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Abstract:  The purpose of this bachelor thesis is to examine the 

 methods public libraries can use in order to market youth 

 services. It is also a chance to evaluate an untested marketing 

 model adapted to public libraries. Young people are one of 

 the most difficult groups to attract to the library and thus 

 librarians need adequate methods to deal with this problem. 

 We have interviewed librarians, carried out observations and 

 examined documents in accordance to the triangulation 

 method. 

 

 Before one can begin marketing the libraries one ought to 

 know of how marketing is done and the principles behind it, 

 therefore we have given a simple explanation of marketing 

 and marketing theory. In this thesis we will use an adaptation 

 of a well known marketing concept, called the marketing 

 mix, for public libraries. This model will be the basis of our 

 own adaption to youth services and this is evaluated in the 

 end. 

   

 Through an examination of four public libraries and their 

 youth librarians we have come to the conclusion that good 

 marketing requires communication and cooperation between 

 both the library personnel and the target group. The 

 marketing model adapted to public libraries have we found 

 to be good but somewhat unfinished due to not being tested. 
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1 Inledning  

I dagens samhälle är inte längre biblioteket en offentlig institution som enbart fungerar 

som en plats där böcker förvaras. Biblioteket är en plats där människor kan mötas och 

umgås, låna och läsa litteratur av de mest skilda slag och ta del av kultur av så väl hög 

som låg karaktär. Precis som Philip Kotler skriver i inledningen till sin 

marknadsföringsguide
1
 är dagens problem för företagare (i det här fallet bibliotek) inte 

bristen på varor (litteratur, medier, evenemang, etc.) utan en brist på kunder 

(användare). I vår utbildning har vi ofta hört att det finns flera grupper som är 

underrepresenterade på biblioteken men i vårt stilla sinne har vi frågat oss "vad gör 

biblioteken för att nå ut till dessa grupper?". Även om det finns flera olika grupper som 

verkar svårnådda har vi valt att inrikta oss på ungdomar, detta dels för att vi själva har 

intresse av att arbeta med gruppen och dels för att vi ser det som viktigt att ungdomar 

får upp intresse för biblioteket och dess mångfald av möjligheter. Statistiska 

centralbyrån, SCB, har på uppdrag av statens kulturråd undersökt svenska folkets 

bokläsande och biblioteksbesök under de senaste 25 åren. I den här undersökningen 

signalerar kulturrådet att allt färre ungdomar läser böcker och besöker bibliotek.
2
 Enligt 

bibliotekslagen 9 § ligger det på folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt 

ungdomar, det här ”genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 

anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”
 3

   

 

Biblioteket är kanske inte alltid rätt rustat för att möta denna målgrupp. Det finns ofta 

barnavdelningar med särskilda barnanpassade möbler och litteratur, och 

vuxenavdelningar med sittplatser och rader av hyllor med tyngre litteratur, men 

ungdomar på skiljelinjen mellan barndomen och vuxenlivet är en mycket bred kategori 

som biblioteket sällan kan möta på ett bra sätt. Detta både vad gäller utrymmen som 

utbud, vilket tyvärr gör att problemet ofta faller mellan stolarna, enligt Lena Härnqvist.
4
 

 

Marknadsföring på bibliotek ser vi som något viktigt då det är en metod för att få visa 

upp vad som finns för allmänheten och göra dem medvetna om biblioteket, både vad 

beträffar litteratur- och mediebeståndet som utbudet av tjänster och evenemang. Att 

personalen är insatt i vad som händer på biblioteket och att det finns en klar målsättning 

för verksamheten är minst lika viktigt, varför även den inre kommunikationen behöver 

fungera. Vi har inför den här uppsatsen utfört en pilotstudie för att testa om vårt 

problem är ett relevant uppsatsämne, det här anser vi att vi har fått starka belägg för. 

1.1 Problembeskrivning 

Som del i sina försök att locka folk till biblioteket erbjuds idag mer än enbart litteratur. 

Biblioteket är nu även en mötesplats och ett upplevelsecentrum, som exempel kan 

nämnas att man ofta kan finna caféer inhysta i lokalerna, liksom scener och plats för 

utställningar. Det händer att biblioteken har just de aktiviteter och det utbud som 

                                                           
1 Kotler, Philip 2003.  Kotler marknadsföringsguide från A till Ö, Pagina/Optimal, Sundbyberg, s. II 

2 Kulturrådet, ’Allt färre ungdomar läser böcker’, i Statens kulturråd, Sverige, september 2008 

3 Bibliotekslag (1996:1596) https://lagen.nu/1996:1596 

4 Härnqvist, Lena1995. Krukmakaren i verkligheten: om konsten att marknadsföra kultur : 

exempelsamling, Statens kulturråd, Stockholm, s. 53 
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ungdomar efterfrågar, men ungdomarna känner helt enkelt inte till det och alltså 

kvarstår problemet med att ungdomar inte lockas av biblioteket. Något behövs alltså för 

att nå ut till denna målgrupp med information om vad biblioteket kan erbjuda. Men hur 

kan bibliotek kan hantera problemen? Alltså hur lockas ungdomar till biblioteket och 

hur arbetar bibliotekarierna med att hålla kvar ungdomarnas intresse? 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur bibliotekarier ute på fältet arbetar 

med marknadsföring riktat mot ungdomar, detta för att ungdomar över tolv år är svåra 

att nå.
5
 Vi vill inte bara veta hur bibliotekarier arbetar med marknadsföring, utan även 

veta hur de tänker kring arbetet och varför de väljer de vägar och metoder som de gör. 

Den marknadsföring vi vill undersöka begränsas inte bara till yttre sådan, dvs. skyltning 

och reklam riktad ut mot omvärlden. Utan även den inre, alltså personalens 

kommunikation inom bibliotekets väggar, planering av bibliotekets utbud, eller 

samarbete med andra aktörer. Vi vill även ta tillfället i akt att undersöka hur den 

folkbiblioteksanpassade marknadsföringsmodellen vi utgått ifrån kan användas i en 

folkbiblioteksverksamhet. I korthet så vill vi ha en förståelse för bibliotekets arbetssätt 

vid marknadsföring riktad till ungdomar, samt hur bra marknadsföringsmodellen går att 

använda på folkbibliotek. 

 

Våra frågeställningar är:  

1. Hur arbetar folkbibliotek med inre samt yttre marknadsföring angående 

ungdomar? 

2. Hur väl fungerar en folkbiblioteksanpassad marknadsföringsmodell på 

ungdomsverksamhet? 
 

För att besvara våra frågeställningar har vi haft för avsikt att använda oss av intervjuer, 

observationer samt dokumentstudier med materialinsamlingen. Detta material kommer 

vi därefter att analysera med hjälp av en modifierad marknadsföringsmodell. Under 

arbetsprocessen får vi även veta om marknadsföringsmodellen fyller den funktion vi 

avsett. 

1.3 Avgränsningar 

Då vi enbart varit intresserade av hur folkbibliotek arbetar med marknadsföring har vi 

valt att inte undersöka några interagerade skol- och folkbibliotek. Ett integrerat skol- 

och folkbibliotek skulle kunna vara intressant eftersom ungdomar står för en stor del av 

besöksantalet, men då den främsta orsaken till detta är att skolungdomar kommer dit 

som del i sitt skolarbete anser vi att en stor del av marknadsföringen vi vill se på 

försvinner. Ofta ligger integrerade biblioteket också i samband till skolornas lokaler. 

Bibliotekens storlek varierar en del då vi inte såg någon större skillnad mellan ett 

stadsbiblioteks eller en mindre filials behov av att nå ut till allmänheten, däremot kan 

det vara intressant att se hur mindre bibliotek går tillväga då deras budget kan vara 

stramare. I vår pilotstudie fick vi erfara att på större bibliotek har bibliotekarier olika 

                                                           
5 Härnqvist 1995. s. 53 
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uppgifter, och då bibliotekarier kan ha hand om olika sorters delar av marknadsföringen 

ansåg vi det vara bättre att gå till de mindre biblioteken där en person har hand om hela 

arbetet. I korthet vill vi hålla oss till en kommunalbiblioteksnivå och inte göra någon 

åtskillnad mellan större eller mindre bibliotek utöver det. Ungdomar definierar vi i det 

här arbetet som 13-25 år, då det överensstämmer med både Ungdomsstyrelsens
6
 

definition av ungdomar samt den vår pilotstudies bibliotek använde, ytterligare 

uppdelning inom gruppen har vi ej gjort. Av logistiska skäl har vi valt att begränsa oss 

till ett specifikt geografiskt område: Västra Götalands, Hallands och Skånes län.  

                                                           
6 Ungdomsstyrelsen, När är man ung?, Statens ungdomsstyrelse, Sverige, 2010 
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2 Teori 

Detta kapitel behandlar grunden av marknadsföring och är tänkt att vara till hjälp för 

läsaren som inte är insatt i ämnet, det som kommer att tas upp är generell 

marknadsföring och den teori vi kommer att använda oss av i studien. 

2.1 Marknadsföring och marknadsföringsteori 

Marknadsföring är konsten och vetenskapen att välja målgrupper samt att erhålla, behålla 

och utöka antalet kunder genom att skapa, kommunicera och leverera bättre kundvärde.
7  

 

Vad som avses med detta citat är att marknadsföring är ett sätt att visa upp sitt utbud 

och tjänster för omvärlden. Det handlar inte bara om att veta vilken målgrupp 

organisationen vill rikta sig mot, eller hur det externa arbetet med affischering och 

dylikt utförs. Även att få hålla kvar intresset hos användarna, utformningen av rummets 

miljö och skyltning av produkter är viktigt. Tjänster och det interna arbetet som 

kommunikation mellan arbetskollegor faller också det inom ramarna för ett 

marknadsföringsarbete. För att veta hur marknadsföringsarbetet ska gå till behövs det 

finnas en plan bakom samt en bra kommunikation mellan de inblandade. 

 

I sin studie presenterar Liza Bäckström & Ingeborg Wasserman en 

marknadsföringsmodell för folkbibliotek vilken grundar sig på en teori kallat 

marknadsmixen, denna teori förklaras i kommande stycken. Det är Bäckström & 

Wassermans modell vi kommer utvärdera i den här uppsatsen och vi presenterar därför 

deras arbete mer utförligt i kapitel 3.2. För att kunna anpassa modellen efter målgruppen 

ungdomar och lägga en grund för utvärderingen av sagda modell, finner vi det viktigt att 

redovisa teorin och de principer som ligger bakom marknadsmixen.  

 

Teorin bakom marknadsmixen är att det finns kontrollerbara delar av marknadsföring 

som kan påverkas, dessa har förts samman under ett antal kategorier vilket går under 

benämningen 4p:n, fyra samlingsbegrepp vilka karaktäriserar olika viktiga delar av ett 

marknadsföringsarbete, Product, Price, Place och Promotion. Marknadsmixens 4p:n 

används således för att skapa en marknadsföringsstrategi, en strategi vilken skapar 

struktur, riktning och medvetenhet samt kompetens hos alla medarbetare. Denna strategi 

är uppdelad på ett antal kategorier med aspekter som tillsammans bildar en 

övergripande plan över ett marknadsföringsarbete. Varje kategori har ett antal aspekter, 

ett exempel på detta är kategorin Promotion med sina aspekter advertising, promotions, 

personal selling och publicity.
8
  

 

Detta koncept med 4p:n har utvecklats vidare för att bättre kunna appliceras på 

tjänsteföretag, vilket har resulterat i att ytterligare tre kategorier tillkommit.
9
 De tre 

                                                           
7 Kotler 2003. Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö, s. V  

8 Kotler, Philip 2008. Principles of marketing: European edition, 5. ed., Financial Times Prentice Hall, 

Harlow, s. 49 

9 Ibid., s. 604 
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ytterligare kategorier som tillkommit är People, Physical enviroment och Process. 

Bäckström & Wassermans modell baserar sig på detta vidareutvecklade koncept med 

7p:n då de konstaterar att bibliotek förmedlar både produkter och tjänster.
10

 

 

 
Bäckström & Wassermans uppställning av de 7p:n

11
 

 

Eileen Elliot De Sáez, vilken varit en stor inspirationskälla för Bäckström & Wasserman 

i skapandet av sin teori, skriver i sin bok Marketing concepts for libraries and 

information services att hon håller med att marknadsmixen är ett nyckelkoncept för 

marknadsföring, men att det också behövs en genomgående förståelse innan strategiska 

beslut tas rörande hur den ska användas.
12

 

 

Det finns ytterligare en variant på marknadsmixen vilken vi inte kommer att använda i 

arbetet men som ändå är bra att känna till. Denna variant kallas 4c:n, och har tagits fram 

för att marknadsförare tyckte att marknadsmixen inte tillgodosåg kundernas 

(användarnas) behov tillräckligt bra utan endast fokuserade på företaget. Dessa 

kategorier är Consumer, Cost, Convenience och Communication.
13

 Vi har valt att inte ta 

med eller använda oss av denna modell, detta för att vårt arbete inte utgår från 

användarnas perspektiv.  

 

                                                           
10 Bäckström, Liza & Wasserman, Ingeborg 2006. Presentation av en marknadsföringsmodell för 

folkbibliotek = [Presenting a marketing model for public libraries], Högsk. i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, s.14f 

11 Ibid.,, s. 18 

12 De Sáez, Eileen Elliott 2002. Marketing concepts for libraries and information services, 2. ed., Facet, 

London, s. 51 

13 Ibid.,, s. 53f  
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3 Tidigare forskning 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning utifrån tre delar. Hur marknadsföring på 

bibliotek kan genomföras, en folkbiblioteksanpassad modell och tidigare forskning om 

ungdomars behov utifrån perspektiv, rummet och Internet. 

3.1 Litteraturgenomgång 

Som del av vårt arbete har vi studerat tidigare forskning med avsikt att kunna anpassa 

marknadsmixen på ungdomsverksamhet och analysera det empiriska materialet, även en 

förståelse för marknadsmixen har varit vår avsikt för att kunna utvärdera Bäckström & 

Wassermans marknadsföringsmodell på ett adekvat sätt.  

 

För att få en bättre inblick i hur marknadsföring och marknadsföringsteorin fungerar har 

vi konsulterat ett flertal böcker av Kotler, en veritabel guru på fältet. Bland hans verk 

kan nämnas Principles of marketing
14

 och Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö.
15

 

Dessa böcker har hjälpt oss att bättre förstå marknadsmixen samt gett oss mer material 

då vi arbetat med intervjufrågor eller observationsscheman. 

 

Vi vill särskilt lyfta fram Bäckström & Wassermans uppsats Presentation av en 

marknadsföringsmodell för folkbibliotek
16

 då marknadsföringsmodellen som presenteras 

här är den vilken vi kommer att utvärdera enligt vår andra frågeställning. 

 

Boken En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek
17

 av Zuzana Helinsky 

och Marketing concepts for libraries and informationservices
18 

av De Sáez har hjälpt 

oss att sammanfoga de bägge fälten, marknadsföring och bibliotek. Då Helinskys bok 

går att beskriva som en handbok i hur marknadsföring kan gå till på bibliotek och De 

Sáezs överbryggar marknadsföringsteorin till en bibliotekskontext. 

 

Lisa Pettersson & Rikard Schaffers studie Hur marknadsför sig biblioteket 

PUNKTmedis? Lyckas biblioteket nå sin målgrupp?
19

 tar upp ungdomsfrågan i samband 

med marknadsföring på biblioteket. Denna text har hjälpt oss att bättre förstå hur 

biblioteket kan rikta sig specifikt mot ungdomar med sin marknadsföring. Krukmakaren 

i verkligheten
20

 av Härnqvist har även den hjälpt oss att förstå hur biblioteket kan rikta 

sin marknadsföring mot ungdomar, men behandlar även marknadsföring av bibliotek på 

ett allmänt plan. Vad gäller Internet och ungdomar har vi använt oss av Carin Carlzéns 

                                                           
14 Kotler 2008. Principles of Marketing 

15 Kotler 2003. Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö 

16 Bäckström & Wasserman 2006. Presentation av en marknadsföringsmodell för folkbibliotek. 

17 Helinsky, Zuzana 2006. En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, 1. uppl., Btj, Lund 

18 De Sáez 2002. Marketing concepts for libraries and informationservices 

19 Pettersson, Liza & Schaffer, Rickard 2007. Hur marknadsför sig biblioteket PUNKTmedis? Lyckas 

biblioteket nå sin målgrupp? = [Marketing a youth library. – How successful is PUNKTmedis in reaching 

it starget group], Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås,   

20 Härnqvist 1995. Krukmakaren i verkligheten 
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undersökning Kan en lockande och informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek? 

