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Abstract: The purpose of this thesis is to gain insight into the 
thoughts and views of child librarians regarding the 
gift book that is given to all newborn children in 
Gothenburg. The gift book is intended to inspire 
parents to read and sing to their child and by doing 
so stimulate his or her language development, wich 
has benefits for the child's later literacy skills. In 
2015, only about 40 percent of the families given the 
gift card fetched their book at a public library. The 
focus of the study is how librarians view the gift 
book and how they think that the project could be 
improved to reach more families. The empirical 
material consists of interviews with six child 
librarians employed at public libraries in 
Gothenburg. The theoretical perspective is that of 
marketing, and the results of the interviews were 
analyzed using the model of the marketing mix' four 
P:s: product, price, place and promotion. The 
findings show that the librarians find the 
components product and price the most problematic. 
Requested improvements include complementing 
material for families with other first languages than 
Swedish, more qualitative evaluation, and more time 
and resources to do more outreach activities. The 
results also show that a lack of ownership of the gift 
book project on the part of the librarians may 
influence their level of engagement, which in the 
end may influence their ability to communicate the 
importance of the gift book to the target audience.
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1 Inledning     

 
It all begins under the crook of an arm in the comfort of a loved one's lap. 
(Wolf, 2007, s. 82). 

De senaste decennierna har forskare funnit överväldigande bevis för att högläsning, rim 
och ramsor och samtal om böcker har en enorm inverkan på barns senare förmåga att 
lära sig att läsa. Barns språkutveckling börjar långt före pedagoger kommer in i deras 
liv, och barn som växer upp i hem utan böcker och läsning hamnar på efterkälke redan 
innan de börjar förskolan. 

Socioekonomiska faktorer spelar en stor roll för hur mycket föräldrar läser för, och talar 
med, sina barn; en studie i Kalifornien visar att en femåring från en fattig familj har hört 
i genomsnitt 30 miljoner färre ord talas än en femåring från en medelklassfamilj (Hart & 
Risley, 1995). Dessa barn löper stor risk att få svårigheter att lära sig att läsa när de 
börjar skolan (Smith & Dixon, 1995). Forskaren Keith Stanovich (1986) har dessutom 
talat om en läsningens Matteuseffekt (från uttrycket att rika blir rikare och fattiga 
fattigare): barn som tidigt lär sig att läsa bra får positiva upplevelser av läsning och läser 
därför mer än andra barn och på så sätt ökar klyftan ytterligare mellan svaga och starka 
läsare.   

Mot bakgrund av den ökande kunskapen om små barns språkutveckling riktar 
myndigheter och organisationer på många håll i världen läsfrämjande insatser mot 
familjer med små barn. I Storbritannien var projektet Bookstart ett av de första att med 
hjälp av bokpaket och hembesök uppmärksamma föräldrar på den enorma positiva 
inverkan som språklig stimulans har på barn (Booktrust, 2016). 

Även i Sverige arbetar man i de flesta kommuner med bokgåvor av olika slag till barn i 
olika åldrar. Enligt Anna Hampson Lundhs och Katarina Michniks (2014) kartläggning 
av samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige är “gåvoböcker till barn 
under 2 år” den vanligast förekommande samarbetsformen mellan folkbibliotek och 
barnhälsovård. 85 procent av de folk och barnbibliotekarier som besvarade Hampson 
Lundhs och Michniks enkät kryssade i detta alternativ (2014). 

År 1999, i samband med regionbildningen, beslutade Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd att alla nyfödda barn i regionen ska få en bokgåva. Liknande projekt hade 
funnits i de tidigare länen, men det såg olika ut på olika platser och alla kommuner 
omfattades inte (Kultur i Väst, 2010). Idag administreras projektet av Kultur i Väst, som 
är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen, och det är folkbiblioteken som i 
samverkan med barnhälsovården delar ut bokgåvan, som sedan 2011 utgörs av 
antologin De små barnens bok (Widerberg, 2009). Kultur i Väst har också initierat en 
referensgrupp bestående av representanter för biblioteken och barnhälsovården som ses 
ett par gånger om året för erfarenhetsutbyte och planering. 

Syftet med bokgåvan är att inspirera föräldrar att läsa, berätta och sjunga för sina barn 
och på så sätt stimulera deras språkutveckling (Kultur i Väst, u.å.). I majoriteten av 
regionens 49 kommuner får föräldrar ett presentkort på barnavårdscentralen (BVC) och 
får sedan hämta ut bokgåvan på sitt folkbibliotek. Hur stor andel som verkligen hämtar 
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ut boken varierar mellan kommunerna, men målet att alla nyfödda barn ska få en bok 
nås sällan (Fred, 2012). En kommun med låg så kallad uthämtningsfrekvens är 
Göteborg; förra året hämtade färre än hälften, cirka 40 procent, av de nyblivna 
föräldrarna i Göteborgs kommun ut sina gåvoböcker på folkbiblioteken (Kultur i Väst, 
2015). Denna uppsats fokuserar just på Göteborg och på hur projektet med bokgåvan 
fungerar där. 

 

1.1 Problemformulering 
I Göteborg hämtades bokgåvan ut av cirka 40 procent av de familjer som fick 
presentkortet 2015. Försök att förnya åtgärden, i syfte att öka uthämtningen, har gjorts: 
År 2011 bytte Kultur i Väst ut gåvoboken eftersom den gamla inte ansågs tilltala 
målgruppen i tillräckligt hög grad. Man arrangerade också inspirationsdagar i fyra olika 
städer i regionen. Dessa åtgärder fick en liten positiv effekt på den totala 
uthämtningsfrekvensen i regionen (Fred, 2012). 

Även om det ursprungliga syftet med bokgåvan till nyfödda är att främja barns 
språkutveckling så utgör insatsen ur bibliotekens perspektiv en möjlighet att locka nya 
användare till biblioteket och visa upp bibliotekets tjänster. De som avstår från att 
hämta boken, för att de inte har tid, orkar eller vill besöka biblioteket, får varken 
gåvobok eller tillfälle att upptäcka biblioteket. I vissa kommuner överlåts utdelningen 
till BVC med argumentet att för få barn får boken när föräldrarna måste hämta den på 
biblioteket. Det innebär ett stort avbräck för biblioteken när det gäller möjlighet att 
etablera kontakt med småbarnsföräldrar. Enligt den enkätundersökning som Kultur i 
Västs genomförde 2011 för att undersöka hur bytet av gåvoboken fallit ut fanns det 
emellertid kommuner i regionen som använde presentkortsmodellen och hade så hög 
uthämtningsfrekvens som 84 procent (Fred, 2012), så uppenbarligen avgörs inte 
resultatet enbart av var gåvoboken delas ut. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att en så potentiellt viktig insats för små barn som 
bokgåvan bör undersökas grundligt när den inte fungerar som den är tänkt. Insatsen är 
komplex; Kultur i Väst sköter planering, utveckling och administration, medan själva 
utförandet sköts av BVC och biblioteken. Antalet BVC i Göteborgs kommun är i 
dagsläget 62 (vården.se, u.å.), och antalet folkbibliotek är 28 (Göteborgs Stad, u.å.). Det 
innebär ett stort antal sjuksköterskor och bibliotekarier som ska nås av Kultur i Västs 
information, förstå insatsens syfte och förhoppningsvis känna entusiasm för tanken med 
en bokgåva. Dessa personer tillhör två distinkt olika yrkesgrupper och möter 
småbarnsföräldrar i väldigt olika situationer och kapaciteter. De har sannolikt olika syn 
på bokgåvan och på varför inte fler föräldrar hämtar sin bok. En grundlig undersökning 
av bokgåvan till små barn i Göteborgs kommun skulle behöva omfatta alla tre aktörer; 
Kultur i Väst, BVC och folkbibliotek. I denna kandidatuppsats finns blott utrymme för 
en av dessa, nämligen folkbiblioteken, och det är närmare bestämt barnbibliotekarier 
som intervjuas, då det är dessa som arbetar mot bokgåvans målgrupp och sköter 
kontakten med BVC och Kultur i Väst. BVCsköterskor skulle sannolikt ha mer insikt 
om vilka föräldrar det är som inte hämtar sina gåvoböcker, men bibliotekarier ses här 
som intressanta eftersom det tycks vara i samband med deras led i ekvationen som 
många potentiella mottagare av bokgåvan faller bort. I kommuner där BVC delar ut 
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boken direkt får alla barn sin bokgåva, men i kommuner där BVC delar ut ett 
presentkort som ska lösas in på biblioteket sjunker antalet utdelade böcker.  

Bokgåvor till små barn har tidigare inte studerats på detta sätt, med utgångspunkt i att 
för få hämtar sin bok och en vilja att undersöka varför det är på det sättet. Här undersöks 
hur barnbibliotekarier ser på uthämtningsstatistiken, på bokgåvan i allmänhet och på hur 
insatsen skulle kunna utvecklas. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att få djupare kunskap om vilka svårigheter och möjligheter 
som barnbibliotekarier i Göteborg upplever i projektet att nå alla barn med en bokgåva. 
Syftet uppfylls genom besvarandet av följande forskningsfrågor: 

● Hur ser bibliotekarier på bokgåvan som uppsökande insats? 
● Varför, enligt bibliotekarier, når inte insatsen fler i målgruppen? 
● Hur tror bibliotekarier att arbetet med insatsen skulle kunna utvecklas i syfte att 

öka antalet utdelade böcker? 
 

1.3 Avgränsningar 
Som framgår av den första forskningsfrågan undersöker denna uppsats bokgåvan till 
små barn som uppsökande insats, alltså hur man lyckas och misslyckas med att nå 
potentiella mottagare av bokgåvan, alltså småbarnsföräldrar, och locka dem till 
biblioteket. Själva boken i sig behandlas inte utöver då respondenterna nämner den som 
en faktor som påverkar uthämtningen av boken. Bokgåvans effekter på barns 
språkutveckling tas inte heller upp i denna uppsats. 

En kritik mot att kalla bokgåvan en uppsökande insats skulle kunna vara att dess syfte 
från början inte är att locka föräldrar till biblioteken, utan att stimulera dem att läsa för 
sina barn och på så sätt främja barns språkutveckling. Eftersom utdelningen ser ut som 
den gör, med presentkort som ska lösas in på biblioteken, anses det dock här att man har 
lagt till ett ytterligare syfte, nämligen att locka föräldrarna till biblioteket. Eftersom 
uppfyllelsen av det ursprungliga målet, att främja barns språkutveckling genom att ge 
alla nyfödda barn en bokgåva, är avhängigt av detta andra mål, att föräldrarna faktiskt 
går till biblioteket för att hämta gåvan, anses det relevant att undersöka bokgåvan som 
uppsökande insats. 

Bokgåvan delas ut på folkbibliotek, så när ordet “bibliotek” används i uppsatsen är det, 
om inget annat anges, folkbibliotek som åsyftas. Detsamma gäller ordet “bibliotekarie”; 
om inget annat anges är det folkbibliotekarie som åsyftas. 

Med “stadsdel” avses i denna uppsats de tio delområden som Götebors stad är indelad i. 
Dessa tio är Angered, AskimFrölundaHögsbo, Centrum, Lundby, MajornaLinné, 
Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, ÖrgryteHärlanda och Östra 
Göteborg. 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom de områden som anses relevanta för 
denna uppsats perspektiv och fokus: bokgåva som specifik insats, ickeanvändning av 
folkbibliotek, marknadsföring av bibliotekstjänster samt uppsökande arbete. På vissa av 
dessa områden är det svårt att hitta relevant forskning, så i några avsnitt dominerar 
källor som magisteruppsatser och olika typer av rapporter. Värt att nämna är också att 
två av områdena, marknadsföring av bibliotekstjänster samt uppsökande arbete, 
överlappar i viss mån varandra, men behandlas alltså i olika avsnitt. Detta främst på 
grund av att författarna, även om studieobjekten i vissa fall liknar varandra, har haft 
olika perspektiv; de utgår antingen från marknadsföringsprinciper eller från begreppet 
uppsökande arbete. 

 

2.1 Bokgåva 
Det finns en hel del forskning om bokgåvor som läsfrämjande åtgärd; om hur sådana 
tidiga insatser gynnar barns språkutveckling. Däremot är det ont om forskning om 
bokgåvor som uppsökande insats, vilket är temat för denna uppsats. Det följande 
avsnittet sammanfattar därför ett antal rapporter och utvärderingar som gjorts på 
området, och som anses viktiga som bakgrund för undersökningen.  

2.1.1 Utdelningsmodell 

Bokgåvor till nyfödda delas i svenska kommuner huvudsakligen ut på två sätt: antingen 
direkt på BVC (eller av BVCsköterska vid hembesök) eller på biblioteken. I det senare 
fallet får vårdnadshavaren ett presentkort vid någon av rutinkontrollerna på BVC under 
barnets första år. Presentkortet löses sedan in mot boken på biblioteket. 

Kultur i Väst genomförde 2010 en enkätundersökning bland alla 
barnbiblioteksansvariga i Västra Götalandsregionens 49 kommuner för att undersöka i 
vilken utsträckning som gåvoboken, då Barnens första bok (Widerberg & Wedsberg, 
2006), nådde målgruppen och hur samarbetet mellan barnhälsovård och bibliotek såg ut. 
I sammanställningen konstateras att uthämtningsfrekvensen är betydligt lägre i de 
kommuner där föräldrar får hämta ut gåvoboken på biblioteken. Man skriver att det är 
oacceptabelt att boken i 16 kommuner endast når hälften av barnen i målgruppen 
(Kultur i Väst, 2010). Med anledning av enkäten 2010 beslutade man sig för att göra en 
insats för att öka uthämtningsfrekvensen och öka samarbetet mellan biblioteken och 
barnhälsovården (Fred, 2012). Denna insats bestod i att man året därpå bytte ut den 
gamla gåvoboken mot den nuvarande, De små barnens bok, och också höll 
inspirationsdagar för alla inblandade aktörer. Trots att man noterat den avsevärt lägre 
hämtfrekvensen i kommuner som använde presentkortsmodellen står det inget i 
sammanställningen från 2010 om planer eller funderingar på att byta modell i dessa 
kommuner. 

2012 genomfördes en ny enkätundersökning för att se hur insatsen fallit ut. Enligt den 
nya undersökningen delade 27 kommuner i regionen ut boken via presentkort, 13 direkt 
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via BVC, och i en kommun delades boken ut vid föräldragruppsbesök som genomfördes 
i samarbete mellan BVC och biblioteket (Fred, 2012). I kommunerna som delade ut 
boken via presentkort låg uthämtningsfrekvensen mellan 684 procent, och i de 
kommuner där boken delades ut via BVC låg den på 100 procent, förutom i en kommun 
där den var 80 procent. I kommunen som delade ut boken vid föräldragruppsbesök var 
uthämtningsfrekvensen 100 procent. Medelvärdet för hela regionen var 48 procent 
(Fred, 2012). Författaren noterar att detta innebär en liten uppgång i andel uthämtade 
gåvoböcker jämfört med resultatet av enkäten 2010 och går inte närmare in på temat 
med olika uthämtningsmodeller. Enkäten visade att den nya boken togs emot positivt av 
bibliotekarierna, och att dessa även uppfattade mottagarnas reaktioner som positiva. 

