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Folkbiblioteken i Region Halland upplevde att deras nya tjänster inte användes i 
förväntad utsträckning, man ville hitta nya sätt att berätta om bibliotekens 
varierade utbud (både de nya och äldre tjänsterna och medierna). Regionbibliotek 
Halland sökte och fick medel från Kulturrådet och Region Halland för att arbeta 
med frågan. I Halland valde fyra bibliotek att delta som projektbibliotek, dvs de 
integrerade skol/folkbiblioteksfilialerna Onsala i Kungsbacka och Vallås i 
Halmstad samt hela bibliotekssystemen i de mindre kommunerna Hylte och 
Laholm. Projektansökan tog fasta på begreppen identitet, image och profil, som 
utgör nyckelord i marknadsföringssammanhang.  

Projektet startade i januari 2009 och avslutas i december 2010. Projektet följs och 
utvärderas av forskare från Bibliotekshögskolan i Borås. Problemställningen som 
projektet arbetat efter är att identifiera och pröva metoder för att öka 
uppmärksamheten kring bibliotekens tjänster, samt öka användningen av 
biblioteket. (För fullständig redogörelse för projektets mål, arbetssätt och 
bakgrund, se ansökan Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil). 
Områden som projektet arbetat med är:  

1. Nolmätning. Samla kunskap om hur biblioteket används samt uppfattning 
om biblioteket.  

2. Diskutera bibliotekets uppdrag och hur man lever upp till det idag. 
Identifiera den egna identiteten.  

3. Inventera hur faktiska och potentiella användare uppfattar bibliotekets 
utbud, dvs vilken image biblioteket har.  

4. Samla och dokumentera medborgarnas biblioteks-, läs-, kultur-, 
informations-, och mötesplatsvanor.  

5. Utifrån ovanstående punkter, arbeta fram den profil som biblioteket önskar 
visa omgivningen och arbeta med strategisk kommunikation för att nå 
målen.  

6. Utvärdering av ökad användning eller ändrad uppfattning, jämfört med i 
början av projektet.  

7. Utvärdering av processen.  

Det visade sig tidigt att ”bara” starta en marknadsföringskampanj inte skulle ge 
önskad effekt. Istället fick vi gå djupare. Den forskning som använts för att belysa 
problemet och dess möjliga lösningar utgörs till exempel av användarstudier inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, bland annat Jochumsen och Rasmussen, 
Gör biblioteket en forskel, resultat från SOM-undersökningarna, osv. Från 
management-fältet har projektet bland annat använt Ragnar Audunsons teorier om 
förändringsprocesser i biblioteksvärlden och Nils Brunsons teori om mål och 
måluppfyllelse. Från området marknadsföring och strategisk kommunikation har 
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vi använt Ingebrigt Sten Jensens Ona Fyr och Falkheimer & Heide, Strategisk 
kommunikation. Vi har läst om folkbibliotekets roll i samhället, om att mäta 
användning, om identitet, image och profil. Dessutom har de deltagande 
projektbiblioteken gjort egna kartläggningar av närsamhället och den egna 
organisationen. Projektet har arbetat så att deltagarna träffats och reflekterat, 
prövat nya saker i praktiken, samtalat med andra, skrivit och prövat nytt igen. 
Deltagit på utbildningsdagar och läst litteratur däremellan. Projektledare och 
bibliotekschefer har utgjort projektets styrgrupp.  

Ett viktigt perspektiv visade sig tidigt vara användarperspektiv i olika former. Det 
framkom vid de forskningsstudier vi tog del av att strategisk kommunikation 
innebär situationsanpassning och användarorientering för att vara effektiv. Ju mer 
kunskaper biblioteket har om användare (och icke-användare) och deras kontext, 
desto större möjligheter har man att nå dem man vill nå. Verksamheten i sig är det 
som bäst marknadsför biblioteket. En relevant verksamhet som samspelar med 
lokalsamhällets behov används mer av fler.  