Tankar om webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring
21

 för att skaffa teoretiska 

perspektiv av en hemsidas uppbyggnad. Detta för att bättre kunna utvärdera 

hemsidorna. 

 

Inger Skamris beskriver i sin artikel Stærke nye børne og unge biblioteker. To 

amerikanske biblioteker
22

 om hur olika bibliotek anpassat sin verksamhet för att bättre 

passa ungdomar, samt hur de samarbetat med ungdomar för detta. Vi har även använt 

resultat från ett projekt kallat 2020 Mars Express,
23 

ett gemensamt arbete med tre läns- 

och regionsbibliotek vilket har undersökt vad barn och ungdomar anser om 

ungdomsrum på folkbibliotek. De här två texterna har vi använt för att få en förståelse 

av vad ungdomar anser bör finnas på biblioteket. 

 

De delar vilket vi valt att ta upp i anpassningen av modellen är ungdomsperspektivet, 

rummet samt Internet. Orsaken till att vi valt just dessa är för att vi ansåg de vara mest 

relevanta för ett marknadsföringsarbete mot ungdomar. 

3.2 Bibliotek och marknadsföring 

Som tidigare nämnts har 3p:n lagts till på de tidigare 4p:n för att få marknadsmixen 

anpassad till tjänsteföretag. De Sáez definierar vad bibliotek kan marknadsföra och detta 

grundar hon på Kotlers definition av vad en produkt är, hennes definition är att en 

produkt eller service är vad som helst biblioteket erbjuder eller skulle kunna erbjuda, 

vilket vore till nytta för bibliotekets användare eller en potentiell användare.
24 

 

 

När det kommer till bibliotekens marknadsföring är det annorlunda gentemot hur 

företag marknadsför sig, Zuzana Helinsky tar upp det här i sin bok Marknadsföring av 

bibliotek. Hon förklarar att de befintliga marknadsföringsmodellerna känns svåra att ta 

till sig som bibliotekarie då biblioteken inte konkurrerar med koncept som pris utan med 

kunskap, kompetens och relationer.
25 

Hon betonar också vikten av att alla som jobbar 

inom biblioteksväsendet är med och bidrar i marknadsföringsarbetet, även de oerfarna 

och de ointresserade. Det räcker inte att en enda duktig "eldsjäl" tar hand om allting.
26

 

Vad gäller marknadsföringsstrategin tar Helinsky upp även det, hon skriver att "Precis 

som i en teaterpjäs där alla skådespelare har olika roller som utageras enligt ett 

gemensamt manus måste det finnas ett marknadsmanus.".
27

 Fördelen med en 

marknadsstrategi, eller marknadsplan som Helinsky skriver, är att den skapar bra 

                                                           
21 Carlzén, Carin 2004. Kan en lockande och informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek?: tankar 

om webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring= [Can an attractive and informative web site 

function as marketing source for a library?] : [thoughts about the role of the web site in the marketing of 

public libraries], Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 

Examensarbete,Borås 

22 Skamris, Inger 2008. ’Stærke nye børne og unge biblioteker: To amerikanske biblioteker’, in 

Biblioteksrummet: inspiration til bygning og indretning, Niegaard Hellen, Lauridsen, Jens & Schulz, 

Knud (red.) ,1. udgave, 1. oplag., Danmarks Biblioteksforening, København 

23 Barnens bibliotek, Statens Kulturråd, Sverige, 2010 

24De Sáez 2002. s. 57 

25 Helinsky 2006. s. 5 

26 Ibid., s. 11 

27 Ibid., s. 12 
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förutsättningar för att nå det gemensamma målet utan att alla springer åt varsitt håll 

under arbetets gång. Men här finns också den svåraste delen med marknadsföring, att 

integrera det i dagliga arbetet. En marknadsföringsplan har många likheter med en 

biblioteksplan och kan som hon skriver mycket väl utgå från en sådan. 
28

 

 

Helinsky finner att det är en bra metod att dela upp arbetet i fyra delar för att 

effektivisera marknadsföringen.
29

 Dessa är analys, en omvärldsanalys där både 

dagsläget och framtiden undersöks samt kännedom om bibliotekets resurser; strategi-

marknadsplan-kostnadskalkyl, vad är det som ska marknadsföras, vilken är målgruppen 

och hur stora resurser finns det; genomförande, vad är det som ska göras, vem ska göra 

vad och när ska det göras; och sist feedback/utvärdering, för att till nästa gång göra om 

samma sak ännu bättre eller kapa bitar som var mindre lyckade. Dessa fyra delar 

behandlas senare i samband med att de kan användas i arbetet med inre samt yttre 

marknadsföring. 

3.2.1 Inre och yttre marknadsföring 

Inre marknadsföring, även kallad intern sådan, är den vilken riktar sig mot den egna 

organisationen. För ett folkbibliotek kan detta handla om till exempel kommunpolitiker, 

skolledningar, arbetskollegor eller kulturrådet. Inre marknadsföring är en del av 

marknadsföringsarbetet och är minst lika viktig som det yttre då det behövs såväl stöd 

för sin verksamhet som berättigande av den. Det folkbibliotek kan vilja uppnå med inre 

marknadsföring är att få kulturnämnden att inte lägga ner filialer, att få skolledningen att 

se biblioteket som en tillgång, söka medel från kulturrådet till något biblioteksprojekt 

eller visa upp en positiv bild av kommunen genom bra biblioteksverksamhet och 

därmed få ökade resurser.
 30

 Här kan lyftas fram ett exempel som Helinsky tar upp: 

Biblioteket i Hörby sammanställde en föreläsning för kommunpolitiker om kultur och 

hälsa där de tog upp forskning som grundade sig i sambandet att brist på kultur 

medförde ohälsa. Detta uppskattades mycket av politikerna och därifrån var det enkelt 

att visa att ett välfungerande bibliotek ger mer kultur och därmed hälsosammare 

kommun.
31

 Något att vara beredd på är att de som vi behöver marknadsföra oss mot 

sällan är insatta i biblioteksvärlden,
32

 att förklara för en rektor vikten av 

informationskompetens kan vara som att lyfta ett litet sandkorn med en stor lyftkran. 

Kotler nämner att det är viktigt med kommunikation inom organisationen. Det räcker 

inte att marknadsföringsavdelningen sköter traditionell (yttre) marknadsföring, medan 

resten av organisationen går sin egen väg.
33

 

 

Då vi talar om yttre marknadsföring handlar det istället om den verksamhet som 

sträcker sig ut från biblioteket, mot såväl redan etablerade som potentiella användare, 

alltså det arbete de flesta av oss tänker på då vi hör ordet marknadsföring.  

 

                                                           
28 Helinsky 2006. s. 17 

29 Ibid., s. 31f 

30 Ibid., s. 50 

31 Ibid., s. 53 

32 Ibid., s. 52 

33 Kotler 2008. s. 605 
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I den yttre marknadsföringen ska bibliotekarier kunna visa upp vad biblioteket kan 

erbjuda. Biblioteket bör inte bara ha vad som efterfrågas, utan bibliotekarierna bör även 

på ett effektivt sätt kunna visa upp det för omvärlden. Det handlar alltså om att exponera 

sina produkter och tjänster på ett sätt som lockar. Den yttre marknadsföringen försöker 

inte enbart lyfta fram tjänsterna och litteraturen på biblioteket, utan även biblioteket i 

sig med dess lokaler, vilket område det ligger i och dylikt. Att marknadsföra själva 

organisationen innebär även att marknadsföra innehållet och människorna som arbetar 

där, deras yrkeskunskaper samt vilja att stå till tjänst med sin expertis.
34

  

 

I krukmakaren i verkligheten står att läsa om rummets betydelse i marknadsföring, här 

applicerat på biblioteket. För utställare och arrangörer kan själva lokalen verka som en 

bisak i jämförelse med den viktigare produkten, i bibliotekets fall medierna. Men det 

bör påvisas att för användarna är lokalerna en viktig representant för verksamhetens 

innersta väsen.
35

 Det är menat att användaren här ska kunna ta del av underhållningen, 

vilket då innebär att denne ska kunna njuta av lokalen. Som Helinsky berättar så är även 

själva inredningen i bibliotekslokalerna av stor vikt då biblioteken numer är mer än bara 

ett hus att låna böcker, det har även kommit till att bli ett informationscentrum och en 

social mötesplats.
36

 "Biblioteket ska vara en plats för samspel mellan människor, men 

det ska även finnas utrymme för avskildhet som man inte kan förbigå."
37 

 

 

Vad gäller skyltningen av litteratur så är Helinsky tydlig med att framhålla vikten av att 

inte stänga in rummet, hon föreslår att ha lägre hyllor som får lokalen att framstå 

luftigare. Vidare föreslår hon att böcker ställs så att även framsidorna syns i hyllorna, då 

det lockar mer med en framsida än en bokrygg. Hon berättar också hur skyltningen på 

ett bibliotek spelar roll för marknadsföringen. Det gäller att användare kan hitta till olika 

avdelningar, vilket kan underlättas med god skyltning, gärna attraktivt designade 

skyltar.
38

 Också i Krukmakaren i verkligheten tas skyltning av litteratur upp, här 

påpekas det att naturliga ämnesord är att föredra framför bibliotekens 

hylluppställningskoder.
39

 

 

En svårtillgänglig biblioteksbyggnad kan avskräcka potentiella besökare som saknar 

effektiva medel att ta sig dit, eller som har någon form av handikapp. Exempel på hur 

biblioteket, via yttre marknadsföring försöker nå ut till personer med sådana hinder kan 

vara boken-kommer-service åt handikappade eller äldre samt bokbussen med sina turer 

som går ut till landsbygden där det kan finnas få bibliotek. Men även enkla medel som 

affischering och annonsering är yttre marknadsföring. 

 

Helinsky talar även om att arrangera tävlingar och liknande "jippon" för att locka fler 

besökare
40

 och nämner hur biblioteket kan samarbeta med andra aktörer, däribland 

bagare, blomsterbutiker och andra bibliotek.
41

 

                                                           
34 De Sáez 2002. s. 7-13 

35 Härnqvist 1995. s. 185 

36 Helinsky 2006. s. 60. 

37 Ibid., s. 61. 

38 Ibid. 

39 Härnqvist 1995. s. 41 

40 Helinsky 2006. s. 62 

41 Ibid., s. 66f 
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3.3 Folkbiblioteksanpassad modell 

Bäckström & Wasserman påpekar att marknadsföring på folkbibliotek är ett något 

outforskat område i Sverige. Biblioteket är en speciell institution med en unik kontext, 

det styrs från både kommunalt och statligt håll, utan att vara vinstdrivande och samtidigt 

till för alla. Detta gör att biblioteket till stor del skiljer sig från både kommersiella och 

ideella organisationer och behöver, som Bäckström & Wasserman påpekar, en egen 

marknadsföringsstrategi.
42

 

 

Vi har använt oss av Bäckström & Wassermans modell
43

 som ett ramverk för vår egen 

anpassning då vi ska använda den som utvärderingsmetod. Ingen annan litteratur har 

hittats på detta område som har anpassat marknadsmixen till en folkbibliotekskontext 

förutom ett stycke i Helinskys bok,
44

 dock var det materialet för lite att gå på. En av 

tankarna med deras modell är att den ska kunna anpassas till olika målgrupper på 

folkbibliotek vilket vi i denna uppsats har gjort. De påpekar själva att inom tids- och 

utrymmesramen för sitt eget arbete hann de inte testa hur väl den gick att använda, 

vilket de anser är dess största svaghet.
45

 Det är på grund av detta vi anser det högst 

relevant att testa hur deras modell fungerar som analysverktyg. 

 

Modellen som Bäckström & Wasserman använde sig av i sin utvärdering innehöll som 

tidigare nämnt sju stycken kategorier vilka var utformade efter företags behov av 

marknadsföring. Med de 7p:na som utgångspunkt gjorde de en fallstudie på Bollebygds 

bibliotek då de hade fått tips om att personalen där varit bra på att marknadsföra sin 

verksamhet.
46

 Efter genomförd fallstudie analyserade Bäckström & Wasserman 

resultatet av den empiriska studien med hjälp av de 7p:n i marknadsmixen. Då syftet 

med deras uppsats inte var att utvärdera Bollebygds biblioteksverksamhet utan att skapa 

en marknadsföringsmodell för folkbibliotek, var det som analyserades inte själva 

resultatet utan hur användbar marknadsmixens 7p:n är på en folkbibliotekssektor. Vad 

de ville ha fram var en modell vilken kunde användas på två plan, det första var på ett 

vetenskapligt där den kunde analysera ett biblioteks marknadsföringsarbete, det andra 

var i ett mer praktiskt arbete med planering, utvärdering och inventering.
47

 Vi har i den 

här uppsatsen testat det första planets giltighet. 

3.3.1 Utvärdering av marknadsmixens 7p:n 

Resultatet av deras fallstudie ledde fram till mycket material och tankar, de kategorier 

marknadsmixen innehåller analyserades och utvärderades utifrån den teorin de inhämtat. 

Här nedan presenteras Bäckström & Wasserman utvärdering av marknadsmixens 7p:n 

för folkbibliotek. 

                                                           
42 Bäckström & Wasserman 2006. s. 1 

43 Se Bilaga 1 Bäckström & Wassermans modell 

44 Helinsky 2006. s. 40 

45 Bäckström & Wasserman 2006. s. 72 

46 Ibid., s. 1 

47 Ibid., s. 69 
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Product - Den produkt som bibliotek har är enligt Bäckström & Wasserman dess 

bestånd och tjänster. De ser det som en självklarhet att detta har en betydande plats 

bland marknadsföringen då det handlar om det som erbjuds på biblioteket. En annan del 

som kom in under denna kategori är bibliotekets profil, vilken de ser som en viktig del i 

marknadsföringen då en övergripande vision skapar en målmedvetenhet för bibliotekets 

arbetssätt gentemot sina användare och biblioteket får en egen identitet. En aspekt de 

hade svårt att placera var hemsidan, den hamnade under Product då de ansåg den vara 

en av bibliotekets tjänster. De tyckte dock att hemsidan var problematiskt då det inte ges 

några anvisningar på hur en sådan skall utvärderas, de ansåg med tanke på hur viktigt 

Internet har kommit att bli att den bör ges större utrymme.
48

 

 

Price - Vad de kom fram till med denna kategori var att den egentligen bara handlade 

om den blygsamma försäljning som finns på bibliotek och således att det inte är en 

dominerande faktor i ett folkbiblioteks marknadsföringsarbete. De övervägde att 

förlägga personal- och arrangemangskostnader här, men bestämde sig för att det föll 

mer in under process.
49

 

 

Place - Bäckström & Wasserman kom fram till att denna kategori var ”något fyrkantig”,
 

50
 de fann att den främst kom att handla om tillgänglighet men då om öppettider och 

geografisk placering, det fanns inte utrymme för diskussion om plats inne på biblioteket 

under denna kategori. Skyltning inne på biblioteket placerade de under denna del 

eftersom de ansåg att den inte hade någon direkt anknytning till teorin. Trots sin 

utformning ansåg de att denna kategori hade en viktig funktion i ett folkbiblioteks 

marknadsföring.
 51

 

 

Promotion - Det som Bäckström & Wasserman tar fasta på är att utåtriktad verksamhet 

som promotion och PR (public relations) är ett effektivt sätt att visa upp biblioteket och 

nå ut till användare. De betonar också vikten att för en lyckad satsning på promotion så 

krävs det kunskaper om på vilka sätt biblioteket kan nå ut och vilka förutsättningar som 

krävs vid genomförandet. Detta anser dem vara en betydande del i 

marknadsföringsteori.
52 

 

 

People - De tar upp att denna kategori kan tillföra ett användarperspektiv till 

utvärderingen. Avgränsningen hindrade dem från att göra en användarundersökning, 

trots att de anser den vara nödvändig för att skapa en så holistisk marknadsföringsplan 

som möjligt.
53

 

 

Physical enviroment - De fann att denna kategori, den fysiska miljön, var en viktig del i 

marknadsföring och upplevdes som en grundsten i marknadsföringsplanen. Speciellt 

                                                           
48Bäckström & Wasserman 2006. s. 63ff 

49Ibid., s. 63 

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Ibid., s. 66 

53 Ibid., s. 67 
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bibliotekets funktionalitet och atmosfär var viktigt. De anser att utan en passande lokal 

faller de andra marknadsföringsdelarna platt.
54

 

 

Process - Denna kategori anser de också ha ett tydligt syfte, utan en högre chef som har 

en överblick på den kulturpolitiska situationen i kommunen är det i det närmaste 

omöjligt att skapa en realistisk marknadsföringsplan. Här kom även in delar som 

måldokument för marknadsföring och bakomliggande drivkrafter som eldsjälar. De 

placerade också drivkrafter som inkluderar personalen och bibliotekets resurser in under 

denna del.
55

 

3.3.2 Modellen 

Som de förväntat sig fann Bäckström och Wasserman att kategorierna i sin modell hade 

en skev fördelning omfångsmässigt.
56 

För att modellen skulle kunna bli applicerbar i en 

folkbibliotekskontext ansåg de att de behövde inte bara ändra om aspekterna utan även 

kategorierna i modellen. De aspekter vilka de lagt till är inte fasta punkter utan mer 

förslag till vad som skulle kunna undersökas. Här nedan i citationstecken följer de 

kategorier Bäckström & Wasserman fann passade bäst på en folkbiblioteksprofil samt 

vår utökade förklaring till dessa kategorier.
57

 

 

"målarbete – för det är nödvändigt med fokus och riktning för strategin". Kategorin 

målarbete har tillkommit då en strategi för marknadsföring behövs. Nödvändigheten av 

mål för ett fokuserat och inriktat arbete har de insett behövs efter exemplet i deras 

studie, bortfallet av bibliotekschefen som var den drivande kraften.
58

 

 

"kampanjer – har fått en egen aspekt för att ge utrymme åt de aktiviteter som sker 

utöver det ordinarie arbetet". Evenemang och den externa marknadsföringen på 

folkbibliotek har fått en egen kategori i kampanjer, detta för att det är högprioriterat att 

synliggöra och tillgängliggöra det som händer på biblioteket. 