År 2007 gjorde Cay Corneliuson för Länsbibliotek Västmanlands räkning en liknande 
kartläggning av samarbetet mellan barnhälsovård och folkbibliotek kring bokgåvor och 
föräldragrupper i Västmanland. Hon fann att andelen barn som fick bokgåvan i 
Västmanland var hög, 81 procent. I sex av tio kommuner hade man konstaterat att 
antalet utdelade böcker blev för lågt när man använde presentkortsmodellen och därför 
övergått till att låta BVCpersonal dela ut boken, antingen vid hembesök eller på BVC. 
Detta bidrog till att förbättra statistiken. Andelen barn som fick bokgåvan i de övriga 
kommunerna, som fortsatte med presentkortsmodellen, var emellertid också tämligen 
hög, cirka 71 procent (Corneliuson, 2007). 

Denna stora skillnad mellan uthämtningsfrekvensen i Västra Götaland respektive 
Västmanland är något som Kerstin Wockatz (2014) tar upp i sin internutredning om hur 
Kultur i Väst bäst kan stödja flerspråkiga små barns språkutveckling i relation till 
bokgåvan. Hon skriver att det är svårt att spekulera om varför det skiljer sig åt så mellan 
länen, men att det är tydligt att det är svårare att nå alla barn när boken måste hämtas på 
biblioteket (Wockatz, 2014). Wockatz slår fast, och inkluderar det som en av sina 
rekommendationer, att det ur det lilla barnets perspektiv är mest fördelaktigt att boken 
kommer till familjen via BVC. Hon skriver också att ett alternativ vore att dela ut boken 
vid evenemang på öppna förskolan eller en familjecentral. Ett annat alternativ som 
Wockatz tar upp är att BVCpersonalen skulle kunna följa upp om familjerna har hämtat 
bokgåvan, och i annat fall överlämna den själv, vid det hembesök som barnhälsovården 
har bestämt ska införas när barn är åtta månader gamla. 

2.1.2 Mångspråkighet 

En fråga som ofta tas upp i relation till bokgåvan är hur lämplig den är för familjer med 
annat modersmål än svenska och huruvida uthämtningsfrekvensen påverkas negativt av 
att familjer med andra modersmål avstår från att hämta gåvoboken. I Corneliusons 
intervjuer med BVCpersonal i Västmanland kom det fram en del negativa 
kommentarer om att verksamheten med bokgåvor och föräldragrupper “egentligen bara 
vänder sig till svenskar” (2007, s. 8). Samtliga intervjuade BVCsköterskor sa att det 
vore bra om bokgåvan inkluderade en CDskiva eftersom många föräldrar inte kan 
melodierna till sångerna i boken. 

En som har undersökt vad den faktiska målgruppen i den här frågan tycker är Yvonne 
Quirk (2013) som för sin masteruppsats om litteracitetspraktiker i mångspråkiga 
familjer intervjuade familjer med små barn och använde De små barnens bok som 
utgångspunkt. Värt att notera här är att ett av Quirks urvalskriterier var att familjerna 
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skulle ha gåvoboken hemma sedan en tid tillbaka. Hennes respondenter kan alltså inte 
sägas representera de familjer som avstår från att hämta sin gåvobok. Studien ses ändå 
som relevant för att den ger en fingervisning om hur mångspråkiga familjer kan uppfatta 
gåvoboken. 

Quirk finner att alla hennes informanter är positiva till att ha fått bokgåvan, men att de 
har en vag uppfattning om varför de fått den (2013, s. 48). Hon frågar bland annat 
familjerna om de hellre hade fått en bok på sitt eget modersmål, men alla informanterna 
som besvarar denna fråga tycker att det är bra att boken är på svenska (2013, s. 53). 
Deras argument är att man lär känna den svenska kulturen, att man tränar sin egen 
svenska när man läser den och att ens barn troligen ska växa upp i Sverige och att det 
därför är bra att läsa en barnbok på svenska. En informant uttrycker dock att han gärna 
hade fått en bok på både svenska och sitt modersmål (Quirk, 2013, s. 46). 

En intressant upptäckt som Quirk gör är att bara en av de sju familjerna i studien har 
egna barnböcker på sitt modersmål. I några av de övriga familjerna lånar man 
barnböcker på modersmålet på bibliotek, men läsning tillsammans med barnen på 
modersmålet tycks vara sekundärt i de flesta av familjerna (2013, s. 51). Quirk skriver 
att detta är riskabelt då barnen kan få en sämre språkutveckling när det inte finns någon 
textbaserad litteracitetspraktik på modersmålet i hemmet. Det tycks finnas en rädsla 
bland informanterna att deras barn inte ska lära sig svenska ordentligt och att man därför 
prioriterar att läsa på svenska i hemmet (2013, s. 56). 

Här tycks alltså bokgåvan å ena sidan uppskattas av föräldrar med andra modersmål än 
svenska och å andra sidan bidra till att föräldrarna främst läser för sina barn på svenska, 
vilket kan få negativa konsekvenser för deras språkutveckling. Quirk (2013, s. 57) 
skriver att mer kunskap om detta inom biblioteksprofessionen skulle kunna bidra till 
mer adekvat information i samarbetet med öppna förskolan och bättre råd till 
flerspråkiga familjer.   

Wockatz (2014) kommer i sin internutredning för Kultur i Väst med ett antal 
rekommendationer för hur arbetet med bokgåvan skulle kunna utvecklas för att nå fler 
mångspråkiga barn. Som redan har nämnts föreslår hon förändringar i 
utdelningsmodellen, och övriga rekommendationen (rörande själva utdelningen av 
boken) består i att översätta presentkortet till flera andra språk samt att BVC skulle 
kunna lämna ut kortfattad information på olika språk om vad bibliotek är bra för 
(Wockatz, 2014). 

Värt att notera är att det pågår ett arbete för att nå ut bättre till flerspråkiga familjer, 
vilket Wockatz (2014) utredning sannolikt var det första steget i. Det presentkort som 
finns att ladda ner från Kultur i Väst (som BVC skriver ut och överlämnar till föräldrar 
vid rutinkontroller) har nu texten “Presentkort” på ytterligare sju språk förutom svenska: 
dari, franska, kurdiska, spanska, persiska, somaliska och arabiska (Kultur i Väst, u.å.). 
Kortet har inte sett ut så tidigare och är enligt hemsidan uppdaterat 2016. I samband 
med utdelningen av presentkortet delar BVC även ut broschyrer med information om 
språkutveckling, och på Kultur i Västs hemsida finns nu också en broschyr från 2015, 
framtagen av Internationella biblioteket, om små barns språk och bibliotek som kan 
laddas ned på 48 olika språk. Enligt E. Fred, konsulent på Kultur i Väst, ska det också 
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lanseras nytt material riktat till flerspråkiga familjer under hösten 2016 (personlig 
kommunikation, 4 maj 2016). 

 

2.2 Icke-användning 
I sin magisteruppsats undersöker Mani Azizzadeh och Kent Bengtsson (2007) 
ickeanvändares motiv för att inte besöka folkbibliotek. De intervjuar åtta 
ickeanvändare och identifierar barriärer på tre olika nivåer som fungerar som motstånd 
mot att besöka folkbibliotek (2007, s. 73). Den första barriären existerar på en 
individuell nivå: Den är tämligen indirekt och handlar om att man har informations och 
kulturvanor som man utan problem kan tillgodose utan folkbibliotekets hjälp. 
Ytterligare en barriär finns på en institutionell nivå: man upplever inte biblioteket som 
tilltalande eller relevant. Här spelar bibliotekens atmosfär, som den upplevs av 
respondenterna, en stor roll. Slutligen finns en barriär på en social nivå: Den innebär att 
man upplever en social distans till de grupper som man förknippar med biblioteket. 
Azizzadeh och Bengtsson (2007) skriver att barriärerna på dessa tre nivåer tillsammans 
bildar ett starkt motstånd till användning av folkbibliotek. De utvecklingsmöjligheter 
som respondenterna uttrycker handlar till stor del om modernisering: Mer aktiv 
marknadsföring, större fokus på internet och modern informationsteknologi, ett mer 
populärkulturellt utbud, mer underhållande evenemang och häftigare lokaler och 
inredning (2007, s. 66). 

År 2001 genomfördes en studie av orsaker till ickeanvändning av folkbiblioteken i 
Swan i västra Australien (LockyerBenzie, 2004). Man undersökte både ickeanvändare 
som aldrig hade använt sig av bibliotek och ickeanvändare som tidigare varit 
användare. Swan hade vid tiden för undersökningen en befolkning på knappt 90 000 
och sex folkbibliotek. I enkätstudien fann man att de två vanligaste orsakerna som 
angavs för ickeanvändning av biblioteken var brist på tid och att man inte hade något 
behov av bibliotek. På tredje plats kom argumenten att man istället använder internet för 
att leta efter information (tidigare biblioteksanvändare) och att man inte läser böcker 
(respondenter utan bibliotekserfarenhet). På frågan om vad respondenterna skulle önska 
av folkbiblioteken i framtiden fick man svaren öppethållande sju dagar i veckan, 
möjlighet att hyra/låna utrustning och tillgång till kafé. 

I en stor kvantitativ studie i USA undersöktes egenskaper som karaktäriserar användare 
och ickeanvändare av folkbibliotek (Sin & Kim, 2008). Undersökningen grundades på 
den nationella Current Population Survey (CPS) som månadsvis intervjuar cirka 60 000 
hushåll i USA, ett representativt utsnitt av befolkningen, om främst sysselsättning, men 
också andra teman. I CPSundersökningen i oktober 2002 tillfrågades hushållen om 
biblioteksanvändning, och man fann att det i 48,1 procent av hushållen fanns minst en 
medlem som hade använt sig av folkbibliotek det senaste året. Genom en 
multivariatanalys fann man 34 variabler som hade signifikant inverkan på människors 
användande av folkbibliotek. Några av de tydligaste var att högre utbildningsnivå ökade 
sannolikheten för biblioteksanvändning; att avståndet till närmaste bibliotek spelade en 
betydande roll – de som bodde inom 1,6 kilometers (1 mile) avstånd från ett bibliotek 
var betydligt oftare biblioteksanvändare; att hushåll där någon medlem gick i någon typ 
av skola använde folkbibliotek i högre grad; samt att minoritetsgrupper och personer 
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med funktionsvariationer använde folkbibliotek i mindre utsträckning än genomsnittet 
(Sin & Kim, 2008). 

 

2.3 Marknadsföring av bibliotekstjänster 
Det har visat sig svårt att hitta forskning om marknadsföring av bibliotekstjänster 
liknande bokgåvan; studier av marknadsföring inom bibliotekssfären undersöker ofta 
hur bibliotek som helhet marknadsförs. Det ses här som ett väldigt annorlunda projekt i 
jämförelse med att uppfylla det väldigt konkreta målet att nå alla nyfödda barn med en 
bokgåva. Här tas dock ett antal studier av marknadsföringen av etjänster upp, eftersom 
det bedöms som intressant att se hur en specifik biblioteksverksamhet, om än 
väsensskild från bokgåvan, marknadsförs. 

I sin magisteruppsats om marknadsföring av elektroniska tidskrifter på svenska 
universitets och högskolebibliotek (UHbibliotek) undersöker Katarina Engvert och 
Staffan Knutsson (2003) främst vilken typ av promotion och utvärdering som används 
på de deltagande biblioteken. Med promotion menas de kommunikationsverktyg som 
kan användas för att framföra ett budskap till en avsedd publik, exempelvis reklam och 
försäljare (notera att den svenska översättningen, påverkan, används i denna uppsats; 
detta och andra begrepp behandlas mer utförligt i teoriavsnittet). De promotionmetoder 
som används mest enligt respondenterna är dels muntliga – som seminarier och 
informella samtal med forskare och studenter – och dels elektroniska – främst via 
bibliotekets webbplats (2003, s. 48). Respondenterna upplever inte dessa metoder som 
särskilt framgångsrika, men framför allt saknas rutiner och pålitliga metoder för 
utvärdering. Författarna skriver att det är ett stort problem att många UHbibliotek inte 
utvärderar sina promotionmetoder eftersom det kan medföra stora förluster i tid och 
pengar om man satsar på fel metoder (2003, s. 58). De noterar också att respondenternas 
intresse för kvalitativa utvärderingsmetoder är oroande litet och menar att det i 
framtiden kan leda till sämre tillvaratagande av kundens behov. 

En intressant faktor i Engverts och Knutssons (2003) undersökning är att 
respondenternas fokus så tydligt ligger på att informera, snarare än på att marknadsföra. 
Det kan därför vara av intresse att ta med ett fall då en biblioteksorganisation faktiskt 
aktivt marknadsfört etjänster. I en artikel från 2006 beskriver Sian Brannon en 
marknadsföringskampanj på Denton Public Library, bestående av tre filialer, i Texas i 
USA. Användningen av de elektroniska tjänsterna hade minskat markant och man insåg 
också att bibliotekarierna hade allt för liten kunskap om dem för att kunna presentera 
dem för användare på ett adekvat sätt. Det första steget blev därför utbildning av 
personalen. Man såg till att alla anställda fick mer kunskap om, och mer praktisk 
erfarenhet av, databaserna. Därefter slog man fast att den användargrupp som var mest 
relevant att nå med information om etjänster var skolelever, så därför utformades 
kampanjen med den gruppens behov i åtanke. Man producerade reklammaterial i form 
av pennor och magneter med slogans på och tryckte informationsmaterial. Man 
inkluderade information om databaserna i de automatiska telefonsamtalen till användare 
om försenade lån och reservationer, samt i telefonsvararmeddelandet för alla 
inkommande samtal. Runt om i biblioteket placerade man också ut skyltar med tips om 
databaser. Personalen besökte skolor (high schools) för att dela ut reklammaterial och 
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undervisa klasser om bibliotekets databaser. Om det saknades möjlighet för sådan 
undervisning hölls istället privata undervisningstillfällen med den aktuella skolans 
skolbibliotekarie. Bibliotekarierna fick också hålla introduktioner om de databaser som 
de var mest bekanta med för allmänheten i bibliotekets lokaler. Man arbetade också för 
att få in databaserna i det dagliga referensarbetet. Belöningar, som till exempel en fest 
eller hjälp med bokuppsättning, till den av de tre filialerna som lyckades bäst med att 
öka användningen av databaserna varje månad bidrog till motivationen. Som resultat av 
kampanjen såg man en ökad användning av etjänsterna, men också andra vinster, som 
att kampanjen varit populär bland användare och entusiasmerat personalen. Man stärkte 
också sina band till andra aktörer i närsamhället, som skolor, företag och institutioner 
där man undervisat (Brannon, 2006). 

