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Abstract: The purpose of this paper is to investigate in which aspects the 

public library is affected by its local community. This is re-

searched by means of an exemplified case study of a Swedish 

public library in which we analyze governing documents and the 

library website with respect to environmental scanning and mar-

keting of library services. 

 

The research questions are: 

 

 How are the local community’s demands on the public li-

brary being described in the governing document? 

 How is the public library’s response to the demands of the 

local community being described in the operational plan? 

 How are the demands of the local community, as shown 

in the governing document and the operational plan, re-

flected in the marketing of library services on the library 

website?  

 

Our conclusions are that:  

 

The demands of the local community are described in a general 

fashion in the governing document, but there is a lack of concrete 

political guidelines.  

 

The public library's response to the demands of the local commu-

nity is described to some length in the operational plan, but not 

with respect to economical factors. 

 

The demands of the local community are reflected to some length 

in the marketing of library services on the library website. Many 

of the overall themes that we identify in the governing document 

and the operational plan can be found in the marketing directed 

towards important target groups. 

 

Nyckelord: Folkbibliotek, närområde, omvärldsbevakning, marknadsföring, 

fallstudie, dokumentanalys 
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1 Inledning 

 

Vi har som studenter på bibliotekshögskolan under utbildningens gång börjat intressera 

oss för hur folkbibliotek arbetar och kan arbeta för att nå ut med sina tjänster och profi-

lera sig som kulturinstitution och informationsförmedlare. I den här uppsatsen undersö-

ker vi hur folkbibliotekets verksamhet påverkas av och anpassas till de behov och krav 

som finns i närområdet. Förutsättningarna för varje kommuns folkbiblioteksverksamhet 

ser olika ut beroende på påverkan från olika typer av samhälleliga faktorer.  

 

Vi anser att det finns ett behov av att undersöka hur folkbibliotekets verksamhet anpas-

sas efter de specifika förhållanden som råder i den egna kommunen med hänsyn till 

exempelvis sociokulturella och ekonomiska faktorer. Vi undersöker hur folkbiblioteks-

verksamheten i en enskild kommun avspeglar det omkringliggande samhället och hur 

folkbibliotekets roll i närområdet kommer till uttryck i kommunens biblioteksplan, 

folkbibliotekets verksamhetsplan och på bibliotekshemsidan.         

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Omvärldsbevakning har på senare tid blivit en allt viktigare del i folkbibliotekets arbete. 

I detta ingår att folkbiblioteket som organisation arbetar för att hålla sig uppdaterat an-

gående de omvärldsfaktorer som på olika sätt inverkar eller kan tänkas inverka på bibli-

oteksverksamheten. Det kan handla om exempelvis sociokulturella faktorer, ekonomis-

ka faktorer, teknologiska faktorer eller politiska faktorer.  

 

Folkbiblioteket är en del av den offentliga sektorn i en kommun och finansieras till 

största del av kommunala medel. Men olika kommuner ser som bekant olika ut vilket 

innebär att folkbiblioteksverksamheten måste anpassas till de särskilda omvärldsförhål-

landena som råder i det aktuella närområdet. Vi tror att biblioteksverksamheten anpas-

sas efter och avspeglar de speciella förhållanden i den kommun i vilken den är belägen. 

Närområdet kommer att ha en inverkan på biblioteksverksamheten genom de behov 

som finns hos kommunens invånare och de krav som därmed ställs på biblioteket att 

anpassa verksamheten efter dessa behov.  

 

Frågan är på vilket sätt närområdets krav avspeglas i biblioteksverksamheten och hur 

folkbiblioteket som organisation arbetar för att anpassa sig till de specifika förhållanden 

som råder. Vår utgångspunkt i uppsatsen är att närområdets krav påverkar folkbibliote-

kets verksamhet och därför också borde synas i kommunens biblioteksplan där de poli-

tiska riktlinjerna för biblioteksverksamhet dras upp, samt i verksamhetsplanen där bibli-

oteket planerar sin verksamhet för det kommande året. Vi tror också att bibliotekets 

marknadsföring mot närområdet via hemsidan kommer att påverkas av dessa krav, med 

avseende bland annat på vilka tjänster man där lyfter fram och på vilka målgrupper man 

där fokuserar på. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen kring hur folkbiblioteksverksamheten i 

en kommun påverkas av sin omvärld genom att undersöka hur krav från närområdet 

gestaltas i biblioteks- och verksamhetsplaner samt i marknadsföringen mot närområdet 

på bibliotekshemsidan. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

 Hur beskrivs närområdets krav på folkbiblioteksverksamheten i kommunens 

biblioteksplan? 

 Hur beskrivs folkbibliotekets arbete med att bemöta närområdets krav i verk-

samhetsplanen? 

 Hur avspeglas närområdets krav som dessa beskrivs i biblioteksplanen och verk-

samhetsplanen i hur biblioteket marknadsförs genom hemsidan? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vårt val att fokusera på folkbiblioteket beror på att det som institution har ett särskilt 

ansvar att anpassa sin verksamhet efter närområdets behov genom att hålla sig uppdate-

rade angående samhällsförändringar och teknologisk utveckling. Folkbibliotekets om-

världsbevakning och marknadsföring är ett omfattande och mångfacetterat område som 

omöjligen kan undersökas i sin helhet inom ramen för en kandidatuppsats. I fokus för 

vår undersökning ligger inte hur omvärldsbevakning och marknadsföring organiseras 

inom organisationen utan i hur dessa verksamheter manifesteras i biblioteks- och verk-

samhetsplaner samt på bibliotekets hemsida. På grund av tids- och utrymmesskäl har vi 

valt att begränsa vår studie till en enskild kommuns biblioteksverksamhet.  