 

"rummet – för att upplevelsen av bibliotekslokalen påverkar hur bibliotekets övriga 

tjänster uppfattas och används". Denna kategori är densamma som physical enviroment, 

aspekterna har förändrats till att passa folkbibliotek. Mer tyngd har lagts på upplevelsen 

och atmosfären av rummet samt användarvänligheten, som handikappsanpassad och 

god skyltning. 

 

"användare – mottagarna av marknadsföringen". Denna är också en nyskapad kategori, 

för bibliotek som är såpass användarorienterat som folkbibliotek är det högst relevant 

att ha en uppfattning om sitt biblioteks användare för att veta vilka målgrupper 

biblioteket har att vända sig mot. I detta ligger också var biblioteket får tag på dem och 

hur det ser ut för deras möjlighet att komma till biblioteket. 

 

                                                           
54 Ibid., s. 62f 

55 Bäckström & Wasserman 2006. s. 67f 

56 Ibid., s. 18 

57 Ibid., s. 69 

58 Ibid., s. 68 
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"personal – de utför en stor del av marknadsföringsarbetet och det är därför viktigt att de 

är väl insatta i strategin". Personalen är en viktig resurs i marknadsföringsarbetet, att 

enbart en enda person ska syssla med all marknadsföring är en dålig strategi då all 

personal är en del av marknadsföringsarbetet. Det är liten idé att marknadsföra något om 

personalen inte är redo, villig eller kunnig nog att göra det.
59 

 

 

"det dagliga arbetet – det bildar det fundament allt marknadsföringsarbete bygger på". 

En marknadsföringsplan bör genomsyra hela organisationen hela tiden. I allt 

bibliotekarien gör, även om det inte är tydligt, bör det finnas en bakomliggande tanke.  

 

"webbplats – en portal för biblioteket som kompletterar det fysiska biblioteket samtidigt 

som det bildar en egen enhet". I denna digitala ålder så är det ytterst viktigt att ha en 

Internetmotsvarighet till det fysiska biblioteket. 

3.4 Ungdomsperspektivet 

Ett av de största misstag som kan göras då det talas om ungdomar som grupp är att utgå 

från att det är en homogen sådan. Ungdomar idag har aldrig varit mer heterogena med 

en mängd subkulturer, intressen och stilar.
60

 Ungdomar kräver speciella miljöer där de 

och deras intressen respekteras, men då gruppen är så varierad innebär det att vi oftast 

bara kan inrikta oss på en aspekt av ungdomslivet åt gången, till exempel en speciell 

subkultur. Det viktiga är alltså att bibliotekarierna undviker att tänka i schabloner. För 

att motverka detta är det viktigt att biblioteket ständigt försöker ligga på en god 

kunskaps- och förståelsenivå vad gäller ungdomar för att bättre kunna hantera denna 

grupp.  

 

Åldersskillnaden i denna målgrupp är flytande och som tidigare sagt är intressen mycket 

olikartade. Något vi fick fram från vår pilotstudie var att ålder och intresse inte har 

någon större korrelation till varandra, det vill säga att en 14-åring och en 22-åring kan ha 

mycket likartade intressen. I vår pilotstudie var även ungdomars delaktighet något som 

poängterades, det var en viktig del i deras arbete att få med ungdomar. Att få med 

ungdomar skriver också Pettersons & Schaffers om i sin studie av PUNKTmedis 

marknadsföring, de hänvisar till tidigare undersökningar att användarinflytandet var 

viktigt för att ungdomarna ska känna att biblioteket är en plats för dem.
61

 Pettersson & 

Schaffer skriver även i sin uppsats att "Folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar 

riktar främst in sig på barn och yngre tonåringar och upplevs som barnsliga av 

ungdomarna, medan avdelningarna för fack- och skönlitteratur med vuxna som 

målgrupp upplevs som stela, tråkiga och svårnavigerade.".
62

 Det här tolkar vi som att 

ungdomar vill vara en egen grupp. De vill inte bli förknippade med barn då de kan 

känna sig barnsliga, eller bli rubricerade att vara det, och vuxenavdelningen är för 

ungdomar en avdelning som är för tillknäppt och krånglig. I deras uppsats påpekades 

det även att ungdomar önskade öppettider som bättre passade dem själva.
63

 En av de 

                                                           
59 Kotler 2008. s. 605 

60 Härnqvist 1995. s. 73 

61 Petterson & Schaffer 2007. s. 12. 

62 Ibid., s. 18 

63 Ibid., s. 13 
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viktigaste metoderna för att nå ut till just ungdomar är, enligt Pettersson & Schaffer, 

kontakten mellan användaren och bibliotekarien.
64

 Vidare så tar de fasta på att samtal 

mellan ungdomar är en viktig kanal för informationsspridning, detta är något författarna 

kallar för positiv ryktesspridning.
65

 Om ungdomarna är nöjda med biblioteket kommer 

de att sprida detta till sina vänner vilka då förväntas lockas att besöka biblioteket. 

3.5 Biblioteksrummet 

Ungdomar och deras åsikter får inte alltid den uppmärksamhet de behöver på bibliotek. 

I en artikel av Skamris redogör hon att ungdomar sällan rådfrågas vid utformandet av 

bibliotekslokaler. Det behöver inte betyda att ungdomar nödvändigtvis ska bestämma 

över inredningen på biblioteken, men att de är medvetna om att de kan ha inverkan på 

litteratur och mediebeståndet fungerar även det. 
66 

 

 

I Phoenix, USA finns ett bibliotek med en mycket speciell ungdomsavdelning. Vid 

ingången till avdelningen sitter en skylt där barn under tolv år samt vuxna klart och 

tydligt avvisas. Själva ungdomsavdelningen, Teen central, är skapat utifrån de ungas 

önskemål och går i korthet att beskriva som en fritidsgård med ett mindre café, tv-

spelshörna, musik och ett möblemang som avsevärt skiljer sig från det övriga 

biblioteket.
67 

Även svenska bibliotek har anpassat sina ungdomsavdelningar på det här 

sättet. Göteborgs stadsbibliotek har en välutrustad ungdomsavdelning kallad Dynamo 

med flera olika tv-spel, sköna sittplatser och mycket litteratur som tilltalar ungdomar. 

Miljön är sådan att ungdomarna kan sitta och samtala och umgås utan att störa resten av 

biblioteket, detsamma gäller spelens ofta rätt så höga ljudvolym. 

 

"Låt oss vara med när ni renoverar, de som tror att de vet, vet inte" 

-informant i projektet 2020 mars express 

 

I projektet 2020 mars express
68

 har de försökt att ta reda på vad barn och unga vill ha ut 

av ett biblioteksrum i framtiden och låta dem vara med i utformningen av sådana. Till 

stor del har projektet varit riktat till barn under tolv år, dock har de haft kontakt med 

äldre ungdomar också. Ett av dessa intervjutillfällen var med två gymnasieklasser vilka 

de har spelat in med videokamera och efter redigering gjorts tillgängligt på hemsidan.
69

 

Det totala antalet material uppgick till fyra timmars film vilket de klippt ihop till tolv 

minuter så vi kan inte vara säkra på hur mycket som är vinklat, dessutom har vi ingen 

insyn i vilka frågor som ställts. Vi ser ändå detta som en god källa till information om 

vad ungdomar vill ha för utformning på ett bibliotek, även om vi endast har information 

från 18åringar finner vi detta vara en bra grund då de är i mitten av vår målgrupp. Det 

som kommer fram i den tillgängliga videofilen är att gymnasieungdomar vill ha både ett 

ställe att studera på som är skiljt från skolan lika mycket som ett ställe att ”hänga på”. 

Det talas också om möjlighet till skapande i olika former, filmvisningar och trailers, 

utlånande av dokumentärer, musik, musikinstrument och slutligen även om sena 

                                                           
64 Ibid., s. 44. 

65 Pettersson & Schaffer 2007. s. 43 

66 Skamris 2008. s. 78 

67 Ibid. 

68 Barnens bibliotek, Statens Kulturråd, Sverige, 2010 

69Barnens bibliotek, ’Alingsås’, i 2020 Mars Express, Statens Kulturråd, Sverige, 2010 
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öppettider. Det efterfrågades också tysta rum som de kunde vara i, information om 

uppdateringar av beståndet, spelhörna/avdelning samt läxhjälp. 

 

När det kommer till själva rummet så är det flera ungdomar som vill att det ska vara 

stort och luftigt, det ska ”inte vara trångt” som en elev uttryckte sig. Färgerna spelar 

också roll, färgglatt var det en informant som ville att det skulle vara. Uppdelning av 

biblioteket till olika temaavdelningar framkommer ofta i intervjuerna, ungdomarna 

säger att de gärna vill ha biblioteksrummet uppdelat "så att det inte bara är för en slags 

person utan för alla". Ljussättningen ansågs att den skulle vara ljus men det framkom 

också önskemål om att ha mörkare ställen i de mer "mysiga" delarna. I de mörkare 

mysigare delarna efterfrågas mycket ofta skönare möblemang som soffor där användare 

kan sitta bekvämt och läsa. I en av intervjuerna efterfrågades en scen, en liten plats där 

besökare kunde synas och kunna prata med de som kommit dit. Ytterligare något som 

de intervjuade efterfrågade var ett café på biblioteket, detta för att det kan locka 

ungdomar med att ta en fika och därmed få upp intresset för biblioteket. 

3.6 Internet 

Unga använder sig av Internet mer än den äldre generationen, speciellt personer födda 

på 1980-talet och senare, dessa kallar Palfrey & Gasser digital natives, personer som är 

uppväxta med den digitala tekniken och inte känner till en tid då den inte fanns.
70 

Det är 

inte utan grund det kan sägas att Internet är speciellt viktigt i arbetet med att 

marknadsföra sig mot ungdomar. 

  

Carlzén kommer i sin uppsats fram till att de uppgifter som, enligt hennes resonemang, 

en hemsida bör innehålla är praktisk information om biblioteket, information som är 

värdefullt för användarna, biblioteksservice samt tillgång till interna informationskällor. 

Den utformning som hemsidan bör ha är att vara väl strukturerad, överskådlig och lätt 

att navigera sig i.
71  

 

 
Bibliotekens webbplatser är i hög grad deras ansikte utåt och för att kunna marknadsföra 

dessa bör webbplatserna därför ha ett för användarna intressant och uppdaterat innehåll.
72

 

 

Som citatet påvisar är det viktigt att ha ett intressant innehåll på hemsidan. Det är 

framför allt viktigt att ha för ungdomar i åldern 16-25, då Internet är, vid sidan av 

personliga kontakter, den viktigaste källan för information enligt Olle Findahl.
73

 Att 

hemsidan uppdateras är något av en självklarhet i marknadsföringssyfte, intresset av att 

återkomma till hemsidan är viktigt. Det bör finnas information som är statisk, likt 

öppettider och dylikt, men det finns även rörlig information vilken blir utdaterad. 

Beroende på vad för utformning ett biblioteks hemsida har är arbetssätten olika, men när 

till exempel ett evenemang är över bör det inte ligga kvar på hemsidan som ett pågående 

projekt. Vad gäller ungdomar och var de finner information om sådant de kan ha 

intresse för är det väldigt olika var den finns. Som tidigare nämnts är alltså ungdomar en 

                                                           
70 Palfrey, John & Gasser, Urs 2008. Born digital: understanding the first generation of digital natives, 

Basic Books, New York, s. 1f 

71 Carlzén, Carin 2004. s. 75 

72 Ibid. 

73 Findahl, Olle 2009. ’Svenskar och Internet’, i World Internet Institute, Sverige, 2 november 2009, s. 44 
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väldigt heterogen grupp och deras intressen skiftar mycket, men många gånger hamnar 

information som de skulle vara intresserade av under Barn och Unga eller dylikt. Detta 

kan vara problematiskt, definitionen barn kan te sig nedsättande för till exempel en 18-

åring och att då gå till delen Barn och Unga tar emot, vilket vi tidigare nämnt.  

 

Sedan Bäckström & Wasserman skrev sin uppsats har mycket hänt på Internetfronten. 

Sociala medier, ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud,
74

 har kommit 

att bli ett stort begrepp inom professionen och de nyttjas brett bland ungdomar. I 

Findahls Svenskar och Internet kan vi läsa att den målgrupp vilken det är vanligast att 

hitta bland communities, en slags webbgemenskap, är ungdomar 16-25 år. Där är det 

nästan tre av fyra (72 %) som är medlemmar på ett community. Ingen skillnad med 

hänsyn till kön kan ses. Nästan hälften (47 %) använder communities dagligen. Även 

om inte lika många yngre ungdomar är medlemmar på communities är det en stor andel 

vilka är det (73 % tjejer respektive 55 % killar).
75

 

 

När det kommer till communities kan vi se att 2006, samma år som Bäckström & 

Wassermans uppsats publicerades, kom Twitter. Twitter är en gratis webbtjänst för 

socialt nätverkande i form av mikrobloggning där en person skickar ett meddelande på 

upp till 140 tecken till det nätverk denne har. Det här nätverket består av personer som 

anmält ett intresse av att veta vad en person eller ett företag ”twittrar” om.
76 

Det är även 

möjligt att få notiser via RSS feed, en gratis e-tjänst vilken notifierar om uppdateringar. 

Samma år som Twitter kom blev Facebook tillgängligt för alla med en vanlig e-

postadress. Facebook är en social plattform där kommunikation främst sker via text och 

bild.
77

 Användningen av bloggar är också en utbredd företeelse, dessa kan användas till 

allt från personlig dagbok till att uttrycka politiska åsikter. På bloggar finns det även 

möjlighet att ge inlägg deskriptorer.
78

 I tidigare nämnda rapport av Findahl står det att 

20 % av ungdomarna i åldern 16-25 år själva bloggar medan 60 % inom samma grupp 

läser andras bloggar.
79

 Ytterligare ett socialt medium är YouTube, 2005 växte denna 

webbplats fram med intentionen att användarproducerade videor skulle kunna visas för 

andra. Nuförtiden har även företag och organisationer fått upp ögonen för det och lägger 

upp egna videos i annonseringssyfte.
80

 I Sverige används YouTube av bland annat 

politiska partier som ett verktyg för informationsspridning.  

 

Analysföretaget Alexa har via besöksstatistik och sidvisningar rankat webbplatser på en 

topplista för sajter. Det här ger en fingervisning på vilka hemsidor svenska folket är 

aktiva på. När det gäller sociala medier i Sverige ligger Facebook på andra plats, 

YouTube på fjärde, Wikipedia på sjunde, Twitter på femtonde plats och till sist fanns 

även två olika webbdomäner för bloggar på Sveriges topp 20 lista.
81

  

                                                           
74 Nationalencyklopedin, ’Sociala medier’, i Nationalencyklopedin, Sverige , maj 2000 

75 Findahl 2009. s. 29 

76 Nationalencyklopedin, ’Twitter’, i Nationalencyklopedin, Sverige , maj 2000 

77 Nationalencyklopedin, ’Facebook’, i Nationalencyklopedin, Sverige , maj 2000 

78 Nationalencyklopedin, ’Blogg’, i Nationalencyklopedin, Sverige , maj 2000 

79 Findahl 2009. s. 32 

80 Nationalencyklopedin, ’YouTube’, i Nationalencyklopedin, Sverige , maj 2000 

81 Alexa.com, Alexa, USA, April 2010 
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4 Metod 

Detta kapitel behandlar våra intervjuer, observationer samt dokumentstudier, vilka 

tillsammans bildar trianguleringsmetoden. Sist i kapitlet finner läsaren en anpassad 

modell till ungdomsverksamhet vilken vi kommer att utgå använda i detta arbete. 