Eva Bergstedt (2004) skriver i sin magisteruppsats om ett hemsidesprojekt i 
Östergötland som syftade till att med hjälp av IT öka tillgången till kommunbibliotekets 
informationsresurser för befolkningen i gles och landsbygd. Man skapade lokalt 
anpassade och interaktiva bibliotekshemsidor för de fem deltagande biblioteken, och 
dessa marknadsfördes sedan under parollen “biblioteket på nätet”. Marknadsföringen 
bestod dels i att de nya hemsidorna gjordes till startsidor på bibliotekens datorer för 
allmänheten och dels i att bibliotekarierna erbjöd allmänheten korta introduktioner i 
informationssökning och i användningen av bibliotekens elektroniska tjänster (2004, s. 
25). Enligt en av projektledarna som Bergstedt intervjuar var bibliotekspersonalen den 
viktigaste målgruppen eftersom deras användning och presentation av hemsidan blir en 
form av direkt marknadsföring (2004, s. 30). I två av de deltagande kommunerna hölls 
visningar för alla mellanstadieelever, ett bibliotek hade visningar för lokalpolitiker och 
alla inblandade bibliotek kontaktade lokala lärcentra och hade visningar för 
vuxenstuderande. I intervjuer med bibliotekarier på de berörda biblioteken finner 
Bergstedt (2004, s. 36) att man generellt sett är positiv till de nya hemsidorna men att 
det funnits planeringsbrister i projektet. Vissa menar att det hade behövts en 
förberedande undersökning om vilka behov som fanns och många av respondenterna 
anger tidsbrist som en orsak till att man inte hunnit arbeta med marknadsföringen så 
som man hade velat. Bergstedt (2004, s. 58) finner också att bibliotekarierna inte alltid 
varit motiverade att marknadsföra tjänsterna. 

De studier som beskrivs ovan anses alla innehålla aspekter som är av intresse i 
undersökningen av bokgåvan till små barn. Den bristfälliga utvärdering av 
promotionmetoder som Engvert och Knutsson (2003, s. 58) beskriver är högst relevant 
för bokgåvan. I dagsläget görs en uppföljning av så kallade hårda data, alltså antalet 
böcker som faktiskt delas ut, men liksom i Engverts och Knutssons uppsats saknas 
kvalitativa utvärderingsmetoder. Brannon (2006) visar på vikten av att involvera, 
utbilda och entusiasmera bibliotekarier i relation till marknadsförande arbete, något som 
återkommer även hos Bergstedt (2004). De två studierna visar båda på hur viktigt det är 
att bibliotekarier dels är djupt införstådda med insatsens syfte och innehåll, och dels får 
tid och resurser att utföra insatsen på bästa vis. 
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2.4 Uppsökande arbete 
Uppsökande arbete är allt det som bibliotek gör för att locka ickeanvändare, öka 
allmänhetens medvetenhet om bibliotekens resurser och göra dessa resurser tillgängliga 
även utanför bibliotekets väggar (Adkins & Bala, 2004). Forskningen om uppsökande 
arbete fokuserar ofta på insatser som bokbussar, fängelsebibliotek och uppsökande 
arbete mot äldre personer. Även om det har upplevts som svårt att hitta relevant 
litteratur om uppsökande arbete av samma slag som bokgåvan refereras här ett antal 
studier av uppsökande verksamhet riktad mot specifika grupper. Som nämndes i 
inledningen av forskningsavsnittet har vissa av dessa likheter med de texter som tagits 
upp under “marknadsföring av bibliotekstjänster”, men det är som sagt författarnas 
perspektiv som har avgjort var de har placerats i detta forskningsavsnitt. 

Det finns ett flertal studier av hur universitetsbibliotek i USA riktar uppsökande insatser 
mot internationella studenter. Chris Langer och Hiromi Kubo (2015) skriver om en 
sådan insats som utformades och genomfördes av Henry Madden Library vid Fresno 
State University. Under åren 20122014 noterades en fördubbling av antalet 
internationella studenter vid universitetet, och eftersom biblioteket tidigare inte hade 
riktat insatser mot den gruppen, och eftersom många ur den gruppen antogs vara 
obekanta med västerländska bibliotek, utformades ett program för att nå dessa studenter. 
Programmet bestod av fem moment: en presentation vid universitetets introduktion för 
alla nya internationella studenter; en särskild biblioteksvisning av festligare slag för 
internationella studenter; workshops om informationslitteracitet; guidade 
biblioteksvisningar; samt utbildning av internationella studentmentorer. Vid skrivandet 
av artikeln hade projektet pågått under tre terminer, och utvärderingar visade att 
internationella studenters användning av bibliotekets referenstjänster hade ökat. Mest 
framgångsrikt ansågs det vara att hålla den särskilda biblioteksvisningen för 
internationella studenter vid terminens början. Under universitetets 
välkomstintroduktion, som var obligatorisk för alla internationella studenter, fick 
bibliotekets personal tio minuter på sig att presentera biblioteket och bjuda in till 
visningen. Man utlovade mat och dryck samt möjlighet att vinna en iPad eller 
presentkort på Starbucks. Visningarna har varit välbesökta, och uppföljande 
enkätundersökningar visar att 65 procent har uppfattat informationen som “very useful” 
och att 35 procent har uppfattat den som “useful” (Langer & Kubo, 2015). 

Denna artikel anses relevant då det finns en viss likhet mellan presentkortet som delas 
ut på BVC och inbjudan till biblioteket som i artikeln äger rum vid den obligatoriska 
introduktionen. Kontrollerna vid BVC är självklart frivilliga, men besöks av en stor 
majoritet av alla nyblivna föräldrar. Kanske finns det något att hämta i tanken att 
presentera det lokala biblioteket tydligare vid utdelningen av presentkortet, och att 
erbjuda ytterligare incitament för att hämta sin bok, även om utlottning av iPads 
sannolikt vore en för stor ekonomisk belastning för biblioteken. 

I en annan artikel beskrivs uppsökande insatser på ett konstbibliotek vid Ohio State 
University (Gluibizzi, 2008). Slutsatsen här är att bibliotek bör undvika “one size fits 
all”filosofin för att kunna nå mer specifika grupper. Den tanken vore intressant i 
relation till bokgåvan, eftersom man där riktar sig på samma sätt till alla nyblivna 
föräldrar utan att analysera den stora gruppen vidare. En av de uppsökande insatser som 
beskrivs i artikeln är att bibliotekarier från Fine Arts Library besöker konststudenter i 
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universitetets ateljé för kombinerade referens och instruktionssamtal. Bibliotekarien får 
se vad studenten arbetar med, diskuterar hens mål och eventuella svårigheter, och ger 
information och tips om verk, andra konstnärer och biblioteksresurser som skulle kunna 
vara av intresse för hens arbete (Gluibizzi, 2008). 

Dessa möten går att likna vid de hembesök som bibliotekarier gör hos nyblivna 
föräldrar i projektet Bokstart, som utformats efter den brittiska föregångaren Bookstart 
och innebär att bibliotekarier gör hembesök hos nyblivna föräldrar, främst i socialt 
utsatta områden. Den typen av projekt skulle möjligen kunna fungera som ett sätt att 
luckra upp det generella angreppssätt som idag används i distributionen av bokgåvan. 

Ytterligare en artikel som är av intresse behandlar frågan om bemanning i relation till 
uppsökande arbete. Denice Adkins och Elizabeth Bala (2004) skriver om en studie som 
visar på en korrelation mellan antal bibliotekarier som är anställda på ett bibliotek och 
sannolikheten för att biblioteket ägnar sig åt uppsökande verksamhet. 1999 skickades en 
enkät ut till de 168 folkbiblioteken i Arizona i USA, och frågorna rörde bemanning och 
huruvida biblioteket ägnade sig åt uppsökande verksamhet. Resultaten visar på ett starkt 
samband mellan antal anställda bibliotekarier och uppsökande arbete. Författarna slår 
fast att en ytterligare bibliotekarie ökar sannolikheten för uppsökande verksamhet med 
52 procent i delstaten Arizona. De skriver att studien bekräftar teorin att uppsökande 
insatser är arbetsintensiva; underbemannade bibliotek saknar möjlighet att arbeta för att 
locka nya användare (Adkins & Bala, 2004). 

Denna insikt är naturligtvis relevant i relation till alla former av uppsökande insatser, 
inte minst bokgåvan. Huruvida det finns engagemang att göra något utöver att bara dela 
ut gåvoboken påverkas troligen av bibliotekariernas upplevelse av den generella 
arbetsbelastningen. 
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3 Teori 
Det teoretiska ramverket för denna uppsats utgörs av marknadsföringsteori så som den 
beskrivits av främst Philip Kotler, professor i marknadsföring. Här används Kotlers 
marknadsföring (1999) och Marketing professional services (2002), den senare skriven 
tillsammans med Thomas Hayes och Paul N. Bloom. Vidare används även Marketing 
concepts for libraries and information services av Eileen Elliott de Sáez (2002) och 
Marketing/planning library and information services (1999) av Darlene E. Weingand, 
som båda har applicerat samma teori på biblioteks och informationsverksamhet. 
Kotlers texter används för att tydliggöra det teoretiska ramverket, och de Sáez och 
Weingand används för att tydliggöra hur teorin kan tillämpas i bibliotekssammanhang. 
Motivet för att använda Kotler som utgångspunkt är att han är den vedertagna 
auktoriteten inom marknadsföringsteori och för att hans teorier har använts flitigt inom 
många olika discipliner, även biblioteks och informationsvetenskap. 

Teorin och modellen är väl beprövad i svensk bibliotekskontext och har använts i flera 
magisteruppsatser; Bäckström och Wasserman (2006) använder den som utgångspunkt i 
utformandet av en egen marknadsföringsmodell för folkbibliotek; Engvert och Knutsson 
(2003) använder den i sin undersökning av hur UHbibliotek marknadsför elektroniska 
tidskrifter; och Perotti (2006) använder den i sin undersökning av hur bibliotekarien och 
hens kompetenser marknadsförs. Dessa uppsatser utgör ett axplock, men visar tydligt på 
teorins gångbarhet i studiet av olika aspekter av marknadsföring i bibliotekssfären. 

 

3.1 Marknadsföringsteori 
Valet att applicera marknadsföringsteori, som i grunden behandlar kommersiella 
transaktioner och vinstmaximering, på en gratis bokgåva till nyfödda barn bygger på en 
önskan om att koka ner den komplexa insatsen som bokgåvan utgör till dess 
grundläggande beståndsdelar och granska dessa genom bibliotekariernas ögon. Det 
finns en bok, och den boken ska alla barn som föds få. Det är en bedrägligt 
lättformulerad målsättning. I verkligheten ska tre aktörer med olika fokus och 
utgångspunkter lyckas samarbeta för att få en stor och väldigt heterogen grupp 
människor att besöka ett bibliotek och hämta en bok som de inte har efterfrågat. Genom 
att betrakta insatsen som en marknadsföringsprocess kan den brytas ned i sina 
beståndsdelar och dessa kan sedan granskas genom bibliotekariernas utsagor. 
Förhoppningen är att svårigheter och utvecklingsmöjligheter på så sätt ska bli lättare att 
urskilja. Som nämnts tidigare är det dock bara en av flera möjliga infallsvinklar som 
ges, nämligen bibliotekariernas. Som i de flesta studier finns det naturligtvis många 
andra infallsvinklar som också vore intressanta och relevanta, exempelvis 
BVCsköterskornas, Kultur i Västs och småbarnsföräldrars. Konsekvensen av valet av 
intervjupersoner blir sannolikt att utsagorna i hög grad grundas i bibliotekens 
perspektiv; i vad bokgåvan betyder för biblioteken och hur insatsen anses passa in i den 
övriga verksamheten. De alternativa infallsvinklar som nämndes ovan skulle ge andra 
insikter som i kombination med denna studie troligen skulle bidra till en mer komplett 
bild av bokgåvan. 
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Den marknadsföringsteoretiska inriktning som denna uppsats utgår ifrån är 
transaktionsmarknadsföring, som fokuserar på utbytet av varor eller tjänster och som är 
den mest utbredda. I bibliotekssammanhang diskuteras ibland huruvida varor och 
tjänster kan marknadsföras på samma sätt eller om det krävs helt olika metoder. Kotler, 
Hayes och Bloom (2002, s. 1214) skriver om fyra grundläggande sätt på vilka tjänster 
skiljer sig från varor: Tjänster är immateriella – kunden eller användaren kan inte se, 
smaka eller känna på dem innan de har konsumerats; tjänster är oskiljbara från dem 
som utför dem – hur de personerna uppfattas kommer alltid att påverka hur tjänsterna 
bedöms; eftersom tjänster inte går att skilja från utförare är de inte konstanta, utan kan 
variera i kvalitet; tjänster är obeständiga – de kan inte sparas eller säljas vidare. Kotler 
et al. (2002, s. 14) skriver också att kriterierna för att kunden eller användaren ska bli 
nöjd är annorlunda eftersom hen inte vet exakt vad hen får i förväg, samt att kunden kan 
observera, och bedöma, hela processen vid köpet av en tjänst. 

Bokgåvan som folkbiblioteken delar ut till nyfödda ses i denna uppsats som en 
vara/tjänst; å ena sidan är den ett fysiskt objekt, men å andra sidan syftar 
utdelningsmodellen – att den hämtas ut på biblioteket – till att få nya användare att få 
upp ögonen för bibliotekens resurser, som snarare utgör tjänster. Kotler et al. menar inte 
att varor och tjänster ska marknadsföras på väsensskilda sätt, men däremot att 
tjänsteleverantörer måste vara medvetna om skillnaderna som nämns ovan och hur de 
påverkar deras organisationer (2002, s. 12). 

 

3.2 Marknadsföringsprocessen 
Kotler (1999, s. 4651) beskriver fem grundläggande steg i administrationsprocessen av 
en marknadsföringsinsats. Det tredje steget i den processen, marknadsmixen, är skedet 
då den taktiska marknadsföringen utformas. Marknadsmixen kommer att användas som 
denna uppsats analysverktyg, men för att placera den i sitt sammanhang beskrivs här 
även de omgivande stegen så som Kotler beskriver dem, och som de tolkas i 
bibliotekssammanhang av de Sáez (2002) och Weingand (1999): 

Undersökning. Detta steg beskriver Kotler (1999, s. 47) som marknadsföringens 
startpunkt; utan en förberedande undersökning går organisationer in i 
marknadsföringsprojekt blinda. Det handlar om att undersöka marknadens möjligheter 
och förbereda för ekonomiska bedömningar. Inom yrken där utövarna ofta har hög 
utbildning menar Kotler et al. (2002, s. 79) att deras “kunskap” ofta utgör ett av hindren 
för framgång – inte vad de vet utan vad de tror sig veta. Det farligaste man kan göra 
inom marknadsföring, skriver de, är att tro sig veta vad kunden tänker. 