 

1.5 Centrala begrepp 
 

1.5.1 Omvärld 

 

Margareta Nelke påpekar i boken Bevaka din omvärld vikten av att man i samband med 

omvärldsbevakning definierar vad ens omvärld innefattar: 

 
Omvärlden är ett relativt begrepp som du bör tänka igenom i starten av 

omvärldsbevakningen. Består den uteslutande av miljön utanför företa-

get eller organisationen? Hur långt sträcker sig din viktiga omvärld? 

Kommunen? Sverige? EU? Världen?
1
 

 

I fallet med folkbiblioteket utgörs omvärlden i första hand av den kommun i vilken bib-

lioteket är beläget och som utgör det upptagningsområde för vilket det ansvarar. Det är 

till de demografiska förhållandena inom detta område och till de förväntningar som 

finns på biblioteket från användare, samarbetspartners och kommunledning som verk-

samheten bör anpassas. Visserligen kan man hävda att folkbibliotekens samverkan med 

andra bibliotek runt om i landet kan vara relevant att ta i beaktande, men denna samver-

kan får ses som sekundär och inte relevant för denna undersökning i vilken vi intresse-

rar oss för närområdets inverkan på bibliotekets verksamhet.  

 

1.5.2 Marknadsföring 

 

Vi använder termen marknadsföring som ett samlingsbegrepp för hur folkbiblioteket 

arbetar med att förmedla olika bilder av verksamheten med hjälp av en rad olika ar-

betsmetoder. Marknadsföring bör betraktas som ett bredare begrepp än reklamföring 

eller public relations. Zuzana Helinsky skriver i A Short-cut to Marketing the Library 

                                                 
1
 Nelke, Margareta, Bevaka din omvärld, 1. uppl., Liber, Malmö, 2006, s. 17 
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om två olika typer av marknadsföring för biblioteket, nämligen ”Owner marketing” och 

”User marketing”. Owner marketing är marknadsföring riktad mot dem som har eko-

nomiskt eller politiskt inflytande över verksamheten. I fallet med folkbiblioteket är den-

na typ av marknadsföring kopplad till biblioteket som en del av den offentliga sektorn 

och dess beroende av offentliga medel för sin existens. Här ingår dialog med t.ex. poli-

tiker och andra samhällsaktörer i syfte att försvara sin samhällsrelevans och bibliotekets 

roll som förmedlare av fri information och kultur. User marketing är marknadsföring 

riktad mot biblioteksanvändarna (både faktiska och potentiella). Den riktar sig till all-

mänheten genom den information man förmedlar och de tjänster man erbjuder. Här in-

går allt från annonser till det dagliga bemötandet på biblioteket.
2
 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en genomgång av relevant litteratur och tidigare forskning med 

inriktning på ämnesområdena omvärldsbevakning och marknadsföring. I avsnitt 3 pre-

senteras de teoretiska utgångspunkterna i form av PEST-modellen och de Sáez punkter 

om användarorienterad marknadsföring. I avsnitt 4 redogörs för forskningsdesign, me-

toder samt urval av empiriskt material. I avsnitt 5 redovisas analysen av det empiriska 

materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. I det avslutande diskussionsav-

snittet diskuteras vad som framkommit i analysen samt presenteras uppsatsens slutsat-

ser. 

 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Litteraturen kring marknadsföring och omvärldsbevakning är mycket omfattande och 

omöjlig att redogöra för i sin helhet inom ramen för detta kapitel. Vi strävar efter att i 

stora drag beskriva hur marknadsföring och omvärldsbevakning är en viktig del av olika 

organisationers verksamhet och hur perspektivet i synen på dessa aktiviteter har utveck-

lats från vad vi kallar ett produktorienterat till ett kund- eller användarorienterat synsätt. 

Vi beskriver också hur omvärldsbevakning och marknadsföring kan införlivas i modern 

biblioteksverksamhet och anpassas till folkbibliotekets särskilda förhållanden. Litteratu-

ren som använts har hittats i samråd med handledare och genom sökning i BLR:s biblio-

tekskatalog, vi har också uppsökt relevanta avdelningar i biblioteket för att få en upp-

fattning om vad som finns tillgängligt inom ämnet.   

 

Vi redogör dessutom för ett antal uppsatser som tidigare skrivits inom området. Uppsat-

serna har hittats genom sökning i den akademiska databasen BADA, i söktjänsten 

Summon samt i sökmotorn Google Scholar. Vi har dessutom granskat källförteckning-

arna i de uppsatser vi hittat för att se vad andra har använt. Urvalet av tidigare forskning 

är grundat på vår egen uppfattning om relevans och koppling till vår undersökning. 

 

2.1 Omvärldsbevakning 
 

Omvärldsbevakning är en vanligt förekommande del av företags eller organisationers 

verksamheter. Det handlar om att försöka göra sig en så klar bild som möjligt av sin 

omvärld för att på bästa sätt kunna anpassa sig till denna. Vad som konstituerar ens om-

värld beror naturligtvis på syftet med verksamheten och vilken typ av organisation det 

                                                 
2
 Helinsky, Zuzana, A short-cut to marketing the library, Chandos, Oxford, 2008,  s.43-50, 52-58 
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rör sig om. Omvärldsbevakningen för ett multinationellt företag kommer att ta sig andra 

uttryck än omvärldsbevakningen för ett svenskt folkbibliotek.  

 

Det finns många olika sätt att bedriva omvärldsbevakning på. Per Frankelius skriver 

emellertid i boken Omvärldsanalys att man trots alla skillnader i utförande kan härleda 

processen till tre grundläggande frågor: 
 

Vilken information är relevant för just vårt företag? Hur bör man stimu-

lera inflödet av den? Hur omsätter man den till fruktbara handlingar?
3 

 

Ett företag eller organisation måste alltså för att kunna bedriva en effektiv omvärldsana-

lys kunna navigera i informationsflödet och urskilja den information som är relevant när 

det kommer till exempelvis kund- eller användarbeteende, ekonomiska konjunktioner, 

trender eller konkurrenter. Det gäller sedan att omsätta denna information till fungeran-

de strategier som ligger till grund för organisationens lång- och kortsiktiga handlings-

mönster. Omvärldsanalysen ska bedrivas kontinuerligt för att organisationen ska ha 

möjlighet att hänga med i utvecklingen och det är av godo att ha kanaler som skänker 

ett regelbundet inflöde av information. 