 

Som förberedelse inför uppsatsen genomfördes en pilotstudie vid ett större bibliotek. 

Syftet var att undersöka om vårt ämnesval var gångbart forskningsmaterial samt att testa 

våra arbetsmetoder. Under pilotstudien fick vi bekräftat att våra datainsamlings- och 

bearbetningsmetoder fungerade väl, men att en större avgränsning var nödvändig. De 

avgränsningar vi tillförde efter pilotstudien var smalare intervjufrågor och inriktning på 

mindre bibliotek.  

4.1 Triangulering 

De metoder vi valt att använda oss av i den empiriska undersökningen är samma som 

Bäckström & Wasserman använt i sin studie.
82

 Dessa är dokumentstudier, observationer 

och intervjuer, vilka vi använder på samma sätt som dem. Genom att använda sig av 

denna så kallade triangulering får vi precis som Bäckström & Wasserman ett mycket 

bredare dataunderlag som dessutom minskar risken för feltolkningar. Vår huvudsakliga 

informationskälla är intervjuerna men för att på bästa och effektivaste sätt använda oss 

av modellen är det viktigt att inkludera både dokumentstudier och observationer. Även 

om det finns fördelar med triangulering som arbetsmetod gäller det även att vara 

uppmärksam på vilka svårigheter det kan medföra. I samband med att såpass mycket 

mer data blir insamlat kan det lätt hända att datamängden blir ohanterlig eller att 

arbetstiden blir alltför utdragen, vidare så innebär trianguleringen att de som observeras 

kan komma att tröttna. Att både bli observerad och sedan utfrågad för att sedan 

dessutom intervjuas kan pröva tålamodet för många och få folk att avbryta 

undersökningen, därför gäller det att som forskare vara försiktig och visa respekt för 

sina informanter.
83

 

4.1.1 Observationer 

Observationerna kommer i det här arbetet att användas för att undersöka kategorierna 

Rummet, delar av Kampanjer, Internet och Det dagliga arbetet. Observationerna tjänar 

främst till att ge oss en inblick i de miljöer som biblioteket försöker marknadsföra. Här 

kan vi se ifall bibliotekarierna skyltar med evenemang och litteratur. Vi ser även om 

bibliotekarierna riktar sin marknadsföring särskilt mot ungdomar, eller ifall de istället 

förhåller sig på ett mer allmänt plan utan särskilda målgrupper. Det är även intressant att 

se om biblioteket gör något för att hålla kvar sina användare inom lokalerna, till 

exempel med hjälp av trevliga läsplatser, plats för att spela spel, koppla av eller umgås. 

                                                           
82 Bäckström & Wasserman 2006. s. 26 

83 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, s. 28f 
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En studie av användandet med sociala medier är i enlighet med vår frågeställning 

mycket relevant. Som vi redan sagt är dagens bibliotek en mötesplats lika väl som en 

plats för kultur och litteratur, att vara ute på biblioteken och faktiskt se hur de gör för att 

ge plats åt ungdomar som användargrupp ser vi som vitalt för arbetet. När vi observerar 

våra informanters arbetsplatser är det en fördel att vi kan fråga varför de gör på ett 

speciellt sätt redan då, medan frågan fortfarande är aktuell och "färsk". Det blir lättare 

att intervjua och förstå sina informanter om vi som forskare först skaffat oss en bild av 

den kontext vari de arbetar dagligen.
84

 Under observationerna kommer vi främst att titta 

på rummet och dess utformning istället för på det arbete som sker eller besökarna som 

vistas där. 

 

För att vara säkra på att våra observationer har en viss struktur, och inte missar något 

som kan vara av relevans för arbetet, utgår vi ifrån ett observationsschema baserat på 

vår marknadsföringsmodell.
85

 Det här förhållningssättet gör att vi inte får en allt för stor 

samling data och inte uppehåller oss på deras arbetsplatser så länge att vi känns som ett 

störningsmoment.
86

 

4.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna är som tidigare nämnts vår huvudsakliga informationskälla med vilken vi 

undersöker i princip alla kategorier, om än i olika stora utsträckningar. Främst används 

intervjuerna för att få förstahandsbeskrivningar av hur biblioteken arbetar kring 

marknadsföring och ungdomar. Vi valde att använda oss av intervjuer som 

insamlingsmetod av empiri eftersom vi inte är intresserade av att se hur vanligt 

förekommande olika fenomen är inom marknadsföringen på bibliotek, utan vi vill veta 

varför bibliotekarierna arbetar som de gör och höra dem berätta om sina erfarenheter av 

arbetet.
87

 Därmed är intervjuer högst lämpliga som metodval. Vi använder oss av 

semistrukturerade intervjuer då det är en väldigt flexibel metod. Med semistrukturerade 

intervjuer kan vi anpassa intervjuer efter informanterna och utveckla intervjumallarna 

allt eftersom vi får ny information eller respons på dem.
88

 Vi utgår från en intervjumall 

som tar upp vilka ämnen och frågor vi främst vill diskutera. Frågorna har en mycket 

öppen karaktär för att locka till samtal
89

 istället för en enkäts ja/nej-frågor.
90

 Allt efter 

intervjuerna framskrider är det möjligt att vi utökar mallen med ämnen eller frågor vi 

inte tidigare tänkt på att ta med, likaså återkopplar vi till tidigare informanter ifall det 

dyker upp nya frågor eller om det visar sig att vi i efterhand är osäkra med exakt vad 

informanten menat. För att underlätta för såväl oss som för våra informanter har vi inför 

varje intervju skickat en lista över vilka frågor och ämnen vi vill diskutera.
91

 En fördel 

med det här är att våra informanter kan känna sig tryggare då de vet vad vi kommer ta 

                                                           
84 Repstad 2007. s. 34f 

85 Se Bilaga 2 Checklista vid observationer 

86 Repstad 2007. s. 28 

87 Ibid., s. 240 

88 Ibid., s. 85ff 

89 Lalander, Philip & Johansson, Thomas 2007. Ungdomsgrupper i teori och praktik, 3. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, s. 240 
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upp. Samtidigt är vi uppmärksamma på att informanterna lättare kan formulera sig och 

tänka igenom svaren, de blir inte lika naturliga och "ofriserade". 

 

4.1.3 Dokumentstudier 

Vi använder oss av en dokumentstudie för att kolla på Webbplats samt delar av 

Målarbete och Kampanjer. Närmare bestämt undersöker vi bibliotekens hemsidor, 

eventuella användning av sociala medier och verksamhetsplaner. Hemsidorna studeras 

utifrån ett ungdomsperspektiv: är den användarvänlig, har den någon information riktat 

till ungdomar, får ungdomsavdelningen en plats på hemsidan, etc. Då 

verksamhetsplanen ligger till bas för folkbiblioteks verksamhet är en studie av 

biblioteksplanen och -policyn viktigt att studera med för en förförståelse av bibliotekets 

målsättningar och prioriteringar.
92

 Genom att använda oss av de här tre metoderna: 

intervjuer, observationer och dokumentstudier får vi en djupare förståelse för hur det 

praktiska arbetet för marknadsföring fungerar på biblioteket, hur deras arbete med och 

till ungdomar fungerar samt hur de tänker kring arbetet. Vi vill inte enbart se vad de gör, 

utan även skaffa oss en förståelse för varför de gör som de gör, varför de väljer vissa 

metoder och strategier över andra. 

4.2 Urval 

Vi använde oss först av mejlinglistan BIBLIST med ett utskick där vi frågade efter 

informanter till vår undersökning, via det här fick vi tag på en informant, Bella, på 

bibliotek B i stad B. Övriga informanter fick vi tips om via vårt kontaktnät av 

yrkesverksamma bibliotekarier som mentorer, kollegor och vår informant i pilotstudien. 

Då föreslog de bibliotek de hört varit bra på marknadsföring mot ungdomar. 

 

Då vi hade en informant som ville vara anonym valde vi att göra alla informanter och de 

bibliotek de jobbar på anonyma, all empiri tas upp och analyseras under de sju 

kategorierna. Vi har i vår undersökning besökt fyra bibliotek i fyra olika städer där vi 

intervjuat fem informanter. Städerna benämns som A till De med tillhörande bibliotek A 

till D. De dokument vi har studerat har varit de våra informanter delgivit oss, vi har 

undersökt sammanlagt 8 dokument av varierande storlek.  

 

Eftersom vår uppsats har varit inriktad på ungdomsverksamhet valde vi att använda oss 

av namn hämtade ifrån ungdomslitteratur och -författare som pseudonymer för våra 

informanter. 

4.3 Ungdomsanpassad modell 

Med hänsyn till ungdomsperspektivet har vi i följande del anpassat Bäckström & 

Wassermans modell
93

 till ungdomsverksamhet. Mycket har tagits bort från deras modell 
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93 Se Bilaga 1 Bäckström & Wassermans modell 
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då det inte har varit av intresse att undersöka inom ramarna för detta arbete och några 

aspekter har lagts till. Den största förändringen vi gjort på modellen är att vi vidgat 

kategorin Webbplats till att bli Internet istället, detta för att bättre spegla dagens 

samhälle och få med sociala medier inom en bestämd kategori. Vi har även flyttat hela 

aspekten annonsera från kategorin Kampanjer till Det dagliga arbetet då punkter som 

öppettider och bibliotekets tjänster bättre hör hemma där. De tillägg av aspekter som vi 

har gjort i modellen är sociala medier och utformningen av rummet, utöver det har vi 

ändrat om befintliga aspekter något men ej så mycket att ursprungstanken försvunnit. 

 

Målarbete 

Här kommer vi att närmre undersöka vilka riktlinjer biblioteket arbetar efter. Vi 

kommer här att titta på bibliotekets målsättningar i form av policys och biblioteksplaner. 

Genom att titta på hur bibliotekets målarbete ser ut kommer vi får en bättre inblick i 

såväl hur deras långsiktiga som kortsiktiga planer för ungdomsverksamheten ser ut. En 

viktig målsättning i den här kategorin borde dock vara att försöka se om biblioteket har 

några specifika riktlinjer för hur ungdomar ska identifieras, gruppen är som reda nämnts 

ytterst heterogen och svårdefinierad och förs ofta samman med barngrupperna. 

 

Nedskrivna målsättningar 

- både långsiktiga och kortsiktiga 

- en övergripande plan som håller samman satsningarna 

Prioritering 

- ge ungdomar särskild uppmärksamhet skiljt från barn 

 

Kampanjer 

Kampanjer är en viktig del för att engagera ungdomar och för att locka dem att ta del av 

bibliotekets utbud och tjänster, men hur går det till? Vi vill här undersöka vilka olika 

samarbetspartners biblioteket använder sig av under planering och genomförande av 

olika arrangemang och evenemang. Bibliotekarier behöver hämta sin inspiration 

någonstans ifrån och det är av intresse att se vad som kan tjäna som inspiration. Då vi 

specifikt undersöker hur biblioteket riktar sig till ungdomar så vill vi även se om 

ungdomarna själva erbjuds att vara med under planeringen och genomförandet av 

arrangemangen. Det räcker dock inte enbart med att biblioteket lyckas ordna ett 

arrangemang, vi vill även se hur de vänder sig ut mot allmänheten för att locka besökare 

och potentiella användare till evenemangen. 

 

Kulturarrangemang och aktiviteter 

- samarbete med lokala föreningar 

- temaveckor 

- inspiration 

- ungdomars delaktighet 

Synas utanför bibliotekslokalen 

- olika medier 

- av ungdomar frekvent besökta platser 

- samarbeta med andra aktörer 

 

Rummet 
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Detta är en bred kategori som avses täcka den fysiska bibliotekslokalen, i vårt fall 

ungdomsavdelningen, men även delar av det kringliggande biblioteket. Det är av 

intresse att se hur lättillgänglig avdelningen är överlag. Det är viktigt att det finns 

skyltning som hjälper användare att hitta på biblioteket och att det finns hjälpmedel för 

handikappade så alla har möjlighet att nyttja utrymmena. Förutom att se hur 

lättillgängliga lokalerna är så vill vi även undersöka hur dessa lokaler anpassats för att 

möta ungdomar och om avdelningen har fått någon speciell roll tilldelad sig, till 

exempel om lokalen är menad att fungera som avslappningsplats eller studierum. Det är 

även av vikt att se utrymmenas möjligheter för evenemang och utställningar och om 

ungdomsavdelningen är skiljt från barnavdelningen. Till exempel är 15-åringar sällan 

roade av att vara i samma utrymme där sagostunder hålls. Precis som vi tagit upp 

tidigare vill vi se huruvida ungdomar fått ta en aktiv del vid utformningen eller 

inredningen av lokalerna då de trots allt är avsedda att nyttjas av just ungdomar. 

 

Användaranpassat 

- handikappsanpassat 

- lässektioner, mysplatser, studieplatser 

Skyltning 

- hänvisning till ungdomsavdelning/hörna 

- exponera medier 

Atmosfär 

- modernt 

- fräscht 

- skiljt från barn 

- inbjudande 

Utformning 

- ungdomars medverkan 

- luftigt 

- möblemang 

- evenemangsmöjligheter 

- café 

 

Användare 

Här vill vi bland annat undersöka hur samarbeten och kommunikation med andra 

ungdomsinriktade aktörer kan se ut, till exempel skolor och fritidsgårdar, men även 

ungdomsföreningar och hur de tas emot på biblioteket. Vi har redan i tidigare kategorier 

undersökt hur lättillgängliga lokalerna på biblioteket är, men nu vill vi undersöka hur 

tillgänglig själva biblioteksbyggnaden är ur en logistisk syvinkel, det är viktigt att 

kommunikationsmöjligheterna är goda då en stor del av ungdomsgruppen inte har 

körkort. Bussar och tåg, samt parkeringsplatser för mopeder och cyklar ser vi som ett 

viktigt inslag i den kringliggande miljön. Vi kommer även ta upp bibliotekets syn på 

sina målgrupper barn, ungdomar och vuxna för att se om det görs någon åtskillnad 

mellan dessa gruppers behov och huruvida verksamheten på något sätt anpassas för att 

spegla detta. 

 

Tillgänglighet 

- användaranpassade och tydligt annonserade öppettider 

- parkeringsplatser för olika fordon 
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- närhet till kommunala färdmedel 

Arbeta aktivt ut mot kommun och skola 

- samarbete och kommunikation med exempelvis skola, fritidsgårdar och föreningar 

Målgrupper 

- väl definierade målgrupper som barn, ungdomar och unga vuxna 

- anpassad verksamhet  

 

Personal 

Under kategorin personal vill vi studera hur bibliotekarierna arbetar med 

marknadsföringen och hur pass informerad övrig personal är. Det är bland annat här vi 

kommer se hur den inre kommunikationen, likväl som den yttre, fungerar. Vi vill också 

undersöka hur väl personalen håller sig uppdaterade med nuvarande trender bland 

ungdomar och hur de går tillväga då de försöker sätta sig in i skilda intressen för att 

bättre kunna möta dem.  

 

Vidareutbildning 

- hålla personalen och verksamheten à jour med samhällsutvecklingen och ungdomars 

intressen 

Gemensamma ambitioner 

- all personal ska hållas underrättad och vara införstådda i marknadsföringsplanen 

Marknadsföringsansvarig 

- en kontakt ut mot kommun och andra aktörer som påverkar biblioteket 

 

Det dagliga arbetet 

Det dagliga arbetet kommer ta upp bland annat hur bibliotekarierna går tillväga för att 

exponera sitt bestånd för ungdomar i syfte att såväl locka som bibehålla intresset för 

biblioteket. Eftersom ungdomar är en så pass heterogen grupp är det även viktigt att 

biblioteket kan anpassa sig efter deras behov. Slutligen vill vi i den här kategorin 

undersöka bibliotekets dagliga aktiviteter, öppettider och tjänster, särskilt då med 

hänsyn på ungdomar. 