En typ av inledande undersökning som de Sáez (2002, s. 38) förespråkar som en del i 
planeringsprocessen är en så kallad SWOTanalys, som identifierar bibliotekets eller 
tjänstens styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och 
hot (threats). Hon tillägger att denna analys ibland är svår att genomföra för 
bibliotekarier eftersom de är så vana vid att arbeta för andra och uppleva olika typer av 
begränsningar att det kan vara utmanande för dem att identifiera styrkor och 
möjligheter. Hon skriver att den här yrkesgruppen kan vara alltför snar att identifiera 
svagheter och hot, men att det är viktigt att komma ihåg att när man väl har identifierat 

 
 

13 



en svaghet kan man också vidta åtgärder för att undanröja den eller till och med 
omvandla den till en styrka. 

En faktor som de Sáez (2002, s. 205) också tar upp är ägarskap; hon skriver att det är 
viktigt att hela biblioteket eller personalstyrkan genomsyras av en känsla av kollektivt 
ägarskap av marknadsföringsplanen. Ansvarstagande och kreativitet, skriver hon, kan 
bara genereras i en miljö som präglas av delaktighet. De Sáez menar att kommunikation 
med personalen måste finnas inbyggd i såväl planeringsprocessen som i den 
resulterande planen. Hon skriver vidare att personalutbildning i marknadsföring alltid 
bör ingå i en marknadsföringsplan och att den bör omfatta personal på alla nivåer. 

Segmentering och positionering. Undersökningen identifierar troligtvis olika 
kundsegment på marknaden, och i detta steg måste man välja vilket eller vilka av dem 
som man ska inrikta sig på. Kotler (1999, s. 48) menar att man bör välja dem som man 
har mest att erbjuda, och bedömningen handlar om att väga potential mot 
framgångskrav. Kotler (1999, s. 42) tar upp olika typer av segmentering, till exempel 
demografisk segmentering, som avser grupper med en gemensam demografisk profil, 
exempelvis välbärgade äldre eller unga invandrade minoritetsgrupper; 
användarnivåsegmentering, som i bibliotekssammanhang skulle dela upp målgruppen i 
enlighet med hur mycket de använder bibliotek; livsstilssegmentering, som innebär en 
uppdelning efter livsstil och som kan tydliggöra vilka personer som identifierar sig som 
biblioteksanvändare och vilka som inte gör det; och tillfällessegmentering, som avser 
när personer använder produkten. Kotler slår fast att alla marknader kan delas upp på 
flera olika sätt. 

Positioneringen av erbjudandet innebär att informera de utvalda segmenten om de 
avgörande fördelarna med erbjudandet. Kotler (1999, s. 77) skriver att företag måste 
uttrycka en konkret orsak att köpa, och några av hans exempel på sådana orsaker är bäst 
kvalitet, mest för pengarna, lägst pris och lättast att använda. Han exemplifierar med 
Volvos positionering av sina bilar som världens säkraste. Detta förstärker de i all sin 
marknadsföring. Positionering är ansträngningen att inpränta erbjudandets fördelar i 
kundens sinne. I detta sammanhang skriver Kotler också om “det totala erbjudandet” 
(1999, s. 211). Detta är det erbjudande som ska kommuniceras till potentiella kunder 
och här ingår alla kärnfördelar och alla andra kännetecken hos produkten som kommer 
att utgöra ett överlägset totalvärde för kunden. 

Marknadsmix. Detta är den mix av verktyg – produkt, pris, plats och påverkan – som 
kommer att stödja och skapa positioneringen (Kotler, 1999, s. 49). Marknadsmixen 
behandlas mer utförligt nedan eftersom den utgör uppsatsens analysmodell. 

Implementering. Detta steg är när organisationen tillverkar produkten, prissätter och 
distribuerar den och gör reklam för den. Här bör alla avdelningar i företaget eller 
organisationen vara inblandade för att inse var eventuella problem kan uppstå (Kotler, 
1999, s. 49). 

Uppföljning. Detta är det sista steget i marknadsföringsprocessen. Här samlar man in 
feedback från marknaden, bearbetar den, utvärderar resultatet och gör justeringar för att 
förbättra strategins utförande (Kotler, 1999, s. 51). Weingand (1999, s. 8) menar att det 
krävs två typer av utvärdering för att uppföljningen ska anses vara komplett: formativ 
utvärdering, som tar hela aktiviteten i beaktande, och summerande utvärdering, som 
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genomförs vid slutet av projektet eller verksamhetsåret. Den formativa utvärderingen 
liknar Weingand vid en kompass; den ska visa om projektet är på väg åt rätt håll eller 
om man behöver ändra riktning. Det är utifrån den här typen av utvärdering som man 
kan göra korrigeringar för att komma närmare måluppfyllelse. Den summerande 
utvärderingen är den som oftast lyfts fram, och är den som används för att slutgiltigt 
bedöma hur lyckat eller effektivt ett projekt har varit. 

I denna uppsats kommer alltså det tredje steget, marknadsmix, att användas som 
teoretisk modell. Eftersom alla de forskare som här har refererats understryker vikten av 
dels en inledande undersökning och segmentering, och dels uppföljning så kommer 
även de stegen att inkluderas i modellen. 

 

3.3 Marknadsmix 
Marknadsmix är som nämnts den blandning av faktorer som används för att uppnå den 
önskade responsen hos målgruppen. Kort sagt ger marknadsmixen en helhetsbild av de 
faktorer som organisationer eller företag bör betänka vid utformandet, eller 
utvärderingen, av en marknadsföringsstrategi. De Sáez (2002, s. 54) skriver att 
marknadsmixen inte ska liknas vid ett färdigt recept; det finns inget facit för hur de 
olika delarna ska vara balanserade för bästa utgång, utan olika delar är olika viktiga i 
relation till specifika tjänster och produkter. 

Utgångspunkten i marknadsmixen är ofta den teori, skapad av Jerome McCarthy, som 
omfattar fyra P: produkt, pris, plats och påverkan (promotion). Sedan modellen 
skapades har olika forskare skapat nya versioner av den genom att lägga till ytterligare 
faktorer. För denna uppsats omfattning bedöms dock de ursprungliga fyra P:na räcka 
som modell. De ger tillsammans en översikt av processen då en organisation försöker nå 
ut med någon typ av produkt till en målgrupp, och kommer att användas som 
analysmodell för att bearbeta resultaten av intervjuerna i denna uppsats. 

Nämnas bör att de fyra P:na ibland översätts till fyra C:n, särskilt när det som ska 
marknadsföras är tjänster: customer value (produkt), user convenience (plats), user cost 
(pris) och user communication (påverkan) (de Sáez, 2002, s. 54). Motiveringen att 
använda fyra C:n istället för fyra P:n är att man lägger fokus tydligare på kunden. Det är 
egentligen samma fyra aspekter som analyseras, men ur ett något annorlunda 
perspektiv. I denna uppsats har de fyra P:na valts framför de fyra C:na med argumentet 
att bokgåvan här studeras ur bibliotekariers perspektiv, inte ur mottagarnas. 

Philip Kotler var den som utvecklade teorin 4P och gav den vid spridning, men i denna 
beskrivning används främst de Sáez (2002) och Weingand (1999) eftersom de på ett 
tydligt sätt sätter in de från början väldigt kommersiella begreppen i ett 
bibliotekssammanhang. 

Produkt innebär den vara eller tjänst som erbjuds till en marknad eller målgrupp för att 
tillgodose ett behov. De Sáez (2002, s. 57) skriver att erbjudna tjänster och varor måste 
utgöra ett värde för kunden som överstiger kostnaden. Som exempel på produkter i 
bibliotekssammanhang nämner Weingand (1999, s. 84) bland andra referenstjänst, 
bokbuss, reservering av medier, programverksamhet och sagostunder. Även de Sáez 
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(2002, s. 8) tar främst upp informationstjänster, cirkulation och olika referenstjänster i 
sin genomgång av marknadsföringsbara bibliotekstjänster. 

Pris innebär de pengar som kunden eller användaren måste betala, och även 
ickefinansiella kostnader som tid och ansträngning. Kotler (1999, s. 127128) skriver, 
vilket kan tyckas självklart, att företag bör välja den intäktsnivå som ger den största 
vinsten. Weingand (1999, s. 104) skriver om kostnads/nyttoanalys (cost/benefit 
analysis) och menar att bibliotek inom ramen för en prissättningsstrategi måste väga in 
existerande och potentiell nytta som produkten innebär för kunderna. 

En intressant aspekt som De Sáez (2002, s. 70) tar upp är att priset ofta ger den 
potentiella användaren en signal om värdet och kvaliteten på den erbjudna tjänsten, 
vilket är viktigt att ha i åtanke i marknadsföringen av produkter som inte kostar några 
pengar. Hon tar som exempel att föräldrar ofta köper material för att stödja sina barns 
utveckling, trots att bibliotek kan erbjuda bättre tjänster gratis. Det är därför viktigt, 
skriver hon, att marknadsmixen framhäver andra fördelar med tjänsten för att 
överbrygga detta beteende hos användarna. Denna invändning är naturligtvis högaktuell 
när det gäller bokgåvan till små barn. 

Plats innebär var och hur en tjänst eller vara görs tillgänglig för målgruppen, och 
används ofta synonymt med “distribution” i en kommersiell marknadsmix (de Sáez, 
2002, s. 59). Tillgängliggörandet av tjänsten eller varan kan ske på såväl en fysisk plats 
som på webben. Nyckelordet här är enligt de Sáez lättillgänglighet; gör man en tjänst 
lättillgänglig för användare så kommer användandet av den att öka. I fallet med 
bibliotek tar de Sáez (2002, s. 6067) upp öppettider, mobila tjänster, geografiskt läge 
och atmosfär som faktorer som påverkar platsen som del i marknadsmixen. 

Påverkan, eller promotion som denna faktor kallas på engelska, syftar på de aktiviteter 
som kommunicerar produktens förtjänster och övertygar målgruppen att ta del av eller 
köpa den. Detta innefattar till exempel tvreklam, sponsring av evenemang och 
arrangerandet av föreläsningar (Kotler et al., 2002, s. 10). Till en början måste man slå 
fast vem som säger vad, i vilken kanal, till vem och med vilken effekt. Kotler (1999, s. 
83) skriver att ett företag till syvende och sist måste kunna besvara kundens fråga: 
“Varför ska jag köpa just din produkt?” I planeringen av påverkansmetoderna krävs en 
klar bild av målgruppen för att man ska kunna besluta om hur man på effektivaste sätt 
når den (de Sáez, 2002, s. 71). Inom marknadsföring ses det, som tidigare berörts, som 
positivt att dela in målgruppen i olika segment för att kunna anpassa kommunikationen 
efter olika behov. Om det saknas resurser för den typen av variation väljer man antingen 
ut ett antal grupper som prioriteras eller så betjänas alla lika. Det senare alternativet 
leder ofta till en försämring av kvaliteten. Detta scenario är högst påtagligt i fallet med 
bokgåvan, där samma typ av förmedling och samma budskap används för alla i 
målgruppen. 

En viktig poäng som de Sáez (2002, s. 71) gör är att målgruppen kontinuerligt nås av 
olika budskap om bibliotek och dess tjänster, budskap som biblioteket självt inte kan 
påverka. Detta är viktigt att ha i åtanke, menar hon, och man bör kontinuerligt informera 
sig om användares uppfattningar. 
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Bild 1: Marknadsföringens 4 P:n. Översatt och modifierad från Kotler et al., 2002, sid. 9. 
De tre ytterligare P:n som Kotler använder har tagits bort. 
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4 Metod 

4.1 Insamling 
Metoden som valts för denna undersökning är semistrukturerade intervjuer. Fyra av 
intervjuerna gjordes via telefon och två på respondenternas arbetsplatser. Motivet för att 
använda två olika intervjuformer var för att det gjorde det lättare att hinna göra sex 
intervjuer och dessutom förenklade för respondenterna att delta. Intervjuerna har tagit 
ungefär lika lång tid oavsett om de skett via telefon eller på plats, och även om alla 
intervjuer självklart är unika så bedöms de två intervjuformerna ha givit likvärdiga 
resultat sett till engagemang och eftertänksamhet hos respondenterna. 

Intervjuguiden utformades med den teoretiska modellen i åtanke; önskan var att hålla 
frågorna tämligen öppna för att få fram hur respondenterna själva ser på och har 
reflekterat kring bokgåvan, men ändå täcka in de olika faktorer som ingår i modellen. 
Med det som utgångspunkt formulerades ett antal öppna frågor med mer specificerande 
följdfrågor. Intervjuguiden hölls förhållandevis kort, och den har utformats delvis i syfte 
att göra svaren lätta att koda eller tematisera. Motiveringen för att genomföra den här 
typen av intervjuer är att det bedöms passa ihop med ämnet och syftet; studien rör en 
väldigt specifik insats, bokgåvan till små barn, och en kortare och mer fokuserad 
intervjuguide, och något fler respondenter, bedömdes som mer adekvat än ett fåtal 
djupintervjuer. 

 

4.2 Urval 
Urvalet består av sex barnbibliotekarier som alla arbetar i olika stadsdelar i Göteborg. 
Stadsdelarna valdes utifrån en sammanställning av Kultur i Västs statistik över antal 
uthämtade gåvoböcker i Göteborg 2015 (Kultur i Väst, 2015) och befolkningsregistret 
Västfolkets statistik över antal födda barn 2015 (Västfolket, 2016). Genom denna 
sammanställning räknades andelen utdelade gåvoböcker per stadsdel ut. När biblioteken 
varje år lämnar in sina siffror på antal utdelade gåvoböcker till Kultur i Väst ska de 
också ange antal födda barn i sin stadsdel, men då de uppgifterna i vissa fall saknades 
eller bedömdes som tveksamma gjordes istället denna uträkning med hjälp av siffror 
från Västfolket (2016). 

Det enda kriteriet som iakttogs vid valet av stadsdelar var att de skulle reflektera en 
spridning från låg till hög andel uthämtade böcker. Stadsdelen med den lägsta siffran 
valdes bort för att omständigheterna bedömdes som väldigt unika för just det området 
och inte av intresse i denna undersökning (se nedan, avsnitt 4.3). 