Samspel mellan identitet, image och profil 

För att följa projektansökan, tillika projektplanen, började biblioteken fundera 
över vilka uppdrag de hade och hur man arbetade med att fullfölja uppdragen, 
vilken befolkning som bodde runt biblioteket, vilka av dem som använde 
biblioteket och i så fall vad de använde biblioteket till. För att få inspiration och 
nya intryck reste en grupp på studiebesök till Holland, där många bibliotek i 
trakten kring Amsterdam utvecklat spännande metoder för att nå nya användare. I 
Holland hade man länge haft en utveckling med minskade besök och utlån och 
man beslöt från nationellt håll att göra en rejäl satsning på biblioteken. Man ville 
att användarna skulle stanna längre tid och använda biblioteken både mer och mer 
varierat än tidigare. Flera av metoderna hade man hämtat från bokhandeln. De 
utgick ifrån en omvärldsanalys som tog fasta på nya medievanor och 
mediemarknad (se bland annat The future of the Dutch public library: ten years 
on, av Huysmans & Hillebrink).  

Några projektdeltagare gjorde studiebesök i Göteborg, på Linnéstadens, 
Guldhedens och Högsbo stadsdelsbibliotek. Linnéstaden har sedan länge arbetat 
konsekvent med användarperspektivet, skyltning, genresammanslagningar på 
fackavdelningarna och kontinuerlig feedback från biblioteksanvändarna. Högsbo 
utvecklade bokprat via bloggen och Guldhedens bibliotek var nyrenoverat och 
arbetar också med genreindelning och skyltning.  

Projektdeltagarna satte sig in i forskning kring användare och användning av 
bibliotek samt funderade i personalgrupperna över vilken identitet biblioteket har, 
samt vilken image, eller bild det omgivande samhället har av biblioteket. En enkät 
skickades till all bibliotekspersonal i Halland, med frågor om identitet och image. 
För att ta reda på hur människor som inte använder biblioteket tänker, känner till 
och använder biblioteket och dess tjänster genomfördes en icke-användarstudie 
med 800 telefonintervjuer. Resultaten kopplas till bibliotekspersonalens egna 
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erfarenheter av lokalsamhället samt till forskning om användning och icke-
användning av folkbibliotek.  

Projektaktiviteter 

Projektdeltagarna vände sig också inåt till biblioteksrummet och började fundera 
över hur biblioteket såg ut med användarnas ögon. I Halland har vi tidigare arbetat 
med konceptet Biblioteket som mötesplats, se Rum för möten – en litteraturstudie 
om bibliotekets roll som mötesplats 2009). Två av projektbiblioteken, Hylte och 
Laholm, hade tidigare arbetat med att förändra rummet för att i högre grad 
uppmuntra till möten. Där arbetade man redan under våren med att gallra, flytta 
om hyllor, möblera om och arbeta mycket med design och intryck i rummet, bland 
annat utifrån tips från en studieresa till Finland om biblioteket som mötesplats, 
arkitekten Daniel Koch mm. I Laholm samlade man in användares synpunkter på 
personalens bemötande. I Hylte och Laholm har man observerat användares 
användning av bibliotekets rum och tjänster genom att följa användares väg i 
biblioteket, efter den modell som man använde i den norska studien Hvem är de 
og hvor går de? Om brukeradferd i norske storbybibliotek (ABM-skrift nr 46) . 
Personalen i Onsala har observerat användare men efter en modell man prövat i 
Stockholm, se Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling 
(Tvinningprojektets slutrapport, Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3). I alla 
biblioteken har man funderat och arbetat mycket med det fysiska rummet, med 
inredning, man har gallrat mycket, flyttat och i vissa fall köpt nya möbler och 
belysning. Allt med hänsyn taget till användares behov av nya ”platser” och nya 
möjligheter att uppmärksamma bibliotekens tjänster, men också med tanke på att 
biblioteket ska uppfattas som modernt, stilrent och fräscht.  