 

Exponera bestånd 

- genom skyltning 

- ”bibliotekarierna/användarna rekommenderar” 

- särskild uppställning efter tema 

Anpassa tjänster till ungdomar 

- ungdomars olika behov 

- åldersanpassat 

Annonsera 

- öppettider 

- aktiviteter 

- bibliotekets tjänster 

 

Internet 

Idag är Internet ett välanvänt verktyg för att sprida information mellan människor, men 

hur använder biblioteken sig av detta verktyg. Här vill vi undersöka hur biblioteket ser 

på nyttjandet av olika sociala medier, så som Twitter, Facebook och bloggar. Även 

bibliotekens hemsidor kommer att granskas för att avgöra hur användarvänliga de 
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verkar vara samt om ungdomar som målgrupp representeras. Är det en digital 

anslagstavla eller har den funktioner som gör att användaren kan interagera med 

biblioteket, till exempel genom att låna om böcker eller ge inköpsförslag? 

 

Sociala medier 

- nyttjande av sociala medier 

- bloggar 

- Facebook 

- Twitter  

-YouTube 

Hemsidan 

- användarvänlighet 

- enkel layout 

- praktisk information 

- uppdatering av hemsidan 

- ungdomar skilda från barn 

- intresse för ungdomar 

- relevant information 

- boktips 

- information om nyinköpt media 

- andra evenemang 
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi med resultatet redovisa vår första frågeställning, hur 

arbetar bibliotek med inre samt yttre marknadsföring angående ungdomar? 

 

Vår första informant, bibliotekarien Adams, har arbetat på bibliotek A i fyra år, från 

början som timanställd på barnavdelningen. Adams har innan detta arbetat på 

skolbibliotek. Adams är nu anställd på bibliotek A på heltid för att arbeta med gruppen 

ungdomar (13-25 år). På detta bibliotek intervjuades ytterligare en person som var med 

vid planerandet av ungdomsdelen, Arthur. 

 

Bibliotekarien Bella har arbetat med ungdomar på bibliotek B sedan två år tillbaka och 

har innan dess arbetat på högstadiebibliotek och högskolebibliotek. Bella har alltid haft 

ett stort engagemang för gruppen ungdomar och har arbetat med kulturarrangemang av 

olika slag för denna grupp i flera år. Bella är heltidsanställd och arbetar med gruppen 

ungdomar (13-19 år), men har även lite ansvar för unga vuxna (20-26 år).  

 

På bibliotek C arbetar vår informant Coraline som vikarie för den ordinarie 

bibliotekarien med ansvar för unga vuxna, Coraline har tidigare timvikarierat på 

folkbibliotek. Coraline arbetar deltid med unga vuxna (16-30 år).  

 

Den sista av informanterna är Desiato på bibliotek D. Desiato arbetar med 

högstadieungdomar (13-15) som ansvar och arbetar mycket med musikbeståndet på 

bibliotek D. Desiato har arbetat på bibliotek D i fem år. 

5.1 Målarbete 

I knappt några av de måldokument, övergripande biblioteksplaner samt budgetförslag vi 

undersökt görs det en särskiljning mellan barn och ungdomar. De har grupperats 

tillsammans och barnverksamheten får stort rum medan ungdomar endast nämns i 

förbifarten, dock står det i samtliga dokument att Barn och Unga ska prioriteras på 

biblioteken. Undantaget var att ett förslag till övergripande biblioteksplan för stad A 

som konkret problematiserar att ungas behov inte tas lika väl om hand som barns. Vad 

gäller stad D står det ordagrant att biblioteket är till för alla människor i alla åldrar, 

speciellt för barn och unga. Men när vi utför vår intervju med Desiato framkommer 

motsägande fakta. Det visar sig att det inte anställts en ersättande vikarie för 

bibliotekarien med ansvar för 16-24 år under dennes föräldraledighet, det sågs som ett 

tillfälle att spara in pengar för kommunen. Vad det här har resulterat i är att all den 

verksamhet som denne bibliotekarie tidigare utfört har avstannat helt och hållet, med 

såväl referensgrupp som evenemang. 

 

Att ungdomar är en heterogen grupp med många skilda intressen reflekteras det endast 

över i ett dokument, i övriga dokument har kommun och politiker grupperat ungdomar 

tillsammans med barn. Vad mer som framkommit är att ungdomar blir åsidosatta medan 

den enklare och mer utvecklade verksamheten för barn får fokus. Ett konkret exempel 
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på kommunens prioriteringar var bibliotek D, bibliotekarietjänsten med ansvar för unga 

vuxna fick inte en vikarie utan pengarna sparades in trots att måldokumenten tydligt 

säger att Barn och Unga ska prioriteras. 

 

Vi har i verksamhetsplanerna, biblioteksplanerna, och målsättningarna kunnat läsa mer 

ingående om vad biblioteken har för plan för ungdomarna och ett flertal företeelser kan 

här skönjas. Bland annat särskiljs ungdomsverksamheten från barnverksamheten i viss 

utsträckning, ungdomar är en del av avdelningen för Barn och Unga, men att dessa 

grupper inte skulle behandlas på samma sätt har varit genomgående i de flesta 

dokument. I det dokument från stad C där det inte framgått har biblioteksplanen varit 

utdaterad och en ny ska antas under maj månad, från Coraline har vi dock fått reda på 

att de håller isär barn och unga, vilket vi även kunde urskilja under observationerna. En 

annan sak som tas upp i verksamhetsplanen för stad D är att användningen av Internet, 

communities, e-post och communities togs upp som en framtida kanal att nå ut till barn 

och unga. Bibliotek D tar också fasta på att målgruppen Barn och Unga, bland andra, är 

"ytterst heterogena". 

 

I bibliotekens dokument kan en avvikelse från de kommunala direktiven skönjas. 

Ungdomar är fortfarande en del av Barn- och Ungaverksamheten men ungdomars behov 

särskiljs från barns och får egen uppmärksamhet. Heterogeniteten hos ungdomar var 

inte uppenbar förutom i ett dokument, dock var det något våra informanter var 

medvetna om. Samtliga bibliotek har haft verksamhetsplaner vilka agerar som riktlinjer 

för sitt arbete. Det har inte funnits specifika marknadsföringsplaner även om bibliotek D 

hade ett avsnitt om marknadsföring och samarbete i sin verksamhetsplan. 

 

En del av de kortsiktiga mål vi har kunnat se på de undersökta biblioteken har varit 

dessa: Att öka antalet ungdomar som besöker biblioteket, genomföra ett minimum av tre 

kvällsarrangemang per termin, involvera barn och unga i urval och inköp, öka 

läsintresse, synas på sociala medier samt se över utbudet av AV media. Alla bibliotek 

hade för sina delmål flera konkreta förslag på hur det ska uppnås och på vilket sätt det 

ska gå till. Ett axplock av dessa är att i möjligaste mån genomföra arrangemang utifrån 

ungdomars egna önskemål, författarbesök, bokprat, arbeta med attraktivt bestånd som 

lockar ungdomar, ha boktips och blogg med mera på webbsidan. 

 

Här följer de långsiktiga mål som relaterat till ungdomar: att förbättra barns och 

ungdomars uppväxtvillkor, utveckla samarbete med olika utbildningar och 

gymnasieprogram samt studieförbunden. Få ungdomar att hålla i något program eller 

pedagogisk verksamhet, utveckla och stimulera till ord- och språkglädje hos ungdomar, 

upprätta samarbete med unga vuxna avdelningen och Barn och Unga (13-16) i 

marknadsföringssyfte. Här är de konkreta saker våra informanters bibliotek vill arbeta 

med för att uppnå dessa långsiktiga mål: försöka få till att en teaterbaserad 

gymnasielinje får tillfälle att hålla föreställningar eller sagor på biblioteket, bygglinje 

skulle kunna tillverka rekvisita eller interiör, utställning av examensprov på biblioteket, 

upplåta lokaler åt studiecirklar, bokgåva till 16-åringar. 
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Som Bäckström & Wasserman kom fram till var målsättningar ytterst viktigt för 

marknadsföringen om "eldsjälen" skulle försvinna från arbetsplatsen.
94

 Det fanns på 

samtliga bibliotek målsättningar, både kort- som långsiktiga. Som Pettersson & Schaffer 

skrev är användarinflytandet viktigt för att få ungdomar att känna sig välkomna,
95

 i stort 

sett alla bibliotek hade med ungdomars medverkande på något sätt i sina 

verksamhetsplaner. 

5.2 Kampanjer 

Vid uppstartandet av nya projekt, arrangemang och evenemang spelar ekonomi och tid 

en stor roll för våra informanter. Projekten väljs ofta utifrån ungdomarnas intressen, 

men det är ekonomi och tidsåtgång som avgör vilka projekt som går att genomföra. 

Undantaget var Bella som utgick från ungdomars önskemål i första hand men även sina 

egna intressen. På alla bibliotek vi har besökt har våra informanter varit tydliga i sin 

önskan att kommunicera mer med ungdomar. Bella sade att oftast fungerar inte projekt, 

kampanjer eller evenemang riktat till ungdomar om inte ungdomarna själva på något 

sätt inkluderas. Både under och efter evenemang söker våra informanter därför kontakt 

med ungdomarna för att få veta vad som fungerat och vad som varit mindre bra i 

evenemanget. Om det skulle visa sig att ett evenemang fungerat bra och gett bra respons 

så fortsätter biblioteket med det, men skulle det visa sig att projektet inte fungerat, eller 

att intresset varit ljummet läggs det på is, särskilt om projektet dessutom varit kostsamt. 

Desiato upplyste oss om att de projekt som inte verkar ha fungerat läggs ner, men också 

att bibliotekarierna undersöker vad som kan ha bidragit till att det inte gick så bra, och 

tar med sig denna erfarenhet till nya projekt istället. 

 

Både Pettersons & Schaffers studie och vår pilotstudie visar att ungdomars 

medverkande är viktigt.
96

 Alla våra informanter har kommenterat att de vill samarbeta 

med ungdomar i sitt arbete. Helinsky berättar i sin bok att hon funnit att det är 

fördelaktigt att dela upp arbetet i fyra moment varav feedback/utvärdering är ett,
97

 två 

av våra informanter sade uttryckligen att de använde sig av utvärdering och alla tog till 

sig respons från ungdomar. 

 

I sitt kampanjarbete finns det flera olika marknadsföringsmetoder som bibliotekarierna 

använder sig av. En av de viktigare är att nyttja lokaltidningar eftersom de härigenom 

kan nå en bredare publik. För att nå just ungdomar så har Arthur sagt att de testat att 

använda sig av Metro, en tidning de märkt är populär bland ungdomar, dagen innan och 

samma dag då arrangemanget är. Resultatet av denna satsning var positivt om än 

kostsamt. Desiatos bibliotek använde sig också av tidningar för att marknadsföra 

aktiviteter, men mer sällan då det helt enkelt var för dyrt. Även ungdomarna själva har 

fått hjälpa till att marknadsföra evenemang och projekt genom att de ombetts att hjälpa 

till med affischering och liknande. Alla bibliotek vi besökte stod dessutom i god kontakt 

med lokala kulturhus och Desiato berättade hur vissa aktiviteter kunde börja i 

kulturhusets lokaler för att avslutas på biblioteket, eller tvärt om. En vanlig kanal för att 

                                                           
94 Bäckström & Wasserman 2006. s. 68 

95 Pettersson & Schaffer 2007. s. 12 

96 Ibid. 

97 Helinsky 2006. s. 31f 
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sprida information om bibliotekets erbjudanden var att besöka fritidsgårdar och skolor 

för att där berätta för ungdomar, fritidspedagoger och lärare om evenemang och 

litteratur. Då bibliotekarierna besökte skolor kommunicerade de mer med lärarna än 

eleverna medan det var tvärtom på fritidsgårdarna. Dock inkluderade våra informanter 

ungdomar och pedagoger på båda platserna. 

 

Bäckström & Wasserman har inför skapandet av sin modell förklarat att den externa 

marknadsföringen är en högprioriterad del av ett marknadsföringsarbete, detta för att 

synliggöra och tillgängliggöra det som händer på biblioteket.
98

 I studien har det 

framkommit att våra informanter försökt att nå ut till ungdomar via kanaler de själva 

använder med bra, om än kostsamma, resultat. Även ungdomarna själva har tagit del av 

det externa arbetet. 

 

Vad gäller marknadsföringen inom bibliotekets väggar berättade Coraline att de väldigt 

ofta använder sig av litteratur och medier för att marknadsföra evenemang och teman. 

Till exempel har de haft vampyrtema i Twilights kölvatten. Då skyltades det mycket 

med ett flertal olika vampyrromaner och medier på hyllorna vid ungdomsavdelningen. 

Alla våra informanter försöker hålla en god kontakt med ungdomarna på biblioteket för 

att föra samtal och tipsa om evenemang och litteratur. 

 

Att hålla i engångs"jippon" och längre kampanjer är något Helinsky talar om och våra 

undersökta bibliotek verkar dela hennes tankar vad gäller vikten av sådana evenemang 

som del av sin marknadsföring.
99

 Det är tydligt att våra informanter är medvetna om 

vikten av att arbeta med andra aktörer då de försöker marknadsföra sig. Precis som 

såväl Helinsky
100 

som Pettersson & Schaffer
101

 påpekat kan samarbete med skolor, 

fritidsgårdar och andra organisationer som arbetar med ungdomar hjälpa biblioteket att 

synas bättre. De informanter vi pratat med har gjort detta och har även själva tagit sig 

till skolor och fritidsgårdar för att marknadsföra sina bibliotek direkt till den tänkta 

målgruppen, ungdomar. 

5.3 Rummet 

De olika biblioteken använde sig av skilda metoder för att skylta om sina 

ungdomsavdelningar. Bibliotek A använde sig av väldigt kreativa eller konstnärliga 

skyltar som ledde från entrén till rätt hylla medan bibliotek B och Tre hade mer neutrala 

och nyktra skyltar hängande från taket. I de fall som skyltar hängde från taket fanns det 

olika skyltningssätt då det påverkats av bibliotekets lokaler. Gemensamt för våra 

undersökta bibliotek var att de hade ansträngt sig för att med synlig skyltning vara 

tydliga med var sina avdelningar finns, dock var det på bibliotek D svårt att leta sig 

fram till rätt avdelning. Detta berodde till viss del på att de just börjat flytta på 

avdelningar och ännu inte kommit tillrätta. På bibliotek C och Fyra var 

ungdomsavdelningarna placerade på andra våningar än entréplanet, men i de fallen 

fanns det lättillgängliga hissar att tillgå för handikappade.  

                                                           
98 Bäckström & Wasserman 2006. s. 66 

99 Helinsky 2006. s. 62 

100 Ibid., s. 67 

101 Pettersson & Schaffer 2007. s. 16 
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Uppenbarligen har våra undersökta bibliotek en klar bild av hur viktigt det är med 

skyltningen, som del av sin marknadsföring gentemot ungdomar, då flera av dem 

arbetar på samma sätt som Helinsky föreslår.
102

 De använder designade skyltar och 

anstränger sig med att vara tydliga i avdelningarnas placering. Detta gäller som sagt inte 

alla, men det kan nämnas att vårt fjärde bibliotek hade en stor karta, synlig direkt från 

entrén som kunde hjälpa användare att orientera sig. De har dessutom placerat 

avdelningarna så de även var tillgängliga för användare som har svårt för trappor vilket 

innebär att biblioteket är till för alla.  

 

Alla bibliotek vi besökt under våra observationer har haft välutrustade ungdomsrum. 

Ungdomar förväntas vilja sitta och ta det lugnt, så det finns soffor och fåtöljer kring 

bord där ungdomar kan sitta och slappa eller samtala. Möblemanget varierade från 

främst prydliga och nya soffor till mer nedgånget och begagnat, men gemensamt är att 

samtliga bibliotek har haft ungdomars behov att vilja koppla av i åtanke. Orsaken till att 

det nedgångna möblemanget funnits kvar på bibliotek A har, enligt Adams, varit på 

grund av ett köpstopp som hindrat biblioteket att införskaffa nya soffor. Det har fram 

tills nyligen hållit i sig, när årets nya resurser kommer ska nya möbler införskaffas, 

enligt Adams. Samma bibliotek hade flyttbara hyllor i sitt ungdomsrum så att det även 

kunde nyttjas som evenemangslokal vid behov. Ungdomsrummen var varierande i 

storlek men de var alla luftiga och ljusa, några hade stora fönster och på varje bibliotek 

vi besökte låg ungdomsavdelningarna avskiljda från barnavdelningarna, vilket ger 

intrycket av att ungdomar är en egen grupp och inte bara en förlängning av 

barnbegreppet. På bibliotek B var avdelningarna inte en direkt fysisk sådan, utan 

beståndet övergick gradvis genom byggnaden från barnlitteratur till ungdomslitteratur. 