När biblioteken skulle kontaktas användes Göteborgs stads hemsida (www.goteborg.se) 
som utgångspunkt. Där listas biblioteken i respektive stadsdel, och det första i listan var 
det som kontaktades först. Biblioteken är listade i alfabetisk ordning, och det ansågs inte 
innebära någon risk för skevhet i urvalet, som om de till exempel hade varit listade i 
storleksordning. Om ingen barnbibliotekarie fanns tillgänglig, eller om potentiella 
respondenter tackade nej till att delta, kontaktades nästa bibliotek i listan. På vissa av 
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biblioteken finns det bara en barnbibliotekarie och på de bibliotek där det finns fler än 
en föll det sig naturligt att den som arbetar mest mot små barn eller har mest kontakt 
med BVC var den som tackade ja till att ställa upp. Några bibliotekarier tackade nej till 
att delta för att de var nyanställda och inte kände att de hade något att bidra med, några 
var inte tillgängliga och en tackade nej på grund av tidsbrist. I dessa fall kontaktades 
alltså nästa bibliotek i listan. 

 

4.3 Kommentar om statistiken 
I denna uppsats förekommer siffror på så kallad “uthämtningsfrekvens”, och de 
användes också i urvalet. Detta avser den andel av dem som har fått ett presentkort på 
BVC som har gått till biblioteket och hämtat sin gåvobok. Hur dessa siffror har räknats 
fram beskrivs närmare i urvalsavsnittet ovan. Det anses dock lämpligt att förtydliga ett 
par aspekter av dessa siffror för att förklara varför de inte används i högre utsträckning, 
och varför det inte görs några tydligare jämförelser mellan olika stadsdelar. 

För det första får föräldrar hämta ut sin bokgåva på vilket bibliotek i staden som helst. 
Detta gör att det är svårt att jämföra olika stadsdelar, eftersom invånare i en stadsdel 
kanske hellre besöker något annat än sitt lokala bibliotek. Det tydligaste exemplet här är 
stadsdelen Västra Göteborg, som enligt uträkningen har en uthämtningsfrekvens på bara 
sju procent. Hit hör den södra skärgården, men också en stor yta på fastlandet. I 
stadsdelen finns två bibliotek, som båda ligger på öar i skärgården. Dessa bibliotek har 
förvisso höga uthämtningssiffror i sina respektive närområden, men de invånare som 
bor på fastlandet besöker troligtvis bibliotek i andra stadsdelar, kanske Frölunda 
bibliotek som ligger nära, eller Stadsbiblioteket i centrum. 

Den andra aspekten som gör att siffrorna för specifika stadsdelar inte används i 
uppsatsen är att bibliotek i olika stadsdelar har varit stängda för renovering eller 
nybyggnation och flytt under kortare eller längre perioder, vilket också kan tänkas 
påverka var föräldrar hämtar sina gåvoböcker. 

Mot bakgrund av detta används endast genomsnittet för hela staden från 2015, som 
enligt min uträkning var 41,7 procent och enligt Kultur i Västs statistik 40,8 procent. 

 

4.4 Forskningsetiska hänsyn 
Alan Bryman (2012) listar fyra principer som bör beaktas för att säkerställa att 
kvalitativa studier genomförs med en tillräcklig nivå av forskningsetisk hänsyn. Här ges 
en genomgång av dessa principer och hur de har vägts in i utformningen av den studie 
som behandlas i denna uppsats. 

Den första etiska principen är att studier inte ska innebära skada för deltagare (Bryman, 
2012, s. 135). Det sätt på vilket deltagarna i denna studie främst skulle kunna ta skada 
bedöms vara om de i den färdiga texten skulle gå att identifiera och deras kollegor, 
arbetsgivare eller andra som känner dem på något vis skulle ogilla vad de sagt i 
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intervjun. För att säkerställa att identifiering av deltagarna inte är möjlig presenteras 
egentligen ingenting om deltagarna förutom att de arbetar som barnbibliotekarier i 
Göteborg och att de alla har minst några års arbetslivserfarenhet. Vilket bibliotek de 
arbetar på, vilken stadsdel de arbetar i och vilken ålder de har anses inte relevant för 
resultatet av studien. Självklart påverkar deras individuella bakgrunder och 
förutsättningar deras uppfattningar om bokgåvan, men målet är inte att ta reda på varför 
barnbibliotekarier tycker och resonerar som de gör, utan att få fram olika tankar och 
perspektiv på bokgåvan som finns i yrkeskåren. 

Den andra etiska principen är att deltagare i en studie måste ha givit sitt informerade 
samtycke till att delta (Bryman, 2012, s. 139). Deltagarna i denna studie fick vid det 
första kontakttillfället veta vem jag som genomför studien är, att studien rörde bokgåvan 
till små barn som uppsökande insats, att den skulle presenteras i form av en 
kandidatuppsats, att intervjun beräknades ta mellan 15 och 30 minuter och att den kunde 
genomföras antingen på telefon eller på deltagarens arbetsplats. Själva intervjutillfällena 
inleddes med att deltagarna fick veta att deras svar skulle behandlas konfidentiellt, att 
varken deras arbetsplats eller den stadsdel som de arbetade i skulle nämnas i uppsatsen, 
att de när som helst kunde avstå från att besvara en fråga samt avbryta intervjun. De fick 
också veta att intervjumaterialet inte skulle användas i något annat syfte än för den 
aktuella uppsatsen och att intervjuerna spelades in men att ingen annan än jag skulle ta 
del av inspelningarna (se bilagan “intervjuguide”). 

Den tredje etiska principen är att studien inte ska innebära en kränkning av deltagarnas 
privatliv (Bryman, 2012, s. 142). Bryman skriver att denna princip i hög grad hänger 
samman med den föregående, om informerat samtycke. Denna studie rör deltagarnas 
åsikter och tankar om en liten del av deras arbetsvardag, och intervjuerna berörde i 
väldigt få fall någon aspekt av deras privatliv. Eftersom de också givit sitt informerade 
samtycke till att delta anses studien inte ha utgjort någon kränkning av deras privatliv. 

Den fjärde etiska principen är att forskaren inte får vilseleda deltagare eller på annat sätt 
bete sig bedrägligt gentemot dem (Bryman, 2012, s. 143). Deltagarna i denna studie har 
fått rak och tydlig information om studiens beskaffenhet och det har inte funnits någon 
rimlig anledning eller något intresse av att vilseleda deltagarna under intervjuerna. 
Dessa har uteslutande kretsat kring de frågor som går att läsa i intervjuguiden (se 
bilagor). 

 

4.5 Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter tematiserades respondenternas svar i 
enlighet med den teoretiska modellen, det vill säga utsagorna hänfördes till inledande 
undersökning/segmentering, produkt, pris, plats, påverkan eller uppföljning. Vissa svar 
kan tyckas höra hemma under olika rubriker, och vid oklara fall ges en motivering i 
resultatredovisningen till varför de har lokaliserats på aktuell plats. Analysen 
undersöker var i modellen över marknadsföringsprocessen som respondenterna 
upplever att det finns störst behov av eller möjlighet att utveckla gåvoboksinsatsen. 
Utifrån de resultaten besvaras sedan forskningsfrågorna. 
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4.6 Studiens trovärdighet 
Vid kvalitativa studier blir bedömningskriterierna annorlunda än då ansatsen är 
kvantitativ. Bryman (2012, s. 354358) tar upp ett antal alternativa begrepp, så som 
trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Den gemensamma nämnaren här är 
transparens, en öppenhet mot såväl respondenter som läsare kring metod, analys och 
eventuella problem eller begränsningar i studien. Vid en kvalitativ undersökning med 
sex respondenter kan resultaten av förklarliga skäl inte generaliseras på samma sätt som 
resultaten av en enkätstudie med ett väldigt stort antal respondenter. Resultaten av 
denna studie hoppas ge en fingervisning om hur barnbibliotekarier ser på, och resonerar 
kring, bokgåvoinsatsen, och genom att öppet redovisa vilken utgångspunkten varit, 
vilka frågor som ställts (se bilaga) och hur urval och metod gått till anses studien nå en 
hög grad av trovärdighet. Den punkt i studien som vore svårast att replikera är analysen, 
då analyser av kvalitativ empiri alltid innebär ett mått av subjektivitet. Även här har 
strävan varit att redovisa empirin på ett öppet och enkelt sätt för att den efterföljande 
analysen ska uppfattas som logisk och trovärdig. 
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5 Resultat och analys 
Resultatgenomgången inleds med en kort presentation av respondenterna och fortsätter 
med en genomgång av bokgåvan som insats så som den, enligt respondenternas utsagor 
passar in i den teoretiska modellen. För tydlighetens skull, och för att undvika för 
mycket upprepning, vävs analysen in i detta avsnitt. Efter att respondenternas svar har 
redovisats och sammanfattats under respektive underrubrik följer ett analysavsnitt. 

 

5.1 Respondenterna 
De sex respondenterna arbetar, som nämndes i metodavsnittet, som barnbibliotekarier 
på bibliotek i sex olika av Göteborgs tio stadsdelar. De är alla kvinnor, vilket dock inte 
ses som ett problem eftersom kvinnor även generellt sett är överrepresenterade som 
bibliotekarier jämfört med män (SCB, 2010). Samtliga respondenter är fast anställda 
och har minst några års arbetslivserfarenhet. Någon närmare beskrivning än denna ges 
inte, då det, som nämns i avsnitt 4.4, anses att det skulle bli alltför lätt att identifiera 
respondenterna om information gavs om vilket bibliotek eller vilken stadsdel de arbetar 
i samt uppgifter som ålder och arbetslivserfarenhet. Det finns heller inget intresse av att 
jämföra olika stadsdelar med varandra, så även av den anledningen anses det inte 
intressant att avslöja mer information om respondenterna. Respondenterna tilldelas 
heller inga alias i resultatredovisningen, men benämns som R1R6 vid direkta citat. 

 

5.2 Bokgåvans 4 P 
Här nedan sammanfattas resultatet av intervjuerna under respektive begrepp ur den 
teoretiska modellen: inledande undersökning/segmentering, produkt, pris, plats, 
påverkan samt uppföljning. Varje del följs av analys med kopplingar till tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. 

5.2.1 Inledande undersökning/segmentering 

Redovisning 

Under denna rubrik redovisas svar från respondenterna som rör frågan om 
användarundersökningar i relation till bokgåvan och vilka olika grupper som de 
uppfattar som i behov av mer riktade insatser. 

En inledande undersökning, som framhävs som så avgörande i litteraturen om 
marknadsföring, tycks enligt respondenternas utsagor saknas i bokgåvoinsatsen. Ingen 
av dem känner till om projektet har föregåtts av någon användarundersökning, men 
ingen av dem tror det. 

När det gäller segmentering och möjligheten att anpassa budskapet eller erbjudandet till 
specifika grupper är samtliga respondenter positiva, och den grupp som alla lyfter fram i 
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det sammanhanget är personer med annat modersmål än svenska. Samtliga respondenter 
nämner denna grupp och det är den enda tydliga grupp som de identifierar. En 
respondent kommenterar att det är svårt med riktade insatser när det inte görs 
användarundersökningar: 

Det borde man ju analysera, vilka är det som inte hämtar? Men den bilden har vi 
inte, mer än hur man antar att det ser ut. (R6) 

Samtliga respondenter talar om att det har funnits eller fortfarande finns en alternativ 
gåvobok på andra språk än svenska och en kompletterande CDskiva och att dessa delas 
ut eller har delats ut på BVC till föräldrar med andra modersmål än svenska. Hälften av 
respondenterna uppger att detta finns och hälften säger att det inte längre finns. Enligt 
uppgifter från E. Fred, konsulent på Kultur i Väst, finns det i dagsläget varken en 
alternativ gåvobok eller en CDskiva; en antologi med texter på många olika språk samt 
en CDskiva med sånger och ramsor har funnits tidigare, men boken togs bort 2009 för 
att den fungerade dåligt, och CDskivan, som var populär, togs bort 2013 på grund av 
bristande resurser (personlig kommunikation, 4 maj 2016). 

Tre respondenter säger att de tycker att det är viktigt att bokgåvan i grunden är lika för 
alla, även om de är positiva till riktade åtgärder i områden med stora behov. En av dem 
säger: 

Men det är klart att man tänker att man ska göra mest där det behövs mest. Så 
tycker jag egentligen, men sen är det bra om man har en generell bas där alla får 
samma. Det är nåt jämlikt i det. (R2) 

Det sätt som respondenterna ser som det mest självklara när det gäller att anpassa 
bokgåvan till föräldrar med annat modersmål än svenska är att tillhandahålla gåvoboken 
översatt till andra språk alternativt att tillhandahålla en eller flera kompletterande böcker 
tillsammans med den nuvarande och även en CDskiva med sånger och ramsor som kan 
vara svåra om man inte har hört dem när man själv var barn. 

Tre respondenter nämner också projektet Bokstart, som innebär att bibliotekarier gör 
hembesök hos nyblivna föräldrar och pratar om vikten av läsning och överlämnar 
bokgåvor. Respondenterna ser sådana insatser som ett bra sätt att nå grupper som inte 
annars besöker biblioteket och som på grund av kulturell tradition eller språkliga 
svårigheter är svåra att nå. 

Respondenterna talar också om de föräldrar som avstår från att hämta bokgåvan av 
andra skäl än språkproblem. Det finns några konkreta skäl, som tas upp under 
respektive rubrik nedan, men respondenterna talar också om ett allmänt ointresse för 
bibliotek. Denna grupp är svår att beskriva och respondenterna har, av förståeliga skäl, 
svårt att närmare gå in på varför denna grupp inte hämtar bokgåvan och vilka som ingår 
i denna grupp. De nämner orsaker som att föräldrarna helt enkelt är ovana eller 
ointresserade av bibliotek, och det tycks vara den grupp av generella ickeanvändare 
som biblioteken i stort har svårt att nå. En respondent uttrycker sig till exempel så här: 

Vissa är nog ovana vid bibliotek och läsning, alla har inte med sig hemifrån att 
det är viktigt. (R3) 
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En respondent har dock en teori om att många människor tappar vanan att besöka 
bibliotek efter uppväxten och skolåren:  

Sen kommer de tillbaka när deras barn börjar i skolan och de vill att barnen ska 
läsa mycket för att lära sig att läsa. Då kommer de tillbaka. (R4) 

Hon menar att den här gruppen inte hämtar bokgåvan för att de fortfarande är kvar i den 
fasen i livet då de inte har behövt bibliotek, och att de inte inser vikten av böcker och 
läsning förrän det blir aktuellt för deras barn att börja läsa. 