 

Nelke beskriver tre olika tillvägagångssätt för att samla in information som bör samver-

ka inom organisationen: målinriktade undersökningar, målinriktad löpande bevakning 

och ospecificerad löpande bevakning. Skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten 

bygger på tidsperspektiv och grad av specificitet. De målinriktade undersökningarna 

bedrivs under kortare tidsperspektiv och har ofta ett tydligt syfte som exempelvis att 

kartlägga en specifik konkurrents aktiviteter. Den målinriktade löpande bevakningen 

fungerar på liknande sätt men under längre tidsperioder för att samla kontinuerlig in-

formation om viktiga omvärldsfaktorer. Den ospecificerade löpande bevakningen är 

mindre specifik till sin natur och handlar om att vara allmänt uppmärksam på omvärlden 

och intresserad av vad som händer för att förhoppningsvis kunna snappa upp informa-

tion som kan vara till nytta.
4
 

 

Omvärldsbevakningen kan som sagt se ut på flera sätt men har som syfte att tydliggöra 

vad som konstituerar ens omvärld och vilka omvärldsfaktorer som är relevanta att ta i 

beaktande. Nelke talar om ”kritiska omvärldsfaktorer”. Dessa är faktorer i omvärlden 

som är av särskild vikt och som har särskilt stor inverkan på den egna organisationens 

verksamhet. Det kan vara komplicerat att identifiera alla kritiska omvärldsfaktorer efter-

som oväntade händelseutvecklingar är en del av tillvaron och det är lätt att underskatta 

eller överskatta olika faktorer.
5
 

 

2.1.1 Folkbibliotekets omvärldsbevakning 

 

Folkbibliotekets omvärldsbevakning kan ha en mängd olika syften. Som en i viss om-

fattning ifrågasatt organisation kan det finnas behov av att klargöra vilka hot och möj-

ligheter som finns i omvärlden. Det kan handla om bilden av bibliotekets i allmänhetens 

ögon, dvs. om människor använder bibliotekets tjänster, i vilken omfattning det sker och 

vilken typ av tjänster som konkurrerar med biblioteket om allmänhetens gunst. Det kan 

också handla om politiska synsätt på biblioteket som organisation och dess vara eller 

                                                 
3
 Frankelius, Per, Omvärldsanalys, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2001, s. 25 

4
 Nelke, Margareta, 2006, s. 8f 

5
 Ibid., s. 16-19 
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icke vara. Denna typ av omvärldsanalys har som syfte att försvara bibliotekets verk-

samhet genom att man inom organisationen håller sig uppdaterad i debatten och läser av 

strömmingar för att kunna vara beredda på angrepp från olika håll och utveckla verk-

samheten så att den behåller sin samhällsrelevans. Bibliotekets framtidsutsikter och 

möjligheter i en föränderlig omvärld står här i centrum.  

 

Omvärldsbevakningen har också till syfte att anpassa verksamheten efter de behov som 

finns i närområdet. Det kan gälla demografiska förhållanden och olika befolkningsgrup-

pers behov, som exempelvis att erbjuda datorkurser till äldre i kommunen eller anordna 

evenemang särskilt riktade till barn. Här ingår också samarbete med andra samhällsak-

törer för att möta specifika målgruppers behov. Helinsky skriver att omvärldsanalysen 

är en viktig del i det samordnade marknadsföringsarbetet av biblioteket och poängterar 

vikten av att man är ”brutalt ärlig” när man gör sin omvärldsanalys eftersom man för att 

kunna utveckla sin verksamhet på ett lämpligt sätt bör ha en så klar bild som möjligt av 

i vilket förhållande man som organisation står till sin omvärld.
6
 Vi kommer att gå in 

djupare på bibliotekets arbete med omvärldsbevakning i avsnitt 3.1. 

 

Mattias Eriksson har i magisteruppsatsen Olika fönster mot samma omvärld - En under-

sökning av omvärldsbevakningen på Stockholms stadsbibliotek och Akademibokhandeln 

i Stockholm gjort en jämförande studie av hur ett stadsbibliotek och en Akademibok-

handel bedriver omvärldsbevakning. Genom intervjuer med tre bibliotekarier på Stads-

biblioteket i Stockholm finner han att de associerar begreppet omvärld till främst två 

omvärldsfaktorer. Dels den politiska sektorn och de förändringar som sker vid ett poli-

tiskt skifte vad gäller krav och ekonomiska förutsättningar och dels att tillfredsställa 

användarna i närsamhället utifrån de behov som finns där. Att hänga med i vad som 

händer i samhället i stort och de trender och förändringar som sker där nämns också 

som betydelsefullt. Ett exempel på en sådan förändring är den teknologiska utveckling-

en och Internets allt viktigare roll i förmedlandet av information. Biblioteket identifie-

rade ”alla” som potentiella användare men för att kunna nå ut till alla så strukturerade 

de upp arbetet mot olika målgrupper. Eriksson kommer fram till att bibliotekets om-

världsbevakning ur ett teoretiskt perspektiv inte kan räknas som organiserad trots att de 

använder sig av flera olika källor/metoder i sin omvärldsbevakning och att det är en 

någorlunda integrerad del i det vardagliga arbetet. Detta på grund av att det inte finns 

någon formell modell som beskriver deras omvärldsbevakning, den bygger snarare på 

individuella initiativ.
7
  

 