 

Helinsky beskriver hur inredningen kan hjälpa till att marknadsföra biblioteket, då 

lokalen är en representant för bibliotekets profil.
103

 Det våra informanters bibliotek hade 

som inredning var vad ungdomar efterfrågade i 2020 mars projektet.
104

 Det fanns 

mysplatser, studierum och prydligt möblemang, själva lokalerna var luftiga. Dessutom 

var de skilda från barnavdelningen vilket var vad ungdomar önskade i Petterssons & 

Schaffers text.
105

 

 

Vi får intrycket från flera bibliotek att ungdomar ska ges utrymme att få vara sig själva 

och för sig själva, att få umgås med kamrater och kunna prata utan att störa och störas 

av det kringliggande biblioteket. Inspiration till utformningen av ungdomsrummen 

hämtades från referensgrupper vilka bestod av ungdomar. Alla intervjuade sade att 

ungdomar hade varit med i processen med att skapa ungdomsrummen. Bibliotek B hade 

dessutom tagit hänsyn till elever/studenter genom att erbjuda speciella grupprum eller 

områden där de kan sitta i lugn och ro och arbeta med skolarbeten. Detta gällde inte alla 

bibliotek och de flesta hade inga andra utrymmen än ungdomsavdelningen i sig att 

erbjuda ungdomarna. 

 

                                                           
102 Helinsky 2006. s. 61 

103 Ibid., s. 60 

104 Barnens bibliotek, ’Alingsås’, i 2020 Mars Express, Statens Kulturråd, Sverige, 2010  

105 Pettersson & Schaffer 2007. s. 18 
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Även här arbetar våra bibliotek utifrån samma tankesätt som framkommer i 2020 mars 

express då de sätter bekvämligheten för ungdomarna högt.
106

 De försöker ge ett 

inbjudande intryck till ungdomar, och då gärna utifrån ungdomarnas behov. Mysplatser, 

avskildhet och soffor verkade vara genomgående teman på samtliga bibliotek och de har 

dessutom tänkt på att det finns variation inom ungdomsgruppen. Genom att låta 

ungdomsavdelningarna vara så flexibla att de kan anpassas för de aktiviteter 

ungdomarna vill använda det till, vare sig det rör sig om att koppla av, läsa, spela spel 

eller samtala. I de fall lokalerna inte gick att anpassa för ungdomars behov så erbjöds 

extra rum som svarade mot ungdomarnas behov, till exempel studierum. 

 

Nyheter och rekommenderad litteratur framhävs tydligt genom att stå med framsidorna 

utåt och med gott om utrymme för att inte se ut att stå trångt och packat. Även detta 

något som Helinsky talat om tidigare.
107

 Detta hjälper användaren att få en bättre bild 

över utbudet, men det öppnar också upp hyllorna och låter de bli mer luftiga, än bara en 

vägg av bokryggar. Förutom litteratur kunde alla bibliotek vi undersökt stoltsera med ett 

brett utbud av såväl musik som tv- och pc-spel, både på och utanför 

ungdomsavdelningarna. På samtliga undersökta bibliotek fanns caféer i anslutning till 

bibliotekslokalerna, vilket vi observerade flitigt nyttjades av ungdomarna.  

 

Helinsky rekommenderar samarbete med caféer i anknytning till bibliotekslokalerna 

som del i marknadsföring för bibliotek.
108

 Också de intervjuade ungdomarna i projektet 

2020 mars express efterlyser caféer till biblioteken.
109

 Det är flera andra bibliotek, 

utöver de vi har observerat, som använt sig av caféer i anslutning till 

bibliotekslokalerna. Till exempel Teen central i Phoenix, USA
110

 och biblioteket i vår 

pilotstudie.
 

5.4 Användare  

För att veta vad biblioteken bäst kan erbjuda försöker våra informanter skapa en dialog 

med ungdomar för att bättre kunna diskutera vad de önskar se mer av på biblioteket, 

både i form av evenemang och projekt som medier och litteratur. För att komplettera sin 

bild har Coraline valt att använda sig av massmedia för att skaffa sig en bild av 

ungdomars fritidsvanor och intressen. Ett stort problem våra informanter belyser är att 

ungdomar är en svår grupp att ta kontakt med. Ofta är det bibliotekarierna själva som tar 

kontakten, till exempel genom bokprat ordnat via skolor och fritidsgårdar, men det 

händer att ungdomarna själva tar kontakt. Den kontakt som oftast sker är via 

referenssamtal.  

 

Pettersson & Schaffer lägger i sin studie stor vikt på kommunikationen mellan 

bibliotekarien och användaren för att marknadsföringsarbetet ska fungera.
111

 Var detta 

sker varierar då våra informanter gör besök på både skolor och fritidsgårdar, men de 

poängterar att ungdomarnas besök på biblioteket är en stor informationskälla. Det är 
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även viktigt att notera att det rör sig om tvåvägskommunikation i samtalen då 

bibliotekarierna frågar vad som kan förbättras och tar till sig av ungdomarnas tankar. 

 

Adams bibliotek hade en klar uppfattning om att ungdomar vill vistas ute under 

kvällstid vilket de också väldigt pragmatiskt visat på ungdomsrummet. De hade 

möjlighet att vid sena evenemang stänga till ungdomsrummet och larma på övriga 

biblioteket, detta medan de fortsatte med sitt evenemang även efter stängning och kunde 

släppa ut alla deltagare via en separat utgång i anslutning till ungdomsrummet.  

 

I Pettersson & Schaffers studie tar de upp att deras undersökta ungdomar haft åsikter 

om att bibliotekets öppettider inte räckte till för deras behov.
112 

Med Adams bibliotek 

som exempel kan vi se att ungdomars behov har uppmärksammats och verksamheten 

anpassat sig. 

 

Ungdomsdefinitionen på biblioteken har varit skiftande, allt från ungdomar, unga och 

unga vuxna har framkommit. Hälften av våra informanter sade att ungdomar var 

åldersmässigt mellan 13-25 år, den andra hälften av våra informanters bibliotek en 

under gräns på 16 år. På bibliotek C och Fyra har de utgått ifrån gruppen unga vuxna 

vad gäller sin ungdomsavdelning. På bibliotek A hade de ingen speciell avdelning för 

denna åldersindelning utan det var på ett och samma ställe. Bibliotek B hade genom en 

omvärldsanalys kommit fram till att ungdomar äldre än 18-19 år flyttar från kommunen 

och således satsat på den grupp av ungdomar de vet finns i kommunen istället. Bibliotek 

C och Fyra hade ingen avdelning för ungdomar under 16 år utan de tillhörde gruppen 

unga i Barn och Unga, vilket således gjort att de hamnat på barnavdelningen. Detta hade 

bibliotek D uppmärksammat och hade vid sin myshörna för ungdomar på biblioteket 

skrivit ”känner du dig som mellan 16 och 25 år? Välkommen in”.  

 

Den heterogenitet som finns bland gruppen ungdomar gör en indelning svår. Vi kan 

sluta oss till att uppfattningen om vem som tillhör gruppen "ungdomar" är flytande. 

Såväl den nedre som övre åldersgränsen varierar mellan våra informanter, men likväl 

faller de till största del inom den definition av ungdomar vi valt att anamma.  

 

Varje bibliotek har cykelställ vid sina bibliotek, tre hade det precis utanför ingången 

medan ett hade det en bit bort. Vid cykelställen har det också funnits plats att ställa 

andra fordon som till exempel mopeder. Biblioteken har också legat i närhet till 

kommunal linjetrafik, vilket är ytterligare ett alternativ för ungdomar att färdas till och 

från biblioteket.  

 

Biblioteken samarbetar med flera andra aktörer för att bättre nå ut till ungdomar och de 

flesta av aktörerna är sådana som redan arbetar aktivt mot ungdomar. Samtliga av våra 

informanter använde sig flitigt av skolor för att nå ut till ungdomar, exempelvis genom 

att komma till skolorna och där föra litteratursamtal. Coraline berättade att på sitt 

bibliotek arbetar hon med bokprat med ungdomar på biblioteket, detta för att inte bara 

kunna visa upp biblioteket utan även rummet för unga vuxna. Också samtal med 

rektorer, lärare och fritidsgårdar kopplade till högstadieskolor kontaktades ofta. 

Samarbeten med kulturhus, fritidspedagoger, ungdomsledare och fritidsledare nämndes. 
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Då biblioteket arbetar med ungdomsföreningar så hände det att ungdomar arrangerade 

egna aktiviteter i bibliotekets lokaler, exempelvis för att visa upp sina 

föreningsaktiviteter. Adams talade om att deras verksamhet anpassades efter vad 

ungdomar önskade och var väldigt flexibel. Bibliotek D hade under vår observationstid 

en utställning arrangerad av en lokalförening, samt lite affischer som var ämnade att 

locka ungdomar att ta del i deras aktiviteter, dock visste inte vår informant vilka som 

tagit initiativet till detta arrangemang.  

 

Som tidigare påpekats av Helinsky
113

, Bäckström & Wasserman
114

 och Pettersson & 

Schaffer
115

 är samarbetet mellan biblioteket och andra aktörer viktigt då det hjälper 

biblioteket att nå ut till fler ungdomar, något alla våra informanter uppmärksammat.  

5.5 Personal 

Biblioteken vi undersökt har särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier som har hand 

om aktiviteter riktade mot såväl de yngre som äldre skolåldrarna, men övriga 

bibliotekarier brukar också vara införstådda i aktiviteterna. Undantaget var det bibliotek 

D som hade en ungdomsbibliotekarie som ansvarade för gymnasieåldern och Desiato 

som hade hand om högstadieåldern. Här berättade vår informant att då det var 

"gymnasiebibliotekarien" som hade hand om stora delar av verksamheten hade den till 

stor del avstannat sedan denne blivit föräldraledig. Arbetstempot var högt på detta 

bibliotek och sådant som inte direkt hörde till en bibliotekaries arbetsuppgifter 

struntades i på grund av tidbristen, som till exempel referensgruppen med ungdomar. 

Dock fungerade den inre kommunikationen i en sådan hög grad att alla visste vad som 

pågick i byggnaden, även om de inte tog någon aktiv del i just de arbetsuppgifterna. 

 

Kommunikationen inom biblioteken fungerar väl enligt våra informanter, och även om 

inte alla kollegor kan svara lika utförligt på frågor rörande ungdomsprojekt om 

användare skulle fråga ska de vara tillräckligt insatta för att känna till vad som händer. 

Coraline beklagar sig över att även om hon har biblioteket bakom sig vad gäller 

ungdomsprojekten känns det likväl ensamt då hon är den enda som är väl insatt i 

arrangemangen. Hon hade gärna sett ett större engagemang från resten av kollegorna, 

men även här fungerar kommunikationen då hennes kollegor vet vad som pågår. 

 

Kotler säger att personalen bör vara redo, villiga och kunniga för att marknadsföringen 

ska fungera.
116 

På samtliga bibliotek vi undersökt har våra informanter sagt att 

personalen är informerade om vad som sker på arbetsplatsen och kan, om en ungdom 

ställer en fråga, svara på den eller hänvisa till någon som vet mer. Coraline önskade 

dock att detta engagemang hade varit större och den övriga personalen varit ännu mer 

insatt än att enbart känna till vad som händer. Även Helinsky betonar vikten av att all 

personal ska vara med och bidra på något vis i marknadsföringsarbetet, även de som är 

oerfarna eller ointresserade.
117

 Detta har varit fallet med samtliga bibliotek, även om 
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bibliotek D till viss del brister då de inte tar sig tid att sätta sig in i verksamheten, detta 

på grund av tidsbristen.  

 

För att hålla sig á jour med ungdomars intressen och hur samhället utvecklas kring dem 

har Coraline valt att använda sig av media för att skapa sig en bild av hur ungdomars 

situation ser ut. I övrigt skapas denna bild främst via samtal med ungdomar och andra 

organisationer som arbetar med ungdomar som målgrupp, exempelvis fritidsgårdar eller 

skolor. 

 

Det har inte framkommit om det funnits någon marknadsföringsansvarig på våra 

informanters bibliotek, arbetet med kommun och skolor har våra informanter själva 

ansvarat för. Bäckström & Wasserman skrev i sin modell att personalen och 

verksamheten borde hålla sig á jour med samhällsutvecklingen
118

, vi lade till ungdomars 

intresse av hänsyn till deras heterogenitet. Våra informanter har på denna punkt främst 

använt sig av direkt kommunikation med ungdomar och organisationer med ungdomar 

som målgrupp. 

5.6 Det dagliga arbetet 

Samtliga bibliotek vi besökte hade välfungerande öppettider. Under vardagar öppnades 

biblioteken för allmänheten kring 09:00-11:00 och var sedan öppet fram till 19:00-20:00 

Undantaget var fredagar då de flesta stängde lite tidigare, omkring 18:00. Alla bibliotek 

hade dessutom öppet under lördagar, men tiderna varierade mellan 10:00-11:00 till 

15:00-16:00. På söndagar var det bara ett bibliotek som kontinuerligt hade öppet och då 

öppnade de senare än vanligt och stängde även tidigare. 

 

Pettersson & Schaffer påpekar att ungdomar önskade längre öppettider som bättre 

passade dem själva.
119 

Om vi utgår från butiksöppettider kan vi påstå att bibliotekens 

vardagsöppettider är sena, däremot är lördagar öppet likartade tider till butiker och på 

söndagar håller bara ett bibliotek öppet. 

 

Våra informanter använde flera olika metoder för att skylta med sina böcker inom 

ungdomsavdelningarna. Ofta användes skyltning av böcker som del av ett tema eller 

arrangemang för att locka fler ungdomar att låna. Böckerna det skyltades med var ofta 

av det nyare slaget vilket gav ett fräscht och tilltalande intryck. Coraline använde sig av 

ett antal intressanta metoder vid skyltning av beståndet. Bibliotekarien placerade små 

lappar i böcker som hon rekommenderar. På lapparna står det sedan ett kort 

sammandrag av bokens handling på ett sätt som hoppas locka ungdomar att faktiskt låna 

och läsa litteraturen. Coralines ungdomsavdelning hade dessutom en hylla reserverad 

för ungdomarna där de inbjöds att ställa böcker de tyckte var bra eller intressanta för att 

locka andra att läsa dem. Kort sagt fick ungdomarna själva hjälpa till att skylta med sina 

favoritböcker. 
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Som Helinsky föreslår i sin bok skyltar våra informanter med böckernas framsida,
120

 på 

bibliotek C fanns också en hylla vigd för ungdomar att skylta för andra ungdomar. 

Också annan slags skyltning förekom vilket inte stått att läsa i litteraturen. Skyltning 

efter tema var ett vanligt förekommande fenomen på biblioteken vilket också är vad 

Bäckström & Wasserman har ansett vara en viktig del i det dagliga arbetet.
121

 

 

Litteraturen som står att finna på ungdomsavdelningarna är främst av det slaget som 

bibliotekarierna ansett vara lämplig för åldersgruppen, men en del är också direkt inköpt 

på grund av ungdomars önskemål. Samtliga av våra undersökta bibliotek hade förutom 

vanlig litteratur även ett brett utbud av mangaböcker, det vill säga japanska serier. 

Dessa ansågs väldigt populära och flera olika titlar hade köpts in. På biblioteket Tre såg 

vi även att mangabeståndet delats upp för att bättre passa de olika åldrarna inom 

ungdomarna. Den litteratur som ansågs vara av det vuxnare slaget, med mer våldsamma 

eller sexuella övertoner, hade förflyttats till rummet för unga vuxna. På bibliotek B 

ökade åldersinriktningen på litteraturen från barnavdelningen fram till myshörnan, på 

ungdomsdelen, i andra änden av biblioteket. Indelningarna på hyllorna har varit 

nyanserade med rubriker som Relationer, Klassiker, Love och Real Life, vilket 

underlättar för användare som inte är insatta i SAB-systemet.  

 

Som Pettersson & Schaffer skriver är användarinflytandet viktigt för ungdomar för att 

de ska känna att biblioteket finns för dem med.
122

 I detta ligger att bibliotekarierna 

lyssnar på vad de vill ha för media, vilket våra informanter har gjort. En 

åldersanpassning har gjorts med att förflytta mer våldsamma serier till rummet för unga 

vuxna på bibliotek C, och på bibliotek B skapades en övergång från barn till ungdom 

med hjälp av stigande åldersnivå på litteraturen. Som skrivs i Krukmakaren i 

verkligheten har våra bibliotek delat in litteraturen i ämnen de tror att ungdomar enkelt 

kan ta till sig.
123

 

 

Den kontakt som var vanligast för att få reda på vad ungdomar eftertraktade var via 

samtal med dessa, vilket våra informanter berättade skedde under den dagliga 

verksamheten och före/efter evenemang. Utöver det hade bibliotek D på sin hemsida 

möjligheten för sina användare att lämna inköpsförslag och tycka till om verksamheten. 