Analys 

Någon inledande undersökning, med efterföljande segmentering av målgruppen, tycks 
inte ha genomförts i relation till bokgåvan, detta enligt respondenternas utsagor och vid 
bedömning av hur bokgåvan de facto realiseras idag. Samma budskap eller erbjudande 
levereras till alla i målgruppen. Enligt Kotler et al. (2002, s. 79) är det farligaste man 
kan göra inom marknadsföring att tro sig veta eller göra antaganden om vad kunden 
tänker. Den poängen, samt den om att man utan en inledande undersökning går blind in 
i ett marknadsföringsarbete (Kotler, 1999, s. 47), är högrelevant i koppling till 
bokgåvan. Det bevisas av det enkla faktum att man har utformat ett erbjudande till en 
stor och heterogen grupp som bara 40 procent av medlemmarna i gruppen väljer att ta 
del av. Det framgår dock av intervjuerna att så inte alltid har varit fallet; tidigare har det 
funnits en viss anpassning av erbjudandet för att det i högre grad skulle tilltala personer 
med annan språklig bakgrund än svensk. Detta tyder på att det finns en uppfattning om 
att viss segmentering behövs. Uppdateringar på Kultur i Västs hemsida (u.å.) samt 
personlig kommunikation med K. Larsson, projektledare på Kultur i Väst, bekräftar att 
det pågår ett arbete med att utveckla nytt kompletterande material, främst till 
mångspråkiga familjer. 

Denna typ av segmentering utgör det som Kotler (1999, s. 42) kallar för demografisk 
segmentering. Det framgår tydligt att det är den typ av segmentering som flest 
respondenter efterfrågar, eftersom samtliga talar om svårigheterna att nå föräldrar med 
annat modersmål än svenska. Detta är dock inte den enda gruppen som respondenterna 
anser vara svår att nå; de talar även mer diffust om ointresse och bristfällig erfarenhet 
och kunskap om bibliotek. Här spelar sannolikt de barriärer mot användning av 
folkbibliotek som Azizzadeh och Bengtsson (2007, s. 73) identifierar i sin 
magisteruppsats en stor roll. Dessa barriärer existerar enligt dem hos ickeanvändare på 
den individuella, institutionella och sociala nivån. Sannolikt existerar de, eller snarlika 
barriärer, i olika hög grad i bokgåvans målgrupp, som kan antas överlappa den större 
gruppen av generella ickeanvändare av bibliotek. En användarundersökning, som två 
respondenter anser behövs, skulle sannolikt kunna slå fast vilka olika segment som 
existerar i målgruppen och vilka barriärer som de upplever som starkast. 

Här finns likheter med de tankar som Bergstedt (2004, s. 46) finner hos sina 
respondenter i sin studie av ett hemsidesprojekt i Östergötland. Flera av hennes 
respondenter uttrycker att projektet brustit i planeringsfasen och att det hade behövts en 
grundligare undersökning av målgruppens behov. 

Att tre av respondenterna har en så pass bristande kunskap om bokgåvoinsatsen att de 
tror att det finns material som delas ut på BVC som i själva verket inte har funnits på sju 
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respektive tre år tyder på en bristande känsla av ägarskap, som de Sáez (2002, s. 205) 
skriver om. Hon understryker att hela biblioteket eller personalstyrkan måste 
genomsyras av en känsla av kollektivt ägarskap av marknadsföringsplanen, och en 
avgörande del i att skapa den känslan är att kommunicera med personal på alla nivåer 
och se till att alla är informerade och delaktiga. 

5.2.2 Produkt 

Redovisning 

Produkten som avses i denna uppsats är bokgåvan, det vill säga De små barnens bok. 
Fokus ligger inte på bokens kvalitet eller eventuella brister, utan på hur den fungerar i 
den tillämpade marknadsmixen och om, och i sådana fall hur, den påverkar 
måluppfyllelsen – att nå alla barn med en gåvobok. 

Respondenternas åsikter går i sär i denna fråga; en säger att hon tror att boken påverkar 
uthämtningsfrekvensen medan två andra svarar tydligt nej på frågan med hänvisning till 
att föräldrarna inte vet i förväg vad de kommer att få och att boken därför inte kan ha 
någon inverkan på huruvida de väljer att hämta den eller inte. Den respondent som 
svarade jakande på om hon tror att boken påverkar uthämtningsfrekvensen sade 
följande:      

Ja, det tror jag såklart. Om det är en bok som man tänker “gud, så fin den var”. 
Så där kan ju finnas ett värde i att man kanske byter böcker efter ett tag. Det tror 
jag till viss del att det gör. (R6) 

En möjlig tanke, som respondenten dock inte klargjorde, är att detta resonemang kan 
stämma i fall då föräldrar ser gåvoboken via andra föräldrar som har hämtat den, och 
tycker att den är fin. 

Den dominerande diskussionen rörande boken knyter an till frågan om segmentering 
som berördes ovan; ingen respondent har några direkta invändningar mot själva boken, 
men samtliga ger uttryck för att den inte räcker, utan skulle behöva kompletteras. Detta 
framför allt för att fungera bättre för föräldrar med annat modersmål än svenska, men 
också för att locka dem som inte är förstagångsföräldrar och som avstår från att hämta 
boken för att de redan har den hemma. 

När det gäller den första invändningen, att boken inte lockar föräldrar med annat 
modersmål än svenska, menar tre respondenter att om man inte kan läsa språket särskilt 
bra så kanske man inte är så intresserad av en bok som man skulle ha svårt att läsa för 
sitt barn. De uttrycker att CDskivan som fanns tidigare var ett bra komplement och att 
det skulle behövas något liknande igen. 

En respondent anser att man skulle kunna öka uthämtningen av bokgåvan i hela 
målgruppen genom att komplettera den med ytterligare en bok som skulle delas ut på 
BVC:    

Det kanske skulle vara så att man hade en mer pekboksaktig bok, så att lusten 
väcks tidigare och att man får den gåvan på BVC. Och sen fråga “hur gör ni nu 
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med boken? Är det roligt? Jamen, gå då till biblioteket” och så får man kanske 
De små barnens bok då, så blir det två bokgåvor. (R2) 

Analys 

Bokgåvan är en tämligen ovanlig produkt i bibliotekssammanhang. De Sáez (2002, s. 8) 
och Weingand (1999, s. 84) skriver båda främst om traditionella bibliotekstjänster som 
referensservice och cirkulation. Det tycks som om bokgåvan hamnar någonstans 
mittemellan en sådan tjänst och en kommersiell vara. Det är alltså inte så märkligt att 
respondenterna uttrycker en viss villrådighet kring marknadsföringen av bokgåvan då 
den inte i egentlig mening är deras produkt; planering, administration, uppföljning och 
utvecklingsarbete sker i Kultur i Västs regi, även om dessa söker ett samarbete med 
bibliotek och barnhälsovård. 

De tankar som respondenterna ändå har om hur produkten, bokgåvan, skulle kunna 
utvecklas i syfte att öka uthämtningsfrekvensen kretsar främst kring att den bör 
kompletteras för att bättre passa mångspråkiga föräldrar. Här anses relevant att återigen 
återknyta till det som Kotler et al. (2002, s. 79) skriver om att det farligaste man kan 
göra inom marknadsföring är att tro sig veta vad kunden tänker. Det anses värt att 
nämna på nytt här eftersom respondenterna är så säkra på att mångspråkiga familjer inte 
tilltalas av gåvoboken som produkt som den ser ut idag. I Quirks (2013) 
magisteruppsats, där hon intervjuar mångspråkiga familjer om litteracitetspraktiker, är 
dock alla positiva till att ha fått en bok på svenska (2013, s. 53). Å andra sidan skriver 
Sin och Kim (2008) i sin artikel att etniska minoriteter är underrepresenterade som 
användare av folkbibliotek, så självklart kan andra faktorer än bara själva boken skapa 
hinder för den här gruppen. Quirks (2013) resultat går naturligtvis inte att generalisera 
till alla småbarnsföräldrar med annat modersmål än svenska, men det understryker 
vikten av att ta reda på, inte bara anta och tro, vad målgruppen vill ha. 

Respondenterna är medvetna om att det även finns andra grupper, som de dock har 
svårare att beskriva, som avstår från att hämta boken. Personer som inte kan svenska, 
eller hellre läser på sitt modersmål, är en lättidentifierad grupp och språksvårigheter är, 
om än inte lätta att lösa, så i alla fall tämligen konkreta. Bortsett från den gruppen är det 
oklart vilka föräldrar som inte hämtar bokgåvan, men respondenterna är medvetna om 
att det också finns många etniska svenskar som avstår från att hämta sin gåvobok. 
Respondenternas fokus på mångspråkiga föräldrar ska alltså inte tolkas som att de tror 
att gåvoboken automatiskt utgör en tilltalande produkt för alla som kan läsa och förstå 
svenska. Flera respondenter säger att de inte tror att produkten i sig påverkar huruvida 
man hämtar bokgåvan eller inte eftersom föräldrarna inte vet exakt vad de kommer att 
få i förväg. Denna ovetskap innebär å andra sidan att det erbjudande som de uppfattar 
kort och gott är “en bok”. Självklart beror detta på hur BVCsköterskan framför 
erbjudandet, men rent krasst så är “en bok” det erbjudande som alla föräldrar får. 

5.2.3 Pris 

Redovisning 

Priset för bokgåvan är att föräldrarna måste gå till biblioteket med sitt presentkort och 
hämta den. Det är en kostnad i form av tid och ansträngning, men boken är gratis rent 
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pengamässigt. Flera respondenter konstaterar att det faktumet inte tycks spela så stor 
roll. En säger:        

Det spelar ingen roll om det är en gåva. Finns inte intresset så kommer inte folk 
hit. (R1) 

En annan kommentar på samma tema, som kom från två olika respondenter, är att barn 
har så mycket saker nu för tiden och att en gratis bok kanske inte ses som så viktig. 

För att gå över till den reella kostnaden för gåvoboken så är ett sätt att minska 
kostnaden att byta utdelningsställe, så att föräldrarna får boken direkt på BVC. Samtliga 
respondenter är medvetna om denna möjlighet och har reflekterat över den. Hälften är 
negativa till att låta BVC lämna ut boken, samtliga med argumentet att man då går miste 
om kopplingen mellan BVC och biblioteket och förlorar chansen att visa upp biblioteket 
för nya användare som kommer dit på uppmaning av BVC. 

Nej, det tycker jag inte, för att jag tycker att det är bra att folk hittar biblioteket 
och att de kommer hit. (R4) 

Två av dem som är negativa säger dock att det beror på området och är öppna för att det 
kanske vore lämpligt i andra stadsdelar, med lägre uthämtningsfrekvens. Intressant är att 
den tredje som är negativ till utdelning på BVC jobbar i en stadsdel med bland de lägsta 
uthämtningssiffrorna. Hon värderar ändå det faktum att några föräldrar kommer till 
biblioteket högre än en högre utdelningsfrekvens: 

Jag minns inte om de inte har gjort det i ett tidigare försök att dela ut direkt på 
BVC, men då har det ju fallerat lite för då har det här samarbetet mellan 
biblioteket och BVC tappats bort och då kommer de ju inte hit heller och 
upptäcker biblioteket. (R1) 

En respondent resonerar om för och nackdelarna och kan inte riktigt bestämma sig för 
vad hon tycker. Den fördel som hon, och de två respondenter som är positiva till att byta 
uthämtningsställe, för fram är det faktum att alla barn då får boken. Den respondent som 
är tveksam resonerar så här:        

Fördelen är ju att alla får den, och då får man hitta något annat som länkar över 
till biblioteket. Nej, jag har ingen klar... På ett sätt kanske det är bättre. (R6) 

Två av respondenterna är positiva till att byta utdelningsställe, om än inte på så vis att 
de aktivt förespråkar det. De uttrycker snarare att om det blev så så skulle de inte ha 
några invändningar. De har båda ett tydligt fokus på barnet och dess språkutveckling 
och för fram det som huvudsakligt argument. En av dem resonerar kring alternativa sätt 
att locka till biblioteket och menar att lusten till läsning kanske måste väckas först, och 
att föräldrarna då hittar till biblioteket. Ett sätt att göra det på som hon tar upp, och som 
även citerades i slutet av avsnittet “produkt” ovan, är att BVC får dela ut en första bok 
och så får De små barnens bok utgöra en andra bokgåva som delas ut på biblioteket. 
Hon menar att den skulle hämtas i högre grad om familjerna har läst och haft roligt med 
en enklare pekbok först. 
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Den andra respondenten som är positiv till att byta utdelningsställe tycker dock inte att 
BVC är det bästa alternativet, utan framhåller familjecentraler, där man samlar 
mödravård, barnhälsovård och eventuellt ytterligare funktioner:      

Inte kanske BVC, men har man en familjecentral så tror jag kanske att det kan 
vara lämpligt för där kanske man också har nån form av litteraturpedagog eller 
nån som jobbar mer konkret med läsning för barn och har den kompetensen. 
(R5) 

Hon tror också att personalen på en familjecentral i större utsträckning skulle kunna 
känna av när föräldrar behöver mer stimulans och information om vikten av högläsning 
och böcker, och att man där eventuellt skulle kunna avgöra från fall till fall om 
föräldrarna behöver få boken direkt eller om de kan tänkas gå till biblioteket för att 
hämta den. 

Analys 

När det gäller pris kan det vara passande att återkoppla till begreppet positionering, som 
handlar om att föra fram produktens avgörande fördelar. En av de tydligaste faktorerna 
med bokgåvan är just att det är en gåva; den kan med Kotlers (1999, s. 77) ordval sägas 
uttrycka den konkreta fördelen “lägst pris”, eftersom den inte kostar några pengar. Som 
nämndes i teoridelen skriver Kotler (1999, s. 83) att ett företag måste kunna besvara 
kundens fråga: “Varför ska jag köpa just din produkt?” Hans perspektiv är naturligtvis 
kommersiellt, men icke desto mindre är hans poäng tänkvärd i bokgåvans sammanhang; 
är svaret på frågan som Kotlers potentiella kund ställer om bokgåvan “För att den är 
gratis”? Det anser flera av respondenterna är ett otillräckligt argument. De påpekar att 
många föräldrar har gott om pengar och hellre köper böcker själva. 

Priset för bokgåvan är alltså en promenad till biblioteket, vilket kan anses billigt. Å 
andra sidan avser detta pris en osedd bok. För föräldrar med litet intresse för böcker, 
och för vissa av dem som redan har gott om böcker i hemmet, är det sannolikt inte ett 
särskilt lockande erbjudande, vilket respondenterna också uttrycker. 

Huruvida priset uppfattas som högt eller lågt varierar sannolikt enormt mellan olika 
individer i målgruppen. Respondenterna ger som nämnts uttryck för att de inte tror att 
det faktum att gåvoboken är gratis spelar särskilt stor roll för om föräldrar hämtar ut den 
eller inte. Medan en föräldraledig mamma hämtar ut bokgåvan utan att blinka eftersom 
hon ändå ska till biblioteket och låna en deckare låter en annan mamma bli eftersom hon 
inte ens vet var biblioteket ligger och dessutom ser framför sig det trista rum med 
dammiga bokhyllor som fanns på hennes högstadieskola. För den andra mamman låter 
sannolikt inte “en bok” som ett särskilt tilltalande erbjudande när kostnaden är att hon 
måste bortse från sina förutfattade meningar om bibliotek, kolla upp bibliotekets adress 
och sedan ta sig dit. Sannolikt utgör den första aspekten, att bortse från sina förutfattade 
meningar om bibliotek, den största barriären, vilket också Azizzadeh och Bengtsson 
(2007, s. 73) menar. De skriver att faktorer som att man inte identifierar sig med de 
grupper som man förknippar med bibliotek och att man har negativa bilder av bibliotek 
som institution utgör starka barriärer till biblioteksanvändning. 