2.2 Marknadsföring 
  

Carl Gezelius och Per Wildenstam beskriver i boken Marknadsföring: modeller och 

principer hur marknadsföringen har förändrats över tid och hur den ser ut idag. Mark-

nadsföring har existerat så länge det har gjorts affärer. Konkurrens mellan aktörer på 

marknaden för med sig att man som säljare måste arbeta för att på ett positivt sätt sär-

skilja sin produkt eller tjänst från konkurrenternas i syfte att locka kunder. Förutsätt-

ningarna för organisationers och företags marknadsföringsarbete förändras över tid. I ett 

traditionellt perspektiv var marknadsföring produktinriktad, dvs. marknadsföringens 

syfte var att föra ut ett enkelriktat budskap till en eventuell kundgrupp om den aktuella 

                                                 
6
 Helinsky, Zuzana, 2008, s. 22 

7
 Eriksson, Mattias, Olika fönster mot samma omvärld - En undersökning av omvärldsbevakningen på 

Stockholms stadsbibliotek och Akademibokhandeln i Stockholm, Högskolan i Borås, Bibliotekshögsko-

lan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Magisteruppsats Borås, 2007, s. 28f, 47f 
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varans eller tjänstens förträfflighet. Det moderna samhällets ökade valmöjligheter har 

gjort att marknadsföring blivit en allt viktigare aspekt att ha i åtanke och att den har 

blivit mer kundorienterad. Marknadsföring handlar inte längre enbart om att sälja en 

produkt eller tjänst utan är i hög grad en fråga om att avgöra vilka behov som finns på 

marknaden och anpassa sin produkt eller tjänst efter dessa.
8
 Gezelius och Wildenstam 

skriver på följande vis: 

 
Marknadsföringens syfte däremot är att först lyssna på marknaden, det 

vill säga vad kunderna vill ha, och först därefter producera det önskade. 

Behovet kommer alltid först i den äkta marknadsföringen, sedan gäller 

det bara att väcka behovet hos kunderna.
9
 

 

Som en konsekvens av att arbetarklassen och medelklassen har börjat konsumera allt-

mer varor som tidigare enbart varit tillgängliga för ett privilegierat fåtal har kundgrup-

perna blivit diffusare och svårare att rikta marknadsföring mot. Varumärkesbyggande 

har blivit en allt viktigare komponent för organisationer och företag i sina marknadsfö-

ringsstrategier eftersom kunder i mindre utsträckning är trogna en produkt. Målet är att 

få kunden att identifiera sig med varumärket och därmed välja det framför andra. Detta 

görs genom att man försöker sätta sig in i specifika kundgruppers ekonomiska situation, 

livsstil och värderingar och anpassa sin marknadsföring så att den ska tilltala dessa. 

Även behovet av intern marknadsföring har uppmärksammats i högre grad, dvs. att ska-

pa tilltro till produkten eller tjänsten också i det egna ledet.
10

 

 

Philip Kotler, Gary Armstrong och Anders Parment beskriver i boken Principles of 

Marketing: Swedish edition utvecklingen mot ett mer kundorienterat synsätt som en 

utveckling från marknadsmixens fyra P till fyra C. Marknadsmixen är de grundläggande 

förhållanden varje marknadsförare måste ta hänsyn till traditionellt formulerade i fyra 

P:n, Product, Price, Place och Promotion. Dessa beskriver marknaden från företagets 

perspektiv och är fortfarande relevanta. Dock finns också ett behov av att se marknaden 

från kundens perspektiv för att se vilka behov som finns och hur man kan arbeta för att 

möta dessa. Från kundens perspektiv beskrivs marknadsmixen bättre genom fyra C:n, 

Customer solution, Customer cost, Convenience och Communication. Marknadsföring-

en omfattar här saker som bemötande av kunden, service både före och efter inköpstill-

fället och möjligheten för kunden att kommunicera med företaget. Allt för att skapa en 

känsla av mervärde hos kunden:
11

  

 
Thus, whereas marketers see themselves as selling products, customer 

see themselves as buying value or solution to their problems – remember 

that customer are buying holes, not drills. And customers are interested 

in more than just the price; they are interested in the total costs of obtain-

ing, using and disposing of a product. Customer wants the product and 

the service to be as conveniently available as possible. Finally, they want 

two-way communication.
12

 

 

                                                 
8
 Gezelius, Carl & Wildenstam, Per, Marknadsföring: modeller och principer, 1. uppl., Bonnier Utbild-

ning, Stockholm. 2007, s. 4-7 
9
 Ibid., s. 7 

10
 Ibid., s. 7f, 17 

11
 Kotler, Philip, Armstrong, Gary & Parment, Anders, Principles of marketing: Swedish edition, Swe-

dish ed., Pearson Education Limited, Harlow, 2011, s. 60 
12

 Ibid. 
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Gezelius och Wildenstam menar att marknadsföring idag ofta handlar om att sätta sig in 

i olika kundgruppers behov. I moderna samhällen är grundläggande behov som stillande 

av hunger och tak över huvudet i stor utsträckning tillfredställda och marknadsföringen 

måste därför rikta in sig mot sociala eller psykologiska behov som grupptillhörighet 

eller en strävan efter självförverkligande. Produkter och tjänster sammanlänkas ofta i 

marknadsföringen med olika typer av framgångsrika personer, sköna stunder eller spän-

nande äventyr för att få kunden att känna det som att konsumtionsakten hänger samman 

med ett val av en eftersträvansvärd livsstil.
13

 

 

Marknadsföringsprocessen utgår i allmänhet ifrån en affärsidé som man översätter till 

konkreta mål. Affärsidén hänger samman med en vision om framtiden och ett syfte med 

företagets eller organisationens verksamhet. Att sätta upp konkreta mål med verksamhe-

ten är av godo då det hjälper alla inblandade att vara på samma våglängd angående vad 

som ska uppnås. Gezelius och Wildenstam nämner fem egenskaper som kännetecknar 

ett bra mål. Målet ska vara tydligt, utmanande, realiserbart, mätbart och kommunicer-

bart. Det gäller alltså att inte sätta orealistiska mål eller mål som kan skapa förvirring 

om vad som egentligen menas. Mål kan sättas upp kort- och långsiktigt och kan ha olika 

syften. Mål som är kopplade till marknadsföringsarbete är oftast långsiktiga då de hand-

lar om att bygga upp och bevara kundkretsens intresse och förtroende över längre tid.
14

