Detta gäller förstås alla yrkesgrupper, 
inte bara bibliotekspersonal. 

Projektet behandlade synliggörande i olika betydel-
ser. Frågan är vad man marknadsför till vem. Vad 
erbjuder vi? Vad vill vi erbjuda? Vem vill vi nå?

För att nå nya användare med befintlig service, 
handlade det om att göra omvärlden medveten om 
bibliotekets erbjudande. Här tog projektbiblioteken 
fram varsin profil som man kan kommunicera till 
nya grupper. I första hand kommunicerade man 
med grupper som tidigare använt biblioteket eller 
som man tänkte kunde vara intresserade. 

För att nå befintliga användare med befintlig 
service, handlade marknadsföringen i första hand 
om att synliggöra hela utbudet för dem som inte 
känner till allt, eller bara använder delar av det. 
Serendipitetsbegreppet blev användbart. Framförallt 
arbetade man i biblioteket med miljön, skyltning 
och ökad uppmärksamhet. 

Från början handlade inte projektet så mycket 
om att nå nya användare med ny service, men 
efterhand insåg biblioteken att om man t ex vill nå 
barnfamiljer kunde ny programverksamhet på lör-
dagar vara ett sätt att visa vad biblioteket erbjuder. 
Man skapade alltså en ny service för nya användare 
och visade därmed upp befintlig service på köpet. 

Ny service utvecklades trots allt under projektet 
både för nya och befintliga användare. Det hand-
lade om att erbjuda sin bibliotekariekompetens 
genom att arbeta mer proaktivt med litteraturför-
medling, att berätta om nya aktiviteter på nya are-
nor, t ex via sociala medier, att mer aktivt kontakta 
användare i biblioteket, att skylta och ställa fram 
material på nya sätt.

Frågan om vad man erbjuder och till vem har 
diskuterats mycket i projektet. Vad är ett folkbib-
liotek? Är biblioteket i första hand till för dem som 
redan upptäckt, gillar och använder det? Eller är 
utmaningen att nå andra? Såväl reklambyråerna 
som marknadsföringslitteraturen menar att det är 
mycket svårt, om inte omöjligt, att nå nya grupper 
som i grunden inte är intresserade av tjänsterna. 
Därför menar de att man med strategisk kom-
munikation ska satsa på ”strö-kunder”, dvs de som 
ibland har använt eller kan tänka sig att använda 
bibliotek. Dessa är lättare att nå, särskilt om tilltalet 
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är träffande och erbjudandet relevant. I projektet 
beslöt man att satsa på strökunderna och att inte 
lägga ner någon större möda på dem som intres- någon större möda på dem som intres- större möda på dem som intres-
semässigt låg längst ifrån biblioteket. En hjälp att 
urskilja dessa var den icke-användarstudie som 
genomfördes.

Att sätta sig in i den tilltänkta användargruppens 
situation och vanor och att sedan gå ut och pröva 
bibliotekets erbjudanden med användarens ögon är 
en annan användbar metod, som ofta används av 
marknadsförare. I Synliggörande-projektet obser-
verade man användare samt läste både användar- 
och icke-användarstudier för att komma närmare 
målgrupperna. Det skapade en medveten upp-
märksamhet som möjliggjorde nya tankesätt vilket 
i sin tur ledde till nya lösningar. 

Ett viktigt resultat av projektet är den kompetens-
utveckling som skett. Ökade kunskaper om biblio-
tekets uppdrag och olika roller, om användare samt 
metoder för synliggörande borgar för en fortsatt 
god verksamhetsutveckling. I projektet har vi med-
vetet arbetat på flera plan; genom samtal i olika 
grupper, genom att använda forskningsresultat och 
andras erfarenheter, genom att varva studiebesök 
med praktiskt arbete i det egna biblioteket. Detta 
har gjort att vi kunnat växla mellan närhet och 
distans, del och helhet, tillit och kritik och mel-
lan handling och reflektion i ett dynamiskt flöde. 
Enligt Bengt Molander skapar detta ”kunskap i 
handling”, dvs att ny kunskap utvecklas och prövas 
genom handling. Det är denna pågående växling 
som gör att man utvecklas i sin yrkesroll och ska-
par utrymme både för innovation och en känsla av 
trygghet. Projektdeltagarna har arbetat med olika 
tekniker för reflektion under tiden. Att göra an-
vändarstudier är en sådan teknik. Att ta upp vissa 
frågor till prövning gemensamt i en arbetsgrupp 
är en annan. Att föra loggbok en tredje. Att följa 
varandras arbeten genom kollega-granskning eller 
kollega-handledning är ytterligare en teknik som 
skapar engagemang och utblick. Att läsa en gemen-
sam text och diskutera ett vardagsproblem utifrån 
texten är ett annat spännande sätt att lyfta en fråga 
och få mer distans till den. 

Av marknadsföringslitteraturen har vi lärt att man 
inte kan ändra någon annans bild. Att incitamentet 

för att skapa en ny vana, eller att uppleva något 
nytt, alltid sker utifrån användarens behov och 
situation. Det räcker inte med information, det 
måste finnas en känsla av angelägenhet, en lust 
eller känsla av nödvändighet. Känslan måste vara 
kopplad till en tanke om att det är intressant och 
möjligt att pröva. Tanken måste i sin tur kopplas 
till en handling. Om handlingen utförs och resul-
tatet är positivt kanske man fortsätter, förutsatt att 
det är relevant.

Så, att arbeta med relationerna mellan personal, 
användare och intressenter är avgörande. Det är 
det professionella förhållningssättet i relationerna 
som är framgångsfaktorn för strategisk kommu-
nikation. Bibliotek handlar om berättelser, berät-
telserna handlar om relationer. Bibliotekarier har 
alltid intresserat sig för berättelserna, innehållet i 
medierna. Biblioteken samlar inte på böcker och 
medier för själva bokens eller artefaktens skull, 
utan för innehållet.

Genom att fortsätta att berätta om bibliotekets 
erbjudande, om möjligheterna att lyssna, läsa, ta 
del av och samtala om berättelserna, formar vi 
tillsammans bibliotekens framtid.
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Frågan om synliggörande av offentlig verksamhet har varit mycket 
aktuell under senare år. I denna rapport har vi sammanställt 
våra erfarenheter av arbetet i projektet Synliggör biblioteket 
– Identitet, image, profil med den litteratur och inspiration vi 
använt oss av i projektet. Vi vill här berätta om lärdomar och 
viktiga resultat, men också om all den forskning och de källor vi 
använt under projekttiden. Framförallt handlar det om forskning 
om bibliotek, om biblioteks- och kundvanor samt om strategisk 
kommunikation.

Syftet med rapporten är att dela med oss av dessa erfarenheter 
och lärdomar till andra i biblioteksvärlden. Vi som arbetat med 
projektet hoppas att du som läsare får inspiration att fortsätta 
att synliggöra bibliotekens verksamhet så att alla som vill kan 
ta del av allt det som erbjuds.