För att Hallands hela bibliotekslandskap ska få del av projekterfarenheterna, har 
regionbiblioteket haft synliggörande av bibliotek som tema under 2009, vilket 
innebar att alla utbildningsaktiviteter som erbjudits biblioteken i Halland haft 
synliggörande på agendan. Ett exempel är en studiedag med syfte att utveckla 
filialer. Dagen bjöd på inspirerande och framgångsrika exempel på hur man kan 
arbeta med ett användarperspektiv, från Barbro Bolonassos från Fisksätra 
bibliotek och Anna Langefors Bräutigam från Balltorp bibliotek. Petra Trobäck 
föreläste om kundbeteende, dvs hur kunder rör sig i butiker och hur man kan 
hjälpa kunden att hitta. Åse Hedemark, Uppsala universitet, ABM-utveckling, 
Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm och Toril Höimyr, Furuset i Oslo, 
föreläste och höll workshop om metoder för att kommunicera med och observera 
användare. Exempel på metoder var observation och fokusgrupper. Åse Hedemark 
gav en föreläsning om hur bibliotekens image i media, samt hur olika aktörer talar 
om bibliotek påverkar bilden av biblioteket.  Rachel van Riel föreläste om olika 
sätt att synliggöra litteraturen i biblioteket och på webben. Treativ reklambyrå 
föreläste och höll ett antal workshops med bibliotekspersonal vid flera tillfällen, 
med målsättning att ta fram planer för strategisk kommunikation, kopplat till de 
målgrupper biblioteken vill nå. I december 2009 bjöds Hallands 
bibliotekspersonal på en un-conference som hade bibliotekens digitala tjänster 
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som tema. Under våren 2010 deltog projektdeltagarna tillsammans med 
bibliotekspersonal i hela Halland i en studiedag om läsning och 
litteraturförmedling samt på Halmstadkonferensen, på temat Frihet, jämlikhet, 
Facebook, om bibliotekens utmaningar i framtiden.  

Arbetssätt i projektet 

Projektbiblioteken har under projekttiden träffat projektledaren, ibland 
tillsammans med forskare från Bibliotekshögskolan. Vid flera tillfällen har 
projektbiblioteken träffats gemensamt för att utbyta erfarenheter och för att 
diskutera större frågor. Karen Nowé Hedvall från Bibliotekshögskolan har följt 
och stöttat projektet med teori och forskningstips. Under våren 2009 var 
bibliotekens identitet i fokus, hösten 2009 bibliotekens image och under våren 
2010 fokuserades bibliotekens profil och metoder för strategisk kommunikation.  

Projektet arbetar i två parallella spår. Dels ska projektdeltagarna få inspiration och 
kunskaper från andra bibliotek och forskningsresultat. Dels arbetar 
projektdeltagarna aktivt med att pröva nytt i sina bibliotek. Det gör att det pågår 
en kontinuerlig dialog i projektet om vad som prövas och hur det gått. Bengt 
Molander talar om detta som kunskap i handling. Att växla mellan del och helhet, 
närhet och distans, från reflektion till handling och tillbaka igen, samt mellan rutin 
med tillit till den egna kunskapen, till kritik, dvs modet att ifrågasätta den egna 
kunskapen genom att vara öppen för andras kunskap och hela tiden vara öppen för 
att pröva om man gör det bästa möjliga för verksamhetens mål. Projektdeltagarna 
har reflekterat över sin vardagspraktik, gått från del till helhet när vi diskuterat 
gallring och skyltning i relation till bibliotekets mål och prioriterade grupper. I 
vardagen har man närhet till sin praktik och när man träffats på de gemensamma 
projektträffarna har man delat sina erfarenheter av den nära vardagen och därmed 
fått/skapat distans till den, för att sedan gå hem och vara nära igen. Att kunna stå 
för sitt eget kunnande och handlande, samtidigt som man är öppen för ny kunskap 
från andra är svårt. Vid träffarna har man ställt frågor kring sin praktik, dvs varit 
öppen för kritik, både från sig själv och de andra, vilket kräver stort mod. På så 
sätt har man gått från handling till reflektion och tillbaka igen. Denna dynamiska 
växling, mellan närhet och distans, del och helhet, reflektion och handling, tillit 
och kritik menar Molander utgör basen i ett professionellt handlande. Att kunna 
handla med goda skäl utgör enligt Molander att använda kunskap i handling, för 
verksamhetens bästa. Projektet har arbetat på följande sätt:  

- Projektgrupp i biblioteket (där det fungerat bäst har de utgjorts av hela 
personalen) 

- Bibliotekschefen har deltagit i hela processen och mellan träffar deltagit i 
arbetet med projektet för det egna biblioteket. Det har gjort att man dels 
haft ett starkt stöd för förändringsarbetet, dels kunnat ta tillvara 
kunskaperna i hela organisationen. Dessutom har det inneburit korta 
beslutsvägar.  
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- Projektledaren på regionbiblioteket har varit sammankallande för 
styrgrupp och projektmöten.  