 

 

2.2.1 Marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer 

 

Under föregående rubrik redogjorde vi för hur förutsättningarna för marknadsföring har 

förändrats i och med att marknaden har utvidgats och att man har gått från ett produkt-

orienterat till ett kundorienterat förhållningssätt. Marknadsföring är dock inte en ange-

lägenhet enbart för företag och organisationer med vinstdrivande syfte. Det kan också 

vara relevant för organisationer vars verksamhet tjänar andra syften. Philip Kotler och 

Alan R. Andreasen beskriver i boken Strategic Marketing for Nonprofit Organisations 

de speciella utmaningar som olika typer av icke-vinstdrivande organisationer möter och 

hur man kan införliva marknadsföringsstrategier i den typen av verksamheter. De menar 

att även icke-vinstdrivande organisationer har nytta av att tänka i termer av målgrupper 

och av att försöka profilera sin verksamhet så att det budskap man har når ut.  

 

En svårighet är dock att man ofta är beroende av sponsorer, donatorer eller finansiärer 

för sin överlevnad. Till skillnad mot vinstdrivande företag eller organisationer så är det 

inte alltid den målgrupp/målgrupper som man vill ska utnyttja produkten eller tjänsten 

som finansierar verksamheten. Detta gör att man vid sidan av att försöka få ut sitt bud-

skap till allmänheten kan behöva utveckla marknadsföringsstrategier som är specifikt 

riktade mot de aktörer som ger organisationen finansiellt stöd.
15

 

 

En annan vanlig skillnad mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationers 

marknadsföring är att icke-vinstdrivande organisationer ofta har ett annat syfte. Istället 

för att vädja till målgruppernas behov vill man exempelvis ha deras stöd för olika frågor 

eller påverka deras attityd till ett specifikt samhällsfenomen. Detta gör att marknadsfö-

ringen kommer att ta sig andra uttryck och ibland kan vara svårare att nå ut med. Den 

vinstdrivande marknadsföringen försöker ofta beskriva hur en viss produkt eller tjänst 

                                                 
13

 Gezelius, Carl & Wildenstam, Per, 2007, s. 16f 
14

 Ibid., s. 21-28 
15

 Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip, Strategic marketing for nonprofit organizations, 7. ed., Pear-

son/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2008, s. 22f 
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kommer att ge positiva effekter för den konsumerande individens vidkommande medan 

den icke-vinstdrivande marknadsföringen ofta snarare beskriver positiva förändringar 

som inte enbart påverkar individen utan även samhället i stort. Ofta, som i fallet med 

exempelvis välgörenhetsorganisationer eller politiska organisationer, vädjar man till 

människors känslor genom att beskriva en pågående negativ utveckling som man vill 

förändra.
16

 

 

2.2.2 Vad kännetecknar offentliga tjänster? 

 

Biblioteket är en icke-vinstdrivande organisation inom den offentliga sektorn. Christian 

Grönroos och Caroline Monthelie skriver i Service Management i den offentliga sektorn 

om vad som präglar offentliga tjänster:  

 

 Att offentliga tjänster är ett led i samhällspolitiken och underställda poli-

tisk styrning 

 Att offentliga tjänster är baserade på förordningar och att deras mängd 

och kvalitet styrs av förordningar 

 Att resurserna bakom offentliga tjänster normalt är bundna till budgetför-

farande 

 Att de offentliga tjänsterna styrs på riksnivå 

 Att målen med de offentliga tjänsterna huvudsakligen är samhällspolitis-

ka, även om företagsekonomiska mål också förekommer
17

 

 

Offentliga tjänster är knutna till samhällsnytta. En organisation inom den offentliga sek-

torn finansieras av offentliga medel och måste i planeringen av verksamhet utgå ifrån 

politiska riktlinjer. Man kan fråga sig om den här typen av organisationer alls behöver 

marknadsföras då de existerar för att tillfredställa grundläggande behov hos medborgar-

na som ligger utanför marknadens domäner. Även offentliga organisationer existerar 

dock som en del av ett större sammanhang och påverkas av exempelvis konjunkturför-

ändringar och teknologisk utveckling. Detta är tydligt i bibliotekets fall och är något 

som vi kommer att beskriva mer ingående under uppsatsen teoriavsnitt. 

 

2.2.3 Folkbibliotekets marknadsföring 

 

Bibliotekets behov av att integrera marknadsföringstänkande i verksamheten uppmärk-

sammas i allt högre utsträckning. Zuzana Helinsky skriver att hon dock ofta stöter på 

skepsis från bibliotekarier om huruvida marknadsföring är någonting som de ska behöva 

syssla med, ofta med argumentet att en välfungerande verksamhet marknadsför sig själv 

genom den goda service den ger sina användare. Det kan också vara så att marknadsfö-

ringsåtgärder nedprioriteras på grund av tidsbrist eller på grund av brist på ekonomiska 

resurser. Helinsky menar att marknadsföring är ett relevant begrepp för biblioteken men 

att den måste anpassas efter dess särskilda förutsättningar. Bibliotekets marknadsföring 

kommer att ta sig andra uttryck än företagets eftersom syftet med verksamheten är an-

norlunda. Biblioteket måste anstränga sig för att synas i omvärlden och försvara värdet 

med verksamheten. Om det inte märks att biblioteket är en viktig samhällsinstitution 

finns risken att folk tror att så inte är fallet. Helinsky poängterar vikten av att det är bib-