5.7 Internet 

Alla bibliotekarier som blev intervjuade berättade att de använde sig av sociala medier, 

det som omnämndes oftast var Facebook och bloggar. Coraline beklagade sig över att 

resten av biblioteket inte använde sig av Facebook, detta för att om endast vår informant 

använde sig av den till att informera om sina ungdomsaktiviteter var sidan inte lika 

aktiv som den borde vara. Coraline sade sig också vilja använda Twitter och bloggar 

men hade ej tid till det då dennes tjänst inte var på heltid. Hon nämnde också YouTube i 

samband med webb 2.0 då det pratats mycket om hur bibliotekarierna skulle kunna 

använda det på sitt bibliotek, men att de inte var säkra på hur de skulle kunna nå alla 
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ungdomar på det sättet. Twitter var det bara bibliotek B som använde sig av och det var 

enbart som kanal för att visa upp nyinköpt media, dock hade Bella inget med denna 

twittersida att göra.  

 

Användningen av Facebook hade alla informanter erfarenhet av i olika utsträckning. Det 

Facebook användes mest till var att informera om olika evenemang och aktiviteter, 

kommande som avslutade. I våra observationer visade det sig även att de länkar till 

dagstidningar på nätet, kommunens hemsida, boktips och bloggar. Desiato sade att de 

använde Facebook på ett mer avslappnat sätt och ville inte att det skulle vara en 

spegling av hemsidan "ska inte vara ett kalendarium". Desiato sa även att den var fylld 

med mer avslappnat, lekfullt och lättsamt samtal, mer "laidback" som vår informant 

uttryckte sig. Ett exempel som Desiato tog upp var exempellistor från Spotify vilka 

lades ut på bibliotekets Facebooksida för att visa upp det senaste inköpen av cd-skivor.  

 

När det kommer till Facebook kan vi konstatera att det används som ett slags 

samlingsmedium för sociala medier samtidigt som det har sin egna unika del. 

Fenomenet med att länka andra hemsidor till den egna är inte förbehållet Facebook 

endast, men det är det medium biblioteken använt mest på detta vis. Det som gör 

Facebook unikt bland sociala medier är möjligheten att skapa evenemang. Biblioteken 

vi observerat har använt sig av denna tillgång för att bjuda in användare på Facebook att 

delta i de evenemang de arrangerar.  

 

De har visat upp avslutade evenemang på Facebooksidan med uppladdade bilder och 

text i ett eget album. Att använda sig av bilder från evenemang hade Bella reflekterat 

över och det var inte bara var att lägga upp bilderna, med tanke på personuppgiftslagen. 

Dock varBelladen enda av våra informanter som reflekterat över detta. YouTube har två 

av informanterna pratat om men ingen har direkt använt sig av mediet.  

 

Twitter och Facebook har liknande textbaserade funktioner, men till skillnad från 

Twitter har Facebook ingen övre gräns på textmeddelanden. Dock har Facebook ingen 

möjlighet till RSS-feed och för att kunna se meddelanden är personen tvungen att bli 

”vän” med biblioteket. 

 

Bloggar kunde biblioteken ha flera stycken av. Adams hade en blogg i tjänsten 

tillsammans med några andra bibliotekarier på andra bibliotek i stad A vilken är 

specifikt riktad mot ungdomar. Innehållet på denna blogg var om det arbete som de gör 

på biblioteket, kommande evenemang samt litteraturtips. Desiato berättade att de hade 

bloggar i läsfrämjande syfte med boktips, några av dessa var "projektbloggar" med 

speciella boktips där läsarna kan kommentera vad de läser. De hade även en välbesökt 

musikblogg med inriktning på hårdrock. De deskriptorer vi har kunnat utläsa 

på bloggarna har varit många, de mest använda åldersindelningarna har varit dessa: 13-

16, 16-19 samt 19 och uppåt. Övriga indelningar har varit: aktiviteter, happening, 

kärlek, dikt, dikter, skivtips, Spotify och bandnamn. Bella tog upp YouTube som ett 

problematiskt alternativ, viljan att använda sig av det fanns men de svårigheter som stod 

att finna i att publicera en film gjorde det oerhört svårt. Den problematik med att 

använda sig av videomedia, enligt vår informant, var att alla som finns med på filmen 

måste ge sitt skrivna godkännande för att de skulle kunna offentliggöra den. Ytterligare 
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ett problem var att de inte kunde lägga upp bilder från evenemang, detta med samma 

anledning som innan.  

 

Det bloggar används mest till är att visa upp vilka nya medier biblioteket fått in och 

berätta om vad som händer på biblioteket. En fördel med bloggar har varit att de har 

kunnat vara såpass inriktade som våra informanter har velat. Användandet av 

deskriptorer på bloggarna har varit antingen ämnesinriktade eller åldersinriktade, det är 

även en fördel då en bloggläsare kan identifiera sig med en viss deskriptor och via den 

finna mer intressant information.  

 

Vad gäller webbplatserna ligger de under kommunens hemsida i nästan samtliga fall, 

bibliotek A hade sin huvudsakliga hemsida under kulturhusets vilket fanns i samma hus. 

Samtliga hemsidor var enkla att navigera i, navigeringsfält och länkar var i flesta fall 

lätta att förstå vad de innehöll. Statisk information som öppettider, gatuadress etcetera 

stod enkelt att finna, fast i bibliotek As fall var webbplatsens startsida så överfull av 

statisk information att det försvårade inhämtningen av relevant information. Alla 

webbplatser hade inte en avdelning ungdomar direkt kunde identifiera sig med, 

bibliotek B hade inte en sådan alls men skulle inom kort byta hemsida till en där, enligt 

vår informant, ungdomar skulle få en egen del på hemsidan. Biblioteket Tre hade en del 

för barn och en för unga vuxna, vilket var för 16-30. Allra bäst indelning på hemsidan 

hade biblioteket Ett med en del för barn, ungdomar och vuxna vardera. Sämst var 

bibliotek D som har en sida för Barn och Unga där endast en flik av nio innehöll 

information vilket riktade sig till ungdomar. Denna fliks benämning reflekterade heller 

inte sitt innehåll vilket gjorde sidan svårnavigerad.  

 

Våra informanters biblioteks hemsidor är användarvänliga, precis som Carlzéns 

rekommendationer föreskriver.
124

 Layouten är strukturerad och överskådlig i alla fall 

förutom bibliotek A. Denna har ett plottrigt utseende med mycket information på 

startsidan vilken är svårutläst. Detta gör att en läsare möjligen snabbt tappar intresset.  

 

Alla bibliotek hade någon slags form av litteraturtips. Bibliotek A och Fyra använde sig 

av bloggar för att delge sig av ny media samt sådan som redan ingick i beståndet men de 

vill visa upp mer. Bibliotek B använde sig av en twittersida för att marknadsföra ny 

litteratur och på hemsidan fanns det "bibliotekarien rekommenderar". Bibliotek C 

använder sig av en extern hemsida där en bok recenseras dagligen. På bibliotek D hade 

det funnits en e-postlista vilken ungdomar kunde anmäla sig till för att få e-post om 

event som händer på biblioteket. 

 

Enligt Bäckström & Wassermans modell är boktips och information om ny media på 

hemsidan något som skulle kunna främja biblioteks marknadsföring.
125 

Det har varit 

genomgående på bibliotekens hemsidor att det finns boktips i någon form, både extern 

som intern sådan har observerats. Information om nyinköpt media är inte lika vanligt, 

dock har bibliotek A, på sin hemsida, länkat till en blogg där ny litteratur presenteras. 

Precis som vi tolkat Pettersson och Schaffer är det viktigt att låta barn och ungdomar 

hålls åtskiljda på hemsidan,
126

 detta har tre av våra informanters bibliotek insikt i. 
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Endast bibliotek D har ingen specifik del på hemsidan åt ungdomar, bibliotek B skulle 

med den nya hemsidan ha en del åt ungdomar vilket gjort att vi räknar in att de har 

insikt om ungdomars önskan att inte förknippas med barn. 

 

Under tidpunkten för vår undersökning har det inte varit ett överflöd av aktiviteter på 

biblioteken. Men vid de tillfällen det har varit något har denna information, såvitt vi har 

kunnat se, funnits på hemsidan. När väl evenemanget har varit över har detta tagits bort. 

Det var endast bibliotek A vilket hade arrangemang för ungdomar på sin hemsida. Det 

var inte bara det egna bibliotekets evenemang som skyltades, även närliggande 

biblioteks aktiviteter syntes. Förutom evenemangsuppdatering observerades det att 

bibliotek B hade i början av maj månad uppdaterat sin "bibliotekarie rekommenderar" 

lista. 

 

I de fall där evenemang har stått att finna på bibliotek As hemsida har informationen 

raderats när evenemanget varit över, ingen information har sparats på hemsidan över 

vad som hänt på biblioteket. Ett samarbete med biblioteken i stad A stod att finna då de 

hade evenemang som utspelade sig på ett annat bibliotek uppe på bibliotek As hemsida. 

På Bibliotek A och Två kunde vi observera att uppdateringar görs medan bibliotek C 

och Fyra har statiska hemsidor, de delar som uppdateras, vilket kan vara av intresse för 

ungdomar, står inte att finna. Navigationsfälten är lätta att navigera sig i, dock var 

bibliotek Ds namngivning av den länk som berörde ungdomar allt annat än självklar, 

vilket skapar förvirring hos användaren. 
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6 Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet kommer vi besvara våra frågeställningar, hur arbetar folkbibliotek med 

inre samt yttre marknadsföring angående ungdomar? och hur väl fungerar en 

folkbiblioteksanpassad marknadsföringsmodell på ungdomsverksamhet? 

6.1 Inre och yttre marknadsföring 

Precis som De Sáez konstaterade, och som vi håller med i, är marknadsföring baserat i 

överflöd på sunt förnuft och koncepten läggs till det praktiska arbetet, det här är något 

en nykomling snabbt kommer till insikt med.
127

 

 

I den här undersökningen har vi fått fram att marknadsföringen börjar i biblioteket. 

Ungdomar är en svår målgrupp att få till biblioteket men den är likväl en mycket viktig 

sådan då ungdomar är framtidens makthavare, föräldrar samt politiker och kommer en 

dag ha ett stort inflytande på samhällets karaktär.128 Att då biblioteket ser till att 

ungdomarna vet om vilka resurser som finns tillgängligt för dem och tar tillvara på 

deras behov anser vi vara av största vikt, att fokusera enbart på barn och låta 

målgruppen unga falla mellan stolarna anser vi kan ses som en dålig framförhållning. 

Om biblioteket tappar fokus på barnen efter att de övergått till att bli ungdomar finns det 

även en stor risk att ungdomarna tappar intresset för biblioteket. 

 

En av grundstenarna när det gäller marknadsföring mot ungdomar har vi funnit vara en 

medvetenhet om att ungdomar är en ytterst heterogen målgrupp. Att ungdomars 

intressen är många och vitt skilda är ingen hemlighet. Ungdomar kan vara både aktiva 

och intresserade av vad som sker på biblioteket, i synnerhet om de själva inbjuds att ta 

aktiv del eller komma med förslag och åsikter, men då gäller det att bibliotekarierna och 

biblioteket uppmuntrar till detta.  

 

Kommunikationen mellan ungdomar och bibliotek, på alla plan, är av stor betydelse 

inom marknadsföring. Vad vi har sett är att biblioteket bör möta ungdomarna i 

biblioteket och på de platser där de finns, inte stå bakom disken och vänta på att de 

kommer till oss. Alltså även om det som erbjuds på biblioteket är det ungdomar 

efterfrågar betyder inte det att ungdomar vet om detta.  

 

Ytterligare är att bibliotekets utbud för ungdomar, såväl beståndet och tjänsterna som 

aktiviteter och arrangemang, kan med hjälp av ungdomar utvecklas. Vem vet bättre vad 

ungdomar vill se på biblioteket än ungdomarna själva? Detta innebär att biblioteket hela 

tiden bör ha en öppen kommunikationskanal med ungdomar för att få den respons som 

behövs och för att de ska känna sig inkluderade.  
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Biblioteket bör även visa att det är en plats även för ungdomar och inte bara för böcker. 

Genom att inkludera ungdomarna har biblioteket en chans att förändra sin profil i 

ungdomars ögon. Det är alltså viktigt att bibliotekarier och ungdomar aktivt diskuterar 

hur biblioteket kan satsa sina resurser. Ungdomar kan ges en chans att komma med egna 

förslag, både genom förslagslådor som respons till bibliotekarier vilka aktivt visar sig 

intresserade för ungdomarnas åsikter. Detta gäller i synnerhet en ungdomsavdelning. 

Här anser vi att biblioteket har en enorm chans att verkligen visa att ungdomar är 

välkomna på biblioteket, genom att erbjuda ett rum eller plats där ungdomarna kan 

känna sig hemma. Denna plats för ungdomar är det mycket fördelaktigt att de också är 

med och ger synpunkter på när det planeras, en referensgrupp med ungdomar vill vi 

därför starkt rekommendera. 

 

Väl på biblioteket är det fördelaktigt att ungdomarna snabbt och lätt kan finna vad de är 

intresserade av både i medie- som aktivitetsväg, därav finner också vi skyltningen vara 

en viktig del av marknadsföringen. Vi förmodar att ett problem med att koncentrera sig 

på enbart skyltningen av litteratur är att denna bara ses av de ungdomar som redan 

kommer till biblioteket. För att nå ut till fler kan personalen titta utanför bibliotekets 

väggar. Till exempel kan personalen göra som våra informanter, vända sig ut mot 

platser där ungdomar redan uppehåller sig på, som skolor, fritidsgårdar och föreningar. 

Genom att bege sig till dessa platser engageras inte bara ungdomarna vilka befinner sig 

där, utan även den personal som arbetar på platserna. Då biblioteket börjar få kontakt 

med ungdomar, och ungdomarna märker att biblioteket har något även för dem, kan det 

hända att informationen börjar spridas mellan deras vänner också. Detta då det är via 

Internet och vänner som ungdomar får tag på sin information.129 

 

När biblioteket ska få tag i ungdomar och knyta kontakter är Internet ett bra verktyg för 

marknadsföring. Så gott som alla ungdomar brukar internet i Sverige idag130 och det är 

något biblioteks personal kan arbeta utifrån. Att nyttja hemsidan och sociala medier för 

att nå ut till ungdomar kan ge en tydlig signal att biblioteket utvecklas med sin tid, 

genom att göra sig tillgängligt över Internet skulle biblioteket enklare kunna 

kommunicera med sina yngre användare. 

 

Efter den här uppsatsens resultat vill vi gärna rekommendera att biblioteket använder 

både Facebook och bloggar, helst båda två, vid sitt marknadsföringsarbete mot 

ungdomar. Bloggar rekommenderar vi för dess öppenhet och flexibilitet, vem som helst 

kan läsa en blogg och många unga gör det i dagsläget,131 den information som hamnar 

där är helt upp till biblioteket och bibliotekarien. Förslagsvis korta innehållsrika boktips 

som veckans klassiker eller nyinköpta medier kan vi se som ett sätt att marknadsföra 

sig. Även om Facebook med sin design och utformning är mer låst än de flesta sociala 

medier är det att rekommendera, detta då det går att beskriva som de sociala mediernas 

schweiziska armékniv med sin mångsidighet.  

 

Det gäller även att biblioteket arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med sin 

marknadsföring, att ha en plan som förklarar hur marknadsföringen på biblioteket ska 

hanteras har vi sett är fördelaktigt. Det är bra om marknadsföringsarbetet blir en 

                                                           
129 Findahl 2009. s. 44 

130 Ibid., s. 14 

131 Ibid., s. 32 
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fortlöpande process i arbetet, då kan arbetet fortsätta även om nyckelpersoner blir sjuka 

eller om något oförutsägbart inträffar.132 Personalen bör vara införstådd till viss del i hur 

både inre och yttre marknadsföring ter sig, detta för att inte bortfallet av en 

nyckelperson skulle skada all marknadsföringsverksamhet. Att genom uppmuntran få 

med större delen av personalen till att bli införstådda i arbetet kan vi även skapa bättre 

marknadsföring, då de kan diskutera hur den bör gå till. En enda persons kunskaper och 

tankar blir inte avgörande för hur arbetet utförs. 