- Samtal i mindre och större biblioteksövergripande grupper.  

- Forskning och best practice har utgjort inspiration för växlingen mellan 
egen och ny kunskap.  

- Inspiration har kontinuerligt varvats med att pröva nytt på det egna 
biblioteket, dvs växling mellan reflektion och handling 

- Projektdeltagarna har prövat forskningsmetoder i praktiken i mindre skala, 
t ex observationsstudier och enkäter.  

- Projektdeltagarnas deltagande i projektet har delvis fungerat tack vare 
projektfinansiering av vikarier för viss tid.  

- I projektet har ett av målen varit att vara genomskinliga och berätta om 
erfarenheter under projekttiden. Detta har skett i den egna organisationen, 
emellan biblioteken, i region Halland, samt nu under hösten 2010 även för 
andra intresserade. En ning/blogg har utgjort en virtuell mötesplats.  

Under projekttiden, har det i all forskning och best practice som projektet tagit del 
av visat sig vara viktigt att relatera verksamhetsutvecklingen, den strategiska 
kommunikationen, till bibliotekets mål och att tydliggöra en viljeriktning. Att 
åtminstone under olika perioder välja någon målgrupp att vända sig till menar 
experter på marknadsföring/strategisk kommunikation är nödvändigt. Därför har 
biblioteken identifierat olika målgrupper i just detta projekt, t ex barnfamiljer.  

Projektresultat 

Viktiga erfarenheter/resultat som vi hittills identifierat är: 

- Kunskaper om användares situation och det omgivande samhället 

(omvärldsanalys) gör det lättare för bibliotekspersonalen att utveckla 

verksamheten och kommunicera den till användarna.  

- Projektformen har resulterat i att det är lättare att samtala i arbetsgruppen 

om hur man ska utveckla verksamheten, man vågar pröva fler tankar och 

man får också mer diskussioner, vilket påverkat arbetsklimatet i positiv 

riktning.  

- Bemötandet eller mötet mellan personal och användare är något av de 

viktigaste kommunikationssätten.   

- Vad personalen på biblioteket gör/erbjuder eller inte gör/erbjuder har visat 

sig vara den viktigaste faktorn för hur en verksamhet upplevs.  
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- Att vara till för alla och att kommunicera med alla samtidigt innebär att 

man inte kommunicerar med någon. Därför behöver man rikta 

verksamheten till olika målgrupper utifrån identifierade mål. Att välja ut 

och arbeta med en grupp eller ett mål i taget är ett sätt att lyckas med detta. 

En aktivitetsplan eller handlingsplan underlättar ett sådant arbetssätt. 

- Projektbiblioteken arbetar aktivt med att utveckla programverksamhet för 

den grupp man profilerar sig mot, samt hittar nya vägar att berätta om 

bibliotekets verksamhet i alla sammanhang. 

- Projektbiblioteken provar nya sätt att kommunicera, t ex genom att 

använda mobila tjänster och sociala medier för att nå nya och gamla 

användare. 

- Reflektion över identitet och image skapar en uppmärksamhet som leder 

till utveckling av verksamheten. Dokumentation och samtal är viktiga 

komponenter i utvecklingsarbetet.  

- Att projektdeltagarna berättar om sina projekterfarenheter för andra 

upplevs vara en positiv del i processen och lärandet. Genom att berätta för 

andra fördjupas den egna kunskapen och man tvingas reflektera ytterligare 

över det man gjort.  

- Arbetssättet i projektet leder till kompetensutveckling även för fortsatt 

verksamhetsutveckling, eftersom projektet byggt in ett arbetssätt som 

bygger på växling mellan handling och reflektion, närhet och distans, del 

och helhet, tillit och kritik.  

Projektet dokumenteras och utvärderas under hösten 2010. Projekterfarenheter 

kommuniceras på IFLA i Göteborg i augusti, på en öppen utbildningsdag för alla i 

Region Halland i september, på Bok- och biblioteksmässan i september, samt på 

Mötesplatskonferensen i Borås i oktober. Projektbiblioteken fortsätter, om än i 

mindre skala, att arbeta vidare med att göra planer och pröva nya metoder för 

strategisk kommunikation.  
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