                                                 
16

 Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip, 2008, s. 23f 
17

 Grönroos, Christian & Monthelie, Caroline, Service management i den offentliga sektorn, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 1988, s. 12 
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liotekarierna själva som marknadsför biblioteket, för om inte de gör det så kommer ing-

en annan att göra det åt dem.
18

 

 

Helinsky menar att bibliotekens marknadsföringsarbete med fördel kan delas upp i 

”Owner marketing” och ”User marketing”. Med owner marketing menas marknadsfö-

ringsåtgärder som riktas mot ledande personer med administrativ makt över organisa-

tionen. Folkbibliotekets kontakt med ledande politiker är ofta sporadisk och det kan 

vara svårt att upprätta en kontinuerlig dialog. Det kan också finnas en ovilja hos biblio-

tekarierna att utsätta sig för den ofta krävande situationen att diskutera verksamhetens 

styrkor och svagheter och argumentera för att kommunen ska satsa mer pengar. Helin-

sky tycker dock att det är viktigt att bibliotekarierna blir bättre på att föra denna typ av 

dialog och att lyfta fram bibliotekets förtjänster. I dialogen med de styrande bör man 

argumentera med grund i genomförda aktiviteter som visar på att biblioteket arbetar och 

kan arbeta för att tillföra viktig kompetens till kommunens övriga aktiviteter. Eftersom 

de styrande inte alltid har en tydlig bild av vad biblioteket har att erbjuda är det viktigt 

att man uppehåller en kontinuerlig dialog och förklarar varför man gör det man gör. De 

styrande blir mer villiga att ge utökat finansiellt stöd om de har en tydlig bild av till vad 

pengarna går.
19

  

 

User marketing är marknadsföringsåtgärder riktade mot användargruppen. Detta är en 

typ av marknadsföring som är enklare att integrera i det dagliga arbetet. Helinsky menar 

att det är viktigt att biblioteket tar in åsikter och synpunkter från användargruppen och 

att de är öppna för båda positiva och negativa åsikter. Även här tycker hon att bibliote-

karierna kan bli bättre på att lyfta fram verksamhetens styrkor och de unika tjänster bib-

lioteket erbjuder. Hon uppmanar till en positiv och inkännande attityd gentemot använ-

darna i syfte att upprätta en konstruktiv dialog. En viktig del av marknadsföringen är att 

nå ut med information till användargruppen om aktuella tjänster, evenemang, kompe-

tenser eller dylikt.
20

 

 

Eileen Elliot de Sáez anpassar i boken Marketing Conepts for Libraries and Information 

Services marknadsmixens fyra C:n (se avsnitt 2.2) till bibliotekets arbete med mark-

nadsföring mot användare genom att formulera fyra punkter kopplade till användarnas 

relation till biblioteket. Hennes fyra punkter har som syfte att klargöra hur väl anpassat 

biblioteket är till användargruppens situation och önskemål och hjälpa biblioteket att 

planera marknadsföringsarbetet utifrån dessa.
21

 Vi kommer att utveckla de Sáez tanke-

gångar i uppsatsens teoriavsnitt. 

 

Bäckström och Wasserman har i magisteruppsatsen Presentation av en marknadsfö-

ringsmodell för folkbibliotek, skapat en marknadsföringsmodell med grund i Philip Kot-

lers och Eileen Elliot de Sáez utveckling av marknadsmixens fyra P:n och C:n. Genom 

att genomföra en fallstudie på Bollebygds bibliotek har de analyserat och diskuterat de 

möjligheter och svårigheter som marknadsföring av folkbiblioteket och dess tjänster 

innebär. De har genomfört intervjuer med bibliotekarierna, observation av bibliotekslo-

kal och hemsida samt kompletterande läsningar av dokument såsom biblioteksplan och 

tidningsartiklar. Marknadsföringsmodellen som presenteras består av sju olika rubriker; 

                                                 
18

Helinsky, Zuzana, 2008, s. 5-9 
19

 Ibid., s. 43-50 
20

 Ibid., s. 52-58 
21

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

don, 2002, s. 54-77 
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Målarbete, Rummet, Användare, Personal, Det dagliga arbetet, Kampanjer och Webb-

plats. Marknadsföringsmodellens syfte är att den ska kunna användas av bibliotek för 

att planera, utveckla och utvärdera sina marknadsföringsstrategier, den ska också kunna 

användas i vetenskapligt syfte för att analysera ett folkbiblioteks marknadsföringsarbe-

te. Författarna menar att marknadsföringen måste anpassas till bibliotekets särskilda 

villkor och att den traditionella marknadsföringsmixen till viss del blir malplacerad i en 

bibliotekskontext. De betonar särskilt arbetet med hemsidan och kulturpolitik som vik-

tiga beståndsdelar i bibliotekets marknadsföring. I övrigt kommer de fram till att mark-

nadsföringsarbetet fungerar bäst när det är en införlivad del i biblioteksverksamheten 

och sker långsiktigt.
22

 

 

Carin Carlzén har skrivit magisteruppsatsen Kan en lockande och informativ webbplats 

marknadsföra ett bibliotek? Tankar om webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsfö-

ring. Hon undersöker där bland annat hur stadsbibliotek använder sin webbplats för att 

marknadsföra verksamheten och ifall de webbansvariga är medvetna om webbplatsens 

potential. För att undersöka det använder hon sig av två kvalitativa metoder, telefonin-

tervjuer med webbansvariga och dokumentanalys av webbplatser. I studien undersöks 