 

6.2 Utvärdering av marknadsföringsmodellen 

Metoden vilket vi har använt oss av i den här kandidatuppsatsen har varit bra i de flesta 

avseenden, vi tror inte att vi skulle kunna ha gjort en sådan omfattande studie och 

undersöka alla relevanta delar utan trianguleringsmetoden. Nackdelen har varit den 

mängd av information vi har samlat ihop och en viss svårighet att ta till sig allt material 

fullt ut. Som ensam författare tror vi knappast att någon av oss hade kunnat mäkta med 

att hantera denna informationsmängd på ett bra sätt inom tidsramarna för arbetet 

 

Med marknadsmixen som koncept och modell ser vi stora möjligheter för användning 

inom biblioteksvärlden. En uppdelning av de element vi kan påverka är bra, men vi vill 

också påpeka att för anpassning av modellen till specifika målgrupper krävs kännedom 

om målgruppen. Bäckström & Wassermans anpassning av marknadsmixen till 

folkbibliotek anser vi vara bra om än något ofullständig. Det den saknat har varit, precis 

som de uppmärksammade, att prövas och därav har inte de brister som finns i den 

upptäckts. Modellen per se är fullt användbar men viktiga delar som personalkostnader 

och bibliotekets resurser är otillräckligt utarbetade. 

 

Vi har även sett att kategorin Användare kunnat bearbetas mer, folkbibliotek är en 

institution som är högst användarorienterad och därför krävs det en förförståelse av de 

målgrupper biblioteket har. En omvärldsbevakning liknande den bibliotekarie Bellas 

bibliotek utfört, där de konstaterat att merparten av de ungdomar som fanns inom 

kommunen var enbart upp till 18-19 år, anser vi vara ett bra exempel på att lära känna 

sin målgrupp.  

 

Något då vi arbetat med Bäckström & Wassermans modell var att några av 

kategoriernas aspekter i mångt och mycket gick in i varandra. Det starkaste exemplet 

här är kategorin Rummet med aspekten skyltning och Det dagliga arbetet med exponera 

bestånd. De här två aspekterna är mycket lika varandra och även om de kan sägas ha 

olika perspektiv är de ändå allt för snarlika. Ytterligare något vi vill lyfta upp är att i 

ursprungsteorin är Place och Physical enviroment två vitt skilda saker, i Bäckström & 

Wassermans teori har de skalat bort Place från modellen vilket har skapat problem för 

oss vid anpassningen till ungdomar. De problem som vi fått har varit när vi undersökt 

hur pass användarvänligt biblioteket är placerat, med avseende på tillgänglighet. 

Exempelvis kan det vara svårt för ett bibliotek som ligger avsides att locka användare 

till sina lokaler. 

 

                                                           
132 Helinsky 2006, s. 42f 
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Trots att modellen visat sig ha ett antal brister så har den likväl varit ett bra verktyg 

under studien. Den har hjälpt oss att strukturera såväl insamlandet som bearbetningen av 

material. Modellen var avsedd att kunna modifieras, vilket vi gjort med bra resultat. Det 

var enkelt att anpassa delar för att bättre passa in på ens valda målgrupp. 

 

Hade vi haft möjligheten att fortsätta studien hade vi främst velat vidareanpassa 

modellen för att försöka kringgå de problem vi fann i den.  Vi hade försökt fokusera de 

olika aspekterna för att undvika sammanblandning med andra aspekter. Vi hade 

dessutom genomfört användarstudier för att bättre se hur bibliotekets marknadsföring 

ser ut ur ett användarperspektiv och för att se hur väl den tas emot. Här hade vi gärna 

tagit användning av de 4c:na för att se vad de kunnat tillföra användarperspektivet. 
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7 Sammanfattning 

Ungdomar är på folkbibliotek en underrepresenterad målgrupp och det är svårt att få 

dem att komma till biblioteket. Att marknadsföra det biblioteket har att erbjuda 

ungdomar är av största vikt, men för att göra detta på bästa sätt bör en strategisk plan 

finnas för hur arbetet ska gå till. Vad vi har eftersträvat med uppsatsen är att få en 

förståelse för hur en bibliotekarie på folkbibliotek kan marknadsföra sin 

ungdomsverksamhet med avseende på inre och yttre marknadsföring. Under arbetets 

gång har vi även ämnat pröva en marknadsföringsmodell anpassad till folkbibliotek, 

detta för att se om den är gångbar som arbetsverktyg. Våra frågeställningar som vi 

undersökte i den här uppsatsen är som följande: hur arbetar bibliotek med inre samt 

yttre marknadsföring angående ungdomar? och hur väl fungerar en folkbiblioteksanpassad 

marknadsföringsmodell på ungdomsverksamhet? 
 

För att undersöka våra frågeställningar har vi använt oss av en teori kallad 

marknadsmixen, vilket med sina sju kategorier för samman de påverkningsbara delarna 

av marknadsföringsarbetet i en kontrollerbar miljö. Vidare har vi använt oss av en 

modell omgjord från originalteorin till att fungera i en folkbibliotekssektor utvecklad av 

Bäckström & Wasserman. Denna modell har vi anpassat ytterligare, då flexibiliteten är 

en av marknadsmixen stora fördelar, till ungdomsverksamheten på folkbibliotek genom 

relevant tidigare forskning. 

 

Vår metod vid insamling av material är en holistisk metod kallad 

trianguleringsmetoden, samma som Bäckström & Wasserman använt i sin studie. De tre 

metoder vi har använt är fyra intervjutillfällen med bibliotekarier som arbetar med 

ungdomar, dokumentstudier av våra informanters biblioteks måldokument, 

verksamhetsplaner och hemsidor samt observationer av ungdomsavdelningen på 

biblioteken och användning av sociala medier. 

 

Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att det finns flera sätt att arbeta med 

marknadsföring på, bland de viktigaste vi kommit fram till har varit samarbete och 

kommunikation. Exempel på inre och yttre marknadsföring vi vill lyfta fram är att… 

 

… samarbete mellan personalen för att alla ska vara införstådda i arbetet och för att 

marknadsföringen ska kunna ske kontinuerligt. 

 

… kommunikation mellan personalen och ungdomar är ytterst viktig. Det är när 

ungdomar inkluderas i marknadsföringen, planeringen, utveckling och inköp som 

verksamheten riktade till ungdomar verkligen fungerar. 

 

… med bra samarbete och en fungerande kommunikation mellan bibliotek och andra 

aktörer kan flera hinder som ligger mellan biblioteket och en lyckad marknadsföring till 

ungdomar undanröjas. 
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… användningen av sociala medier behöver inte vara en förlängning av hemsidan, utan 

kan vara en förlängning av biblioteket där en dialog mellan personal och ungdomar är 

möjlig. 

 

Bäckström & Wassermans anpassning av marknadsmixens 7p:n är en fungerande 

modell som kan användas vid folkbiblioteks marknadsföringsarbete. En av de största 

fördelarna med marknadsmixen är att den är smidig att arbeta med och lätt att applicera 

på särskilda målgrupper, som ungdomar. Dock har vi funnit att den har vissa brister i 

form av för allmänna aspekter vilka lätt går in i andra aspekter. Det har även fallit bort 

delar i anpassningen till folkbibliotek vilket gjort modellen ofullständig. 

 

En sak vi har saknat i modellen är användarperspektivet vilket är en mycket viktig del 

för folkbibliotek samt ett sätt att genomföra användarstudier. Dessa syftar till att ge en 

bättre förståelse för bibliotekets målgrupp och för att hjälpa biblioteket att bättre kunna 

anpassa sina tjänster och utbud för denna målgrupp. 

 

Styrkan vi kan se med modellen är att den är flexibel och går att anpassa för att fungera 

på andra målgrupper. Den är också lätt att ta till sig vilket underlättar om den önskas 

användas i en praktisk biblioteksmiljö för att arbeta med marknadsföring. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Bäckström & Wassermans modell 

 

Målarbete 
 

Identitet 

- bibliotekets attityd och självbild 

Profilering 

- bibliotekets specialområde om ett sådant finns 

Verksamhetssymbol 

- ett sätt att skapa fokus för identiteten 

- konkretisera identiteten 

Visioner 

- de övergripande framtidsplanerna för verksamheten 

Nedskrivna målsättningar 

- både långsiktiga och kortsiktiga 

- gärna separata målsättningar för olika delar av verksamheten 

- en övergripande plan som håller samman olika satsningar 

Policy 

- bibliotekets riktlinjer för exempelvis 

inköp och gallring utifrån prioriteringar, målsättningar och identitet 

Resurser 

- ge marknadsföringen en egen budget 

 

Rummet 
 

Spegla bibliotekets identitet 

- färgval 

- dekoration 

Användarvänligt 

- handikappsanpassat 

- lässektioner 

Ljussättning 

- ovanför bokhyllor 

- lässektioner 

Skyltning 

- hänvisning till olika sektioner 

- exponera böcker 

Välkomnande atmosfär 

- öppen entré 

- rent och iordningställt 

 

Användare 
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Tillgänglighet 

- användaranpassade och tydligt annonserade öppettider 

- bra med P-platser 

Arbeta aktivt ut mot kommun och skola 

- samarbete med exempelvis BVC, skola och äldrevård 

Målgrupper 

- definiera målgrupper som exempelvis politiker, icke -användare, barn etc. 

- anpassa verksamhet, exempelvis uppsökande verksamhet 

 

Personal 
 

Vidareutbildning 

- hålla personalen och verksamheten ajour 

med samhällsutvecklingen 

- kompetensutveckling inom bibliotekets 

eventuella profilområde 

Gemensamma ambitioner 

- all personal ska hållas underrättad och 

vara införstådda i marknadsföringsstrategin 

Marknadsföringsansvarig 

- en visionär som kan arbeta med de långsiktiga planerna 

- pådrivare 

- en kontakt ut mot kommun och andra aktörer som 

påverkar biblioteket 

 

Det dagliga arbetet 
 

Gallring 

- gallra ut utifrån bibliotekets policy 

exempelvis utlåningsfrekvens eller böckernas skick 

- försäljning av utgallrade böcker 

Inköp 

- inköp utifrån bibliotekets policy 

Exponera bestånd 

- genom skyltning 

- ”bibliotekarierna/användarna rekommenderar” 

- särskild uppställning efter tema 

Erbjuda tjänster utöver det vanliga sortimentet 

- exempelvis försäljning av utgallrat bestånd 

och annat material som vykort etc. 

- utlåning av läsglasögon och paraplyer 

- kaffeförsäljning 

Anpassa tjänster till sina användare 

- servicetänkande 

- uppsökande verksamhet 

- hålla det tjänsten lovar, exempelvis fungerande datorer 

 

Kampanjer 
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Annonsera 

- öppettider 

- aktiviteter 

- bibliotekets tjänster 

Kulturarrangemang och aktiviteter 

- prova på-verksamhet 

- samarbete med lokala föreningar 

- jubileumsdagar, författaraftnar 

Exponera beståndet utifrån teman 

- i montrar och på utställningsbord 

Synas utanför bibliotekslokalen 

- tidningsartiklar 

- mässor och deltagande i projekt 

- samarbeta med företag 

 

Webbplats 
 

Spegla bibliotekets identitet 

- logotyp alternativt bibliotekets namn 

- färgval 

- profil 

Användarvänlig 

- enkel URL 

- tekniskt tillgänglig 

- lättsökt på nätet 

Enkel layout 

- färgsättning 

- typsnitt 

- tydligt navigationssystem 

Regelbunden uppdatering 

- aktuell information 

- datum för sista uppdatering 

Innehållet anpassat till målgruppen 

- relevant information 

- erbjuda tjänster som omlån och reservationer 

- boktips 

- information om nyinköpt media 
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Bilaga 2 Checklista vid observationer 

 Utformning av lokalen: 

o Är den inbjudande? Ljust/luftigt etc. 

o Finns det saker som gör det intressant för ungdomar? 

o Finns det en tydlig del åt ungdomar skild från barn? 

o Uppdelat? Läsplatser/mötesplatser/mysplatser/studieplatser 

o Möblemanget? 

o Lättillgänglig? Finns det skyltar som visar vart man ska? 

o Handikappsanpassad? 

o Skyltning av böcker/medier/tema/affischer 

o Plats för evenemang? Scen/hörna (kan möbler flyttas för att skapa plats?) 

o Självhjälp eller personalstyrt? 

 Vad är det för slags rum/plats? 

o Vilket intryck ger rummet? Mötesplats/läsplats/studieplats 

o Hur ser biblioteket på ungdomar? Kan det läsas ut via observationer? 

o Enkelt att få kontakt med personal? 

 Övrigt 

o Platser att parkera cyklar/mopeder? 

o Kan eventuella satsningar på ungdomar ses? 

o Finns det något café? 

o Öppettider?  

 Sociala medier 

o Vilka sociala medier använder biblioteket 

o Hur används de sociala medierna 
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Bilaga 3 Dokumentstudie 

 Hemsidan 

o Utformning? Layout/användarvänlig/enkel/färgval? 

o Nivåer på länklistan? 

o Representativ för biblioteket? 

o Innehåll för/mot ungdomar, relevans? 

o Bok-/medietips? Nyinköpta medier? 

o Aktuellt aktivitetsprogram? 

o Statisk praktisk information? Uppdateringar? 

 Biblioteksplan/policy 

o Vad säger biblioteksplanen om ungdomar? Sägs det något specifikt om 

ungdomar? 

o Vad säger policyn om ungdomar? Sägs det något specifikt om ungdomar? 

o Kommunens politiska mål 

o Vilka grupper i kommunen ska prioriteras? 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 Allmänt introducerande frågor: Namn, ålder, utbildning, arbetserfarenhet, 

arbetsuppgifter, bakgrund 

o Tas det hänsyn till åldersskillnad? 

o Vad är er åldersdefinition av ungdomar? 

o Hur ser du att skillnaden på barn och ungdomar är? 

o Hur är utbudet anpassat efter målgruppen? Är det skillnad på vad en 13åring och 

vad en 22åring vill ha?    

 På vilka sätt arbetas det med ungdomsverksamhet på biblioteket? 

o Hur gör ni för att hålla kvar ungdomars intresse för biblioteket? 

o Vad bestämmer vilka evenemang som ni arrangerar? 

o Hur pass mycket är ungdomar involverade i det som händer för ungdomar på 

biblioteket? 

o Har ni användning av andra aktörer än de inom den egna organisationen? I så fall 

vilka slags aktörer? 

 På vilka sätt arbetar biblioteket som helhet med ungdomar? 

o Hur många är ni som arbetar med ungdomar som målgrupp? 

o Hur pass involverade i arbetet är de bibliotekarier som inte arbetar specifikt med 

ungdomar? 

o Hur ser biblioteket på ungdomars behov? Hur får ni reda på ungdomars behov? 

o Berätta om hur biblioteket ställer sig till ungdomar som målgrupp 

 Varför anser ni att man bör arbeta specifikt med ungdomar? 

o Hur vänder ni er utåt mot ungdomar? 

o På vilket vis når ni ut till ungdomar? Platser/medier/personer? 

o Använder biblioteket sig av sociala medier (Facebook, Twitter, bloggar etc.)? 

Om så, hur? 

 Berätta hur ni tänkt vid utformningen av utrymmena med avseende på ungdomar?  

o Har ungdomar varit med någonting i processen? 

 Prioriteras ungdomar som målgrupp på biblioteket? 

 Har du något om marknadsföring som du skulle vilja prata om? 

 Avsluta med att fråga om återknytningsmöjligheter 

 

 Frågor som framkommit vid observationer läggs in under lämplig rubrik. 
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Bilaga 5 Mejl till informanter 

Hej hej! 

 

För att du ska kunna förbereda dig inför intervjun så läs detta nedanför, det är hur vi 

tänker om marknadsföring samt de ämnen vi kommer att ta upp. 

 

Vi har delat upp marknadsföringen i intern och extern marknadsföring, vi skulle vilja 

diskutera bägge delarna. Med intern avser vi det som sker på biblioteket med till 

exempel planering, kommunikation mellan bibliotekarier eller med andra aktörer (som 

kommunen) etc., när det gäller extern så är det den marknadsföring som syns utåt, den 

som används för att lockar till sig ungdomarna. 

 

Andra aktörer än den egna organisationen (kommunen, föreningar etc.) 

Hur mycket satsar biblioteket på ungdomar (ej pengamässigt utan arbetskraft och tid) 

Har biblioteket en speciell plats för ungdomar? Hur var i så fall tanken var när den 

utformades?  

 

Marknadsföring mot ungdomar, på vilka sätt? 

Användning av sociala medier (till exempel facebook, twitter, youtube) 

På vilket sätt biblioteket arbetar med ungdomsverksamhet 

Skillnaden mellan barn och ungdomar 

 

Skulle vi förresten kunna få ta del av eventuell biblioteksplan/policy? För vår studie så 

är det intressant att kolla på de riktlinjer som finns för ungdomsverksamheten. 

 

Med vänliga hälsningar 

Stephan Lindkvist & Johan Magnusson 