I relation till prisfaktorn skriver såväl Kotler (1999) som Weingand (1999) och de Sáez 
(2002) utförligt om vinst. I fallet med bokgåvan räknas inte vinsten i intäkter, utan i 
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antal utdelade böcker. Sett ur marknadsföringsperspektiv kan därför prissättningen av 
bokgåvan sägas vara för hög, med tanke på att man bara nådde 40 procent av 
målgruppen 2015. En alternativ förklaring skulle vara att erbjudandet inte är tillräckligt 
tilltalande. Vilket av dessa alternativ, om något, som stämmer går inte att slå fast inom 
ramen för denna uppsats. 

Hälften av respondenterna anser att priset är skäligt; det faktum att de inte anser att 
bokgåvan istället ska delas ut direkt på BVC kan tolkas som att de ser det som en större 
vinst att man lyckas etablera kontakt med några föräldrar än det vore om alla barn fick 
en bokgåva. Det kan i sådana fall tyda på att det finns ett glapp mellan dessa 
respondenters och initiativtagarens, Västra Götalandsregionens, syn på syftet med 
bokgåvan. Detta är måhända inte förvånande i ett projekt som involverar tre olika 
aktörer, som alla har olika utgångspunkter och intressen. Det uttalade syftet med 
bokgåvan är att främja barns språkutveckling, och även om språkutveckling är 
närbesläktat med exempelvis läsfrämjande, som ingår i bibliotekariers arbete, så är 
språkutveckling i realiteten inte ett område som omfattas av deras formella kompetens. 
Det ingår till exempel inte i ämnet biblioteks och informationsvetenskap, som 
bibliotekarier studerar. 

Studien visar dock att två av respondenterna är positiva till att låta BVC (eller en 
familjecentral) sköta utdelningen, vilket, om samma resonemang appliceras här, skulle 
innebära att de prioriterar det ursprungliga syftet, att främja barns språkutveckling med 
en bokgåva, högst. En tredje lutar åt det hållet, och det ska tilläggas att även de tre som 
föredrar dagens modell, med uthämtning på biblioteket, resonerar om, och är medvetna 
om, den stora vinst som det vore om alla barn fick sin bokgåva. 

Respondenternas resonemang i den här frågan påminner om Weingands (1999, s. 104) 
kostnads/nyttoanalys, enligt vilken den som marknadsför och prissätter en produkt eller 
tjänst måste väga in dess existerande och potentiella nytta för kunderna. 
Respondenterna väger i sina resonemang definitivt in de potentiella fördelarna för små 
barn att få en bokgåva, även om inte alla drar samma slutsatser. 

5.2.4 Plats 

Redovisning 

I denna uppsats är det biblioteket som räknas som plats i marknadsföringsteoretisk 
mening. Eventuellt hade även BVC kunnat räknas hit, eftersom BVC och biblioteket 
båda utgör väldigt distinkta och viktiga platser i gåvoboksinsatsen. Här anses dock BVC 
ingå på ett mer självklart sätt i det fjärde P:et, påverkan (promotion), eftersom det 
snarare är den rollen som BVC fyller, medan biblioteket tydligare står för själva 
distributionen. Här sammanfattas därför saker som biblioteken enligt respondenterna 
gör eller skulle kunna göra för att öka uthämtningen av bokgåvan. Det är naturligtvis 
svårt att dra gränsen för när aktiviteter istället bör ses som påverkan. En typ av aktivitet, 
BVCträffar, tas upp under påverkan, eftersom den här ses som en påverkansmetod för 
bokgåvan, alltså att man erbjuder någonting mer för att locka föräldrarna till biblioteket. 
Det anses dock nödvändigt för tydligheten i detta stycke att kort redogöra för 
BVCträffarna även här. Aktiviteter som inte rör själva boken tas också upp här, under 
“plats”. 
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Två respondenter tror att det på vissa platser kan vara ett problem att det saknas en 
närhet, rent geografiskt, mellan BVC och biblioteket och att BVCsköterskorna i sådana 
fall inte riktigt känner till biblioteket och kan tala insatt och engagerat om det. 

Samtliga respondenter uppger att deras bibliotek anordnar någon typ av aktiviteter för 
föräldrar och små barn. Fyra stycken arrangerar BVCträffar, som alltså tas upp under 
nästa rubrik, “påverkan”. Här ska dock nämnas att två respondenter uppger att man har 
testat att arrangera sådana träffar, men att det kom för få deltagare. Dessa två, och totalt 
fyra respondenter, nämner andra aktiviteter, förutom BVCträffar. Dessa kan vara 
exempelvis barnteater, babyfika och sångstunder. De två respondenter som inte 
upplevde att BVCträffar fungerar på deras bibliotek säger att de inte brukar tala om 
gåvoboken vid dessa andra aktiviteter och ingen av dem upplever heller att föräldrar 
brukar hämta gåvoboken vid dessa tillfällen. Den ena respondenten säger följande: 

Nej. Då är de ju där för babyfikat, för att lyssna och för att vara med om en 
aktivitet. Då kanske de upptäcker biblioteket och kommer och lånar, men inte att 
de kommer och hämtar boken. (R1) 

Den andra respondenten säger att föräldrar inte hämtar ut gåvoboken vid dessa 
aktiviteter eftersom de sällan har med sig sina presentkort. Det är intressant eftersom 
ytterligare en annan respondent pratar om att man på hennes arbetsplats inte kräver att 
presentkortet lämnas in:        

Vi brukar vara väldigt generösa och säga att man får hämta även om man inte 
kan lämna någon lapp. Och vi har haft aktiviteter här som till exempel [ … ] och 
då kunde de som inte hade hämtat ut sin bok göra det, och då var det åtta 
stycken som inte hade några lappar, men det struntade vi i och skrev bara upp 
det. (R2) 

Det framgår tydligt att man på olika bibliotek har tämligen skilda uppfattningar om hur 
aktivt biblioteken kan arbeta med gåvoboken. De två respondenter som inte erbjuder 
föräldraträffar i samverkan med BVC och inte uppmuntrar föräldrar att hämta sin 
gåvobok vid andra aktiviteter ger båda uttryck för att bokgåvan inte riktigt är deras 
ansvar. En av dem säger till exempel:       

Runt boken är det svårt att hitta någonting att arbeta med. Så då satsar vi på lite 
andra saker, som teater och sagostund och ramsor och såna typer av program. Då 
märker vi att det kommer mer folk. (R3) 

och den andra:        

Det är ju ändå BVC som möter föräldrarna och har koll på barnen och känner 
dem. (R1) 

I kontrast till det tycks vissa andra respondenter betydligt mer engagerade i att boken 
ska nå sin målgrupp. En respondent säger till exempel:       

Vi har [nämner olika aktiviteter] och då är det för de yngsta och då försöker jag 
också att prata om biblioteket och att “ni kan låna böcker och hämta ut er 
gåvobok”. Det handlar hela tiden om att marknadsföra. (R2) 
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Tre respondenter tar upp brist på tid och resurser som hinder för att arbeta mer med 
bokgåvan och mot små barn. En respondent säger till exempel att hennes bibliotek 
samarbetar med en BVC och tar emot föräldragrupper därifrån, men att det finns många 
BVC i stadsdelen och att biblioteket inte har möjlighet att ta emot föräldragrupper från 
alla. Frågan om ägarskap dyker upp i ett par intervjuer, då respondenterna uttrycker att 
de inte känner att de äger frågan om bokgåvan. Det är då Västra Götalandsregionen eller 
Kultur i Väst som de syftar på som “ägare”. 

Analys 

När det gäller plats skriver de Sáez (2002, s. 59), som nämnts i teoridelen, att fokus bör 
ligga på lättillgänglighet: ju mer lättillgänglig man gör en tjänst desto mer kommer den 
att användas. Här används detta synsätt för att strukturera analysavsnittet. 

Respondenterna tar upp en huvudsaklig sak som kan tolkas som ett sätt för biblioteken 
att göra bokgåvan mer lättillgänglig: nämligen att prata om bokgåvan och uppmuntra 
föräldrar att hämta den vid aktiviteter för föräldrar och små barn, även om dessa inte är 
direkt kopplade till bokgåvan. Ett annat sätt, som en respondent tar upp, är att inte 
propsa på att föräldrar måste ha med sig sitt presentkort för att de ska få hämta sin 
gåvobok. 

När det gäller faktorer som minskar tillgängligheten anger respondenterna fler 
alternativ. Ett problem som respondenterna ger uttryck för rör tid och resurser, och 
speglar det som Bergstedt (2004) fann i sin undersökning av ett hemsidesprojekt i 
Östergötland. Såväl Bergstedts respondenter som de som intervjuats för denna uppsats 
uttrycker att tids och resursbrist förhindrar dem från att arbeta så aktivt med 
marknadsföring av hemsidorna respektive bokgåvan som de upplever att de hade behövt 
för att lyckas bättre. I Adkins och Balas (2004) artikel om bemanningens inverkan på 
biblioteks uppsökande arbete visas också tydligt att ju fler bibliotekarier som arbetar på 
ett bibliotek desto mer sannolikt är det att biblioteket arbetar uppsökande. 

Ett problem som återkommer här, genom två respondenters kommentarer, är frågan om 
ägarskap, som togs upp redan under “inledande undersökning/segmentering”. Bokgåvan 
är som sagt inte bara bibliotekens insats, utan kräver även BVC:s och Kultur i Västs 
insatser för att utföras. Troligtvis ökar det svårigheterna att skapa den känsla av 
kollektivt ägarskap som de Sáez (2002, s. 205) anser bör genomsyra personalen. 

Slutligen lyfte ett par respondenter fram bibliotekens geografiska plats som en faktor 
som eventuellt påverkar uthämtningen av gåvoboken. Även om respondenterna främst 
talade om det geografiska läget i förhållande till BVC, inte i förhållande till användarnas 
bostäder, dras här en parallell till Sin och Kim (2008), som i sin artikel om 
ickeanvändning slår fast att det geografiska avståndet är en variabel som starkt 
påverkar huruvida människor är biblioteksanvändare eller inte. Det bedöms som möjligt 
att BVCsköterskornas kunskap om, och förmåga att väcka entusiasm för, det lokala 
biblioteket påverkas på liknande sätt av det geografiska avståndet. 
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5.2.5 Påverkan 

Redovisning 

Den främsta påverkansinsatsen i projektet att ge en bokgåva till alla nyfödda barn äger i 
Göteborg rum på BVC: sköterskan som möter föräldrarna på rutinkontrollerna delar vid 
något av besöken ut presentkortet som föräldrarna sedan ska lösa in på biblioteket. 

Tre av respondenterna ger ändå uttryck för att BVC inte har så stor inverkan på hur 
många som faktiskt hämtar ut bokgåvan. Kommentarerna är i dessa fall alla av samma 
karaktär som följande:       

De tycker väl att de gör sitt genom att dela ut presentkortet och berätta att det är 
en gratis bok och att man kan hämta ut den, men... Det ligger väl inte så mycket 
i deras händer heller, förutom att de kan försöka få hit dem. (R1) 

De övriga tre respondenterna framhåller vikten av vad BVCsköterskorna säger och hur 
de hanterar utdelningen av presentkortet. En av dem talar om vikten av att få till ett 
möte och att ta sig tid att tala om läsningens betydelse. En annan säger:  

Det är klart att det påverkar hur de... När de delar ut den här foldern, om de är 
positivt inställda till biblioteket och säger att “där finns det jättemycket” och “ta 
vara på det”, eller om de bara slentrianmässigt kastar iväg ett papper “och så var 
det det här också”. (R6) 

Den tredje tycker att BVCsköterskorna skulle kunna tala om läsning betydligt tidigare 
än de gör, men hon tar också upp svårigheten som det innebär att besöket på BVC ju 
faktiskt har ett helt annat primärt syfte:        

Det är ju väldigt mycket fokus på... Men det är klart, det är ju det man tänker på 
som förälder också; mat och sömn. Det är ju det viktigaste: “de äter inte” eller 
“de sover inte” och “jag får inte sova”. (R2) 

Samma respondent talar om att det på vissa håll finns så många BVC att det är svårt att 
ha ett välfungerande samarbete med alla. En intressant aspekt som hon tar upp är 
privatiseringen:        

När det blev privatiserat, när det blev så himla många olika, man fick välja själv 
helt och hållet, då tror jag att det också påverkade hur mycket man kan jobba 
med BVC. Det blir ju ännu fler kontakter, ännu fler bollar att hålla i. (R2) 

Respondenterna har inte så mycket tankar om hur BVC skulle kunna arbeta för att öka 
andelen som hämtar sin bokgåva, utöver att tre av dem som nämnts talar om vikten av 
att sköterskorna pratar om läsning och verkligen uppmuntrar föräldrar att besöka 
biblioteket. Det enda konkreta förslaget som en respondent har, och som i själva verket 
rör mödravårdscentralen (MVC) snarare än BVC, är att bibliotekarier skulle kunna 
bjudas in till de föräldraträffar som anordnas för blivande föräldrar. På MVC erbjuds 
blivande föräldrar att komma på ett antal träffar då de får information om exempelvis 
hur en förlossning går till, amning och hur livet med ett litet barn kan vara. 
Respondenten menar att det kanske vore lättare att tala med föräldrar om 
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språkutveckling och vikten av läsning vid ett sådant tillfälle, innan föräldrarna är 
upptagna av att ta hand om ett litet barn. 

En respondent tror att det vore positivt med fler familjecentraler för att det där skulle 
finnas mer specialkompetenser, och att föräldrar istället skulle kunna få information om 
språkutveckling och läsning från exempelvis en pedagog. 

En aktivitet på biblioteken räknas också hit till påverkan: Fyra respondenter uppger att 
deras bibliotek arrangerar träffar för nyblivna föräldrar i samverkan med BVC. Dessa 
kan se ut på olika sätt, men oftast handlar det om föräldragrupper (ofta kallade 
“mammagrupper”) som sätts samman av BVC och träffas ett antal gånger med sina små 
barn i BVC:s regi. Ett sådant tillfälle bokas gruppen in på det lokala biblioteket och får 
där träffa en barnbibliotekarie som pratar om högläsning och språkutveckling och tipsar 
om såväl pek och bilderböcker som om föräldralitteratur. 