åtta stadsbibliotek spridda över hela landet. Carlzén kommer i analysen av webbplat-

serna fram till att de ger ett ”välorganiserat och inbjudande intryck” men att det för alla 

webbplatserna finns möjlighet till förbättring, framförallt när det gäller organisationssy-

stemet och den grafiska designen. Andra faktorer som nämns som viktiga för bibliote-

kens förmåga att marknadsföra sig genom webbplatsen är ”tidpunkten när de skapades, 

om de är självständiga eller ej samt de webbansvarigas erfarenheter, kunnande, tid och 

intresse.”
23

. De webbansvariga betonar att man på webbplatserna har ett användarorien-

terat perspektiv och att man där vill informera om bibliotekets tjänster och annat som 

kan vara av intresse för besökarna. Det råder olika åsikter bland de webbansvariga hu-

ruvida bibliotekets webbplats är ett sätt att marknadsföra verksamheten eller inte, vissa 

anser bara att det är ett sätt att tillhandahålla information om biblioteket.
24

 Det skulle 

vara intressant att få veta lite mer om de webbansvarigas syn på marknadsföring för 

Carlzén skriver sedan att: ”Alla webbansvariga ser dock webbplatsen som en viktig 

eller nödvändig väg till att öka bibliotekets popularitet hos allmänheten”
25

. 

 

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 

Genom vår litteraturgenomgång har vi visat hur omvärldsbevakning och marknadsfö-

ring är närbesläktade begrepp och att de i allt större utsträckning har blivit en integrerad 

del i företags och organisationers verksamheter. Folkbiblioteket utgör inget undantag i 

denna utveckling. I sin roll som samhällsinstitution och som en del av den offentliga 

sektorn påverkas folkbiblioteket verksamhet av olika typer av samhälleliga faktorer och 

måste ta hänsyn till krav som ställs från närområdet i utvecklandet av sin verksamhet. 

En stor del av bibliotekets arbete består av utåtriktad verksamhet där man försöker nå ut 

med sina tjänster till kommunens invånare. En viktig komponent i detta arbete är att 

                                                 
22

 Bäckström, Liza & Wasserman, Ingeborg, Presentation av en marknadsföringsmodell för folkbibliotek, 

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Magisteruppsats Borås, 

2006 
23

 Carlzén, Carin, Kan en lockande och informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek? Tankar om 

webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 

och informationsvetenskap, Magisteruppsats Borås, 2004, s. 75 
24

 Ibid., s. 75f 
25

 Ibid., s. 76 
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marknadsföra bibliotekstjänster genom att bland annat profilera sig som informations- 

och kulturförmedlare och att anpassa sin verksamhet efter olika målgruppers behov.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 PEST-modellen 
 

PEST-modellen används ofta av företag eller organisationer i syfte att analysera om-

världen och få in användbar information om hur verksamheten kan anpassas efter rå-

dande förhållanden. PEST står för Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och Teknolo-

giska faktorer som på olika sätt påverkar verksamheten och ger en bild av organisatio-

nens förutsättningar nu och i framtiden. PEST-modellen är ett flexibelt verktyg som kan 

anpassas till olika typer av organisationer.
26

 

Vi har utgått från Gezelius och Wildenstams presentation av PEST-modellen som ett 

verktyg för omvärldsbevakning och anpassat den till bibliotekets roll i en kommun och 

dess förutsättningar som en del av den offentliga sektorn. Processen vi är intresserade 

av att undersöka illustreras med hjälp av Figur 1. De mörkblå rutorna representerar de 

fyra omvärldsfaktorerna som vi benämner: sociokulturella förhållanden, teknologisk 

utveckling, ekonomi samt politik och lagstiftning. De vita pilarna representerar de olika 

omvärldsfaktorernas påverkan på biblioteksverksamheten. Den ljusblå cirkeln represen-

terar biblioteksverksamheten i dess olika former. Vi har placerat biblioteksplanen i ru-

tan ”Politik och lagstiftning” eftersom det är ett politiskt styrdokument. Verksamhets-

planen och hemsidan är istället placerade inom ramen för biblioteksverksamheten. 

Punkterna under Bibliotekets utåtriktade verksamhet är redskap i bibliotekets arbete för 

att identifiera och bemöta omvärldens krav, nämligen omvärldsbevakning, målgrupps-

arbete samt marknadsföring. Den streckade pilen från biblioteksplanen till verksam-

hetsplanen representerar att biblioteksplanen påverkar bibliotekets utformning av sin 

verksamhetsplan.  

De fyra omvärldsfaktorerna är inte absolut fristående från varandra utan representerar 

olika former av påtryckningar som i stor utsträckning samverkar. Modellen handlar inte 

enbart om hur dessa faktorer påverkar biblioteket utan om hur biblioteket tolkar sin om-

värld och svarar på kraven genom sin utåtriktade verksamhet. Genom att arbeta dyna-

miskt gentemot sin omvärld tänker vi oss att biblioteket utvecklas som organisation och 

samhällsinstitution. Modellen är utformad och ritad av oss. 

 

                                                 
26
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Figur 1, vår bearbetning av PEST-modellen 

 

3.1.1 Sociokulturella förhållanden 

 

Sociala och kulturella faktorer i närområdet har stor inverkan på bibliotekets verksam-

het. Till sociala faktorer hör exempelvis inkomstskillnader, utbildningsnivå och grad av 

arbetslöshet i kommunen. Sociala faktorer ger en fingervisning om vilka behov som 

finns i kommunen och vilka tjänster biblioteket behöver utveckla. Av största vikt är 

frågan om hur biblioteket ska anpassa sin verksamhet efter demografiska förhållanden 

som befolkningsmängd och sammansättning av ålder, kön och etnisk bakgrund. Det kan 

exempelvis handla om att köpa in litteratur på språk som efterfrågas av användare med 

annan språklig bakgrund än svenska eller att erbjuda tjänster särskilt riktade mot den 

ökade mängden äldre i kommunen. En förståelse av sociala förhållanden är grundläg-

gande för identifieringen av specifika målgrupper och deras behov.
27

  

 

I bibliotekets arbete med olika målgrupper aktualiseras naturligt också frågan om sam-

arbete med andra aktörer inom kommunen. Det kan handla om samarbete med skola 

och fritidsgårdar i arbetet med att möta ungdomars behov och marknadsföra bibliotekets 

tjänster gentemot deras önskemål både vid studier och på fritiden. Det kan också handla 

om samarbete med exempelvis äldreomsorgen, studieförbund eller BVC. Att upprätthål-

la goda relationer med andra aktörer och på detta sätt skapa fördjupade kontakter med 

kommunens invånare genom att vara en del av deras liv i olika situationer är en central 

del av omvärldsanalysen och marknadsföringsarbetet. Här ingår att upprätthålla biblio-

tekets goda rykte som samhällsinstitution och visa på att man har mycket att bidra med i 

kommunen.
28

 

 

Även kulturella faktorer är viktiga att ta i beaktande. Här ingår attityder och åsikter 

bland kommunens invånare gällande frågor som är av vikt för biblioteket. Det kan gälla 

                                                 
27

 De Sáez, Eileen Elliott, 2002, s. 33-36, 118-120, Helinsky, Zuzana, 2008, s.24f  
28

 De Sáez, Eileen Elliott, 2002, s. 70-77 
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vilken syn man har på biblioteket som kultur- och informationsförmedlande institution 

eller vilken syn man har på kultur och information i sig. Dessa faktorer är svårare att 

göra sig en klar bild av och kräver mer inkännande metoder från bibliotekets sida. Att 

hålla ett öga på samhällsdebatten kring dessa frågor och att aktivt delta i den kan vara 

en sådan metod.
29

 

 

3.1.2 Teknologisk utveckling 

 

För att kunna behålla sin samhällsrelevans och kunna arbeta aktivt med att möta olika 

målgruppers behov är det av största vikt att biblioteket hänger med i den teknologiska 

utvecklingen och använder sig av framväxande kanaler för att kommunicera med sin 

omvärld. I bibliotekslagen paragraf 2 står att: ”Folkbiblioteken skall verka för att data-

baserad information görs tillgänglig för alla medborgare.”
30

. I detta ingår att hålla sig 

uppdaterade angående utvecklingen av ny teknologi och vilka implikationer detta kom-

mer att ha för bibliotekets verksamhet. Detta hänger samman med ekonomiska faktorer 

som hur mycket de nya teknologierna kostar och i vilken utsträckning man kommer att 

behöva utbilda personal, nyanställa eller använda sig av utomstående hjälp för att un-

derhålla teknologiska system. Det handlar också om att hålla sig uppdaterade angående 

hur informationsförmedlande verksamhet förändras över tid och hur biblioteket kan 

konkurrera med andra informationsförmedlande tjänster.
31

 Biblioteket bör också arbeta 

understödjande mot målgrupper som finner det svårt att själva hänga med i utveckling-

en, genom att exempelvis erbjuda datorkurser riktade mot äldre eller mot personer med 

annan språkbakgrund än svenska.  

 

Teknologisk utveckling ställer nya krav på biblioteket men skänker även nya möjlighe-

ter. Tillgången till datorer i biblioteksrummet är av central betydelse för att ge använ-

darna möjlighet att studera eller söka information via Internet eller bibliotekets egna 

digitala resurser. Självbetjäning vid utlån och återlämnande av böcker blir allt vanligare 

och gör biblioteksbesöket till en trivsammare upplevelse för besökaren samtidigt som 

det frigör tid för bibliotekarierna att arbeta informerande och understödjande mot olika 

målgrupper.  

 

Hemsidan blir i allt större utsträckning ett redskap för informationsförmedling i och 

med att fler av bibliotekets medier blir digitala. Hemsidan används också för att mark-

nadsföra bibliotekets verksamhet genom att bland annat visa vilka tjänster biblioteket 

har att erbjuda. Den kan också användas för att marknadsföra biblioteket mot olika mål-

grupper. Detta sker kanske vanligast genom att man i en av hemsidans avdelningar vän-

der sig särskilt till exempelvis barn och ungdomar och där beskriver de aktiviteter och 

medieutbud som särskilt kan locka dessa målgrupper. Man kan också anpassa sidans 

layout genom att exempelvis på barnsidan ha mer färger och bilder än på övriga avdel-

ningar. Det är också vanligt att man använder hemsidan som ett redskap för att få in 

åsikter och synpunkter från användare genom att erbjuda möjligheten att sända in dessa 

via en särskild ”förslagsruta” eller e-postadress. De Sáez poängterar vikten av att man 

använder Internet som ett redskap för att skapa goda relationer till användarna: 
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The key to success in the new digital world is to cultivate customer rela-

tions, to turn the client, the user, the customer into a partner, in a mutual-

ly beneficial relationship.
32

 

 

Framväxten av sociala medier som Facebook och Twitter erbjuder biblioteket nya möj-

ligheter till att skapa goda användarrelationer. Kim Holmberg beskriver i boken Biblio-

tek 2.0: deltagarkultur i förändring sociala medier som ett lovande arbetsverktyg för 

biblioteken. Han menar t.ex. att en aktiv blogg kan öka antalet besök på bibliotekets 

hemsida och att det är ett bra verktyg för att hålla besökaren uppdaterad om vad som 

händer på biblioteket. Genom sociala medier kan biblioteket dessutom lättare nå använ-

dargrupper som sällan besöker bibliotekslokalerna. Nyckeln till att arbeta framgångsrikt 

med sociala medier är att ofta uppdatera information och delta regelbundet i interaktio-

nen. Det gäller också att utvärdera framgången med arbetet genom att på olika sätt mäta 

användarnas respons och intresse, detta kan exempelvis ske genom att se på antalet be-

sök och kommentarer på en blogg.
 
Det svåra är enligt Holmberg inte att börja använda 

sociala medier utan att locka användarna till interaktion.
33

 

 

3.1.3 Politik och lagstiftning 

 

Det är inte enbart användarnas krav och behov som påverkar