De fyra respondenter vars bibliotek erbjuder föräldraträffar uppger alla att de brukar 
nämna gåvoboken vid dessa tillfällen och att föräldrar då ofta hämtar sin bok, och även 
skaffar lånekort om de inte redan har det. De övriga två respondenterna uppger att det 
har gjorts försök på deras bibliotek att ta emot föräldragrupper, men att intresset har 
varit väldigt svagt och att bara ett fåtal föräldrar har dykt upp. 

Analys 

Det som genomsyrar mycket av respondenternas svar och tankar kring påverkan, även 
om inte alla formulerar det exakt så, är detta med ägarskap, som redan har berörts flera 
gånger. De säger att de tror att engagemanget hos BVCsköterskorna är viktigt för hur 
föräldrarna uppfattar bokgåvan och huruvida de hämtar sin gåvobok eller inte, och 
engagemang är tätt knutet till känslan av ägarskap. De Sáez (2002, s. 205) understryker 
vikten av att personal på alla nivåer tränas i marknadsföring eftersom det föder en 
känsla av ägarskap gentemot marknadsföringsplanen. Respondenternas svar tyder på att 
de tror att känslan av ägarskap för bokgåvan kan saknas hos vissa BVCsköterskor. 

Det förslag på en alternativ insats som en respondent gav var att en bibliotekarie skulle 
besöka MVC:s föräldraträffar för att tala med föräldrar om läsning och bokgåvan redan 
innan de får sina barn. Detta är återigen ett uttryck för vikten av engagemang och en 
känsla av ägarskap; att en bibliotekarie som känner större ägarskap för bokgåvan skulle 
träffa föräldrar på en annan arena än biblioteket för att föra fram budskapet och 
erbjudandet på ett mer engagerat sätt än BVCsköterskorna kanske förmår. 

5.2.6 Uppföljning 

Redovisning 

Biblioteken sparar de presentkort som föräldrar lämnar när de hämtar sina bokgåvor, 
och räknar vid årets slut ihop dessa och meddelar siffrorna till Kultur i Väst. Utöver det 
sker enligt respondenterna ingen vidare uppföljning av bokgåvan. Flera av dem nämner 
dock just Kultur i Väst och det faktum att de driver ett utvecklingsarbete. Två 
respondenter säger uttryckligen att det är Kultur i Väst eller Västra Götalandsregionen 
som “äger frågan”. 
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Analys 

Respondenterna vet inte vad Kultur i Väst gör i fråga om uppföljning och utvärdering, 
och det gäller i stor utsträckning även denna uppsats. Det är svårt att uttala sig om 
huruvida det genomförs någon uppföljning utöver den sammanräkning av antalet 
utdelade böcker som görs årligen eller inte. Här kan bara konstateras att det sker en 
summerande utvärdering, med Weingands (1999, s. 8) uttryck, men att respondenterna 
uppfattar att det saknas en formativ utvärdering, även om de inte använder det uttrycket. 
Flera av respondenterna saknar den typen av utvärdering, till exempel av vilka det är 
som inte hämtar bokgåvan, och Weingand bekräftar att den är viktig. Hon skriver att det 
är utifrån den typen av utvärdering som man kan göra korrigeringar för att komma 
närmare måluppfyllelse. 

Här finns likheter med den brist på utvärdering, främst kvalitativ sådan, som Engvert 
och Knutsson (2003, s. 58) finner i sin studie av marknadsföringen av etjänster på 
UHbibliotek. Intressant är dock att Engvert och Knutsson även finner ett oroande litet 
intresse hos sina respondenter för kvalitativa utvärderingsmetoder, vilket inte stämmer 
överens med resultaten av denna studie. Respondenterna visar här tvärtom ett tämligen 
stort intresse för att få veta mer om målgruppen för bokgåvan. 
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6 Slutsatser 
Slutsatserna och analysen av denna studie sammanfattas här genom besvarandet av 
forskningsfrågorna. 

 

6.1 Forskningsfrågorna 
● Hur ser bibliotekarier på bokgåvan som uppsökande insats? 

I det empiriska materialet framkommer det att de sex respondenterna alla är positiva till 
bokgåvan och ser den som en bra insats med ett gott syfte. De inser värdet av tidiga 
insatser för barns språkutveckling. Det framkommer dock även en aspekt i deras syn på 
bokgåvan som kan uppfattas som problematisk: Det är uppenbart att inte alla 
respondenter ser insatsen som “sin”. Detta stämmer självklart till viss del; den 
initierades och administreras av Västra Götalandsregionen genom Kultur i Väst. Inom 
marknadsföringsteori nämns emellertid hur viktig en känsla av ägarskap är för att en 
produkt ska kunna marknadsföras på ett lyckat sätt till en målgrupp (till exempel de 
Sáez, 2002). Kultur i Väst har, som nämndes i inledningen, initierat en referensgrupp 
kring frågor som rör barn, språk och litteratur med representanter för såväl biblioteken 
som barnhälsovården. Man skriver också på sin hemsida (Kultur i Väst, u.å.) om vikten 
av en välfungerande samverkan på regional nivå. Utifrån respondenternas svar i denna 
studie dras dock slutsatsen att man inte har lyckats sprida en känsla av ägarskap till alla 
utförare av bokgåvoinsatsen. Flera respondenter antyder att insatsen inte riktigt är deras 
ansvar, men vid andra tillfällen framgår det att de inte heller riktigt ser den som BVC:s 
ansvar. Det sammanfattande svaret på den första forskningsfrågan är att respondenterna 
ser bokgåvan som en viktig insats, som de dock inte känner att de har något större 
ansvar för, eller inflytande på. Det tyder på att de inte ser insatsen som en del i 
bibliotekens uppsökande verksamhet. 

● Varför, enligt bibliotekarier, når inte insatsen fler i målgruppen? 

Utifrån det empiriska materialet och det teoretiska ramverket kan man sammanfattande 
säga att det faktum att bokgåvan inte hämtas ut i större utsträckning tycks bero på en 
eller flera av tre faktorer: antingen är erbjudandet inte tillräckligt tilltalande; eller så är 
priset, att gå till biblioteket, för högt; eller så är påverkan, som främst utförs av BVC, 
inte tillräckligt effektiv. Troligen stämmer alla dessa alternativ i olika hög grad i olika 
grupper, och självklart påverkar de varandra – modellen heter ju marknadsmix, vilket 
antyder att det handlar om en blandning, inte om olika faktorer som existerar isolerade 
från varandra. Om man till exempel utvecklade produkten (eller erbjudandet) så att den 
blev mer tilltalande så skulle kanske priset plötsligt uppfattas som skäligt av fler 
människor. På samma sätt skulle effektivare påverkansmetoder kanske få människor att 
uppfatta produkten som mer tilltalande och priset som mer skäligt. Respondenternas 
svar tyder på att de ser flest problem kopplade till produkten och priset. Svaret på den 
andra forskningsfrågan, för att sammanfatta, är att respondenterna tror att orsakerna till 
att man inte når fler i målgruppen är dels att bokgåvan inte tilltalar tillräckligt många i 
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tillräckligt hög grad och dels att många uppfattar det som ett för högt pris att behöva gå 
till biblioteket. 

● Hur tror bibliotekarier att arbetet med insatsen skulle kunna utvecklas i syfte att 
öka antalet utdelade böcker? 

Svaret på denna fråga blir en naturlig fortsättning på svaret på den förra, och delas upp i 
åtgärder för att utveckla produkten, priset och påverkan. 

För att göra produkten, bokgåvan, mer tilltalande, anser respondenterna först och främst 
att den måste utvecklas eller kompletteras för att bättre passa den stora grupp som talar 
andra språk än svenska. Detta anser de ska ske antingen genom en översättning av den 
nuvarande boken eller genom införskaffandet av alternativa böcker på andra språk som 
skulle ges som ett komplement till den nuvarande boken. Många efterfrågar också en 
CD lik den som funnits tidigare, med sånger och ramsor. Ytterligare en utveckling av 
produkten, som en respondent föreslår, är en komplettering för samtliga föräldrar med 
en pekbok som skulle delas ut på BVC. När föräldrarna sedan har läst och uppskattat 
den skulle dagens erbjudande om De små barnens bok ges. 

Det förslaget leder vidare till den andra möjligheten: att förändra priset. Det sätt att 
förändra priset på som alla respondenter resonerar kring är att låta BVC sköta 
utdelningen av bokgåvan. Detta skulle innebära en drastisk sänkning av priset; 
föräldrarna skulle då bara behöva ta sig till BVC, vilket de allra flesta redan gör. Detta 
vore dock att, med Kotlers (1999, s. 211) uttryck, förändra det totala erbjudandet. Idag 
går ju föräldrar till biblioteket och får både sin gåvobok och chansen att upptäcka 
bibliotekets resurser. Hälften av respondenterna är negativa till en sådan förändring, och 
värdesätter det totala erbjudandet, även om de inte uttrycker sig så, högre än 
måluppfyllelse – att nå alla barn med en bokgåva. Detta glapp mellan å ena sidan 
respondenternas och å andra sidan Kultur i Västs syn på syftet, hör sannolikt också 
samman med frågan om ägarskap som diskuterades ovan och återkommer igen nedan. 

När det gäller påverkan återkommer vi till uttrycket “det totala erbjudandet”. För frågan 
är om man faktiskt marknadsför det totala erbjudandet, eller om biblioteket bara nämns 
som en lokal där bokgåvan råkar finnas. Detta ser självklart olika ut på olika BVC och 
det finns sannolikt en stor variation i hur olika BVCsköterskor hanterar utdelningen av 
presentkortet. Deras engagemang uttrycks av respondenterna som en avgörande del i 
huruvida påverkan i marknadsföringen av bokgåvan blir framgångsrik eller inte. En 
annan påverkansmetod som respondenterna lyfter fram är marknadsföring av bokgåvan 
vid aktiviteter för små barn och föräldrar på biblioteken. Den typen av marknadsföring 
förutsätter engagemang, och här hamnar återigen känslan av ägarskap i fokus. Detta är 
en röd tråd som hela tiden återkommer mellan raderna i respondenternas utsagor om 
varför bokgåvan inte når fler. 

Slutligen nämner flera respondenter också möjligheten att genom projekt som Bokstart 
nå grupper som är ovana eller ovilliga att besöka bibliotek. En insats av den typen, med 
hembesök, vore en stor förändring av faktorerna pris och påverkan. Respondenterna är 
dock medvetna om att sådana insatser kräver omfattande resurser och menar främst att 
de skulle kunna sättas in i områden med särskilt låga uthämtningssiffror. 
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Sammanfattningsvis är svaret på den tredje forskningsfrågan att respondenterna tror att 
man kan utveckla bokgåvan som insats, och nå fler barn, genom att förbättra själva 
bokgåvan (produkten), främst genom att anpassa den för mångspråkiga familjer; genom 
att byta utdelningsmodell (pris), vilket de dock är kluvna till; och genom att utveckla ett 
större engagemang och en starkare känsla av ägarskap hos såväl bibliotekarier som 
BVCsköterskor (påverkan). 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har många alternativa perspektiv på bokgåvan till 
nyfödda framträtt som intressanta. En självklar utveckling av min undersökning vore att 
intervjua BVCsköterskor med en liknande ansats, alltså med fokus på hur 
representanter för den yrkesgruppen tror att arbetet skulle kunna utvecklas för att få fler 
föräldrar att hämta bokgåvan. BVCsköterskorna är, som jag slår fast i denna uppsats, 
de som sköter den huvudsakliga påverkansinsatsen. De har sannolikt ytterligare tankar 
och insikter om vilka personer som inte hämtar bokgåvan och hur de själva skulle kunna 
anpassa budskapet till olika grupper. För denna uppsats övervägde jag att intervjua både 
bibliotekarier och BVCsköterskor, men beslutade att det vore för omfattande för en 
kandidatuppsats, och att ett försök att göra det skulle ha resulterat i för få intervjuer med 
respektive grupp. 

Ett annat område som säkerligen kommer att undersökas framöver är Bokstart, det 
projekt som har inletts i olika städer då bibliotekarier gör hembesök hos nyblivna 
föräldrar i områden med hög andel ickeanvändare av bibliotek. Detta är sannolikt ett 
bra komplement till bokgåvoprojektet och ett gynnsamt steg mot den typ av 
segmentering som lyfts fram som så viktig i marknadsföringslitteraturen. 

Vidare visar min uppsats på en bristande kunskap om målgruppen hos utförarna av 
bokgåvoprojektet, vilket naturligtvis gör det svårt att anpassa erbjudandet eller 
budskapet till grupper med olika behov och olika motiv för att inte hämta sin bokgåva. 
En intressant vinkel vore därför att intervjua småbarnsföräldrar som inte har hämtat 
boken om varför de valde att inte göra det och vad som kunde ha fått dem att göra det. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

Denna intervju, om bokgåvan till nyfödda som uppsökande insats, görs för min 
kandidatuppsats i biblioteks och informationsvetenskap och dina svar kommer inte att 
användas i något annat sammanhang. Dina personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och jag kommer inte heller att skriva ut vilka stadsdelar eller bibliotek 
som ingår i undersökningen. Jag spelar in det här samtalet, men ingen annan än jag 
kommer att ta del av inspelningen. Du deltar helt frivilligt och kan när som helst välja 
att avsluta intervjun eller avstå från att svara på frågorna. 

1. Vad tycker du om bokgåvan som uppsökande insats? 

Följdfrågor: Vilka styrkor ser du att insatsen har? Vilka svagheter? 

1. Förra året hämtade i genomsnitt cirka 40 procent ut sin gåvobok i Göteborg. Vad 
tänker du om den siffran? 

2. Vilka faktorer tror du gör att familjer avstår från att hämta ut boken? 

Följdfrågor: Vet du några konkreta exempel? Tror du att det är olika faktorer som 
påverkar negativt i olika stadsdelar? Tror du att något med 
gåvoboken/presentkortet/biblioteket/BVC påverkar uthämtningen negativt? [Se till att 
alla delar berörs, men fråga om en i taget.] 

1. Vilka åtgärder tror du skulle kunna öka antalet uthämtade böcker? 

Följdfrågor: Skulle biblioteket kunna göra något annorlunda? Skulle BVC kunna göra 
något annorlunda? 

1. Får alla användargrupper samma information på BVC och samma gåvobok eller 
finns det olika sätt att hantera utdelningen av bokgåvan till olika grupper? 

Följdfrågor: Vilka fördelar tror du finns med att jobba på samma sätt gentemot alla 
grupper? Nackdelar? 

1. I vissa kommuner delas gåvoboken ut direkt på BVC, vilket leder till att man når 
i princip 100 procent. Vad tycker du om alternativet att byta utdelningssätt i 
Göteborg? 

Följdfrågor: Varför/varför inte? 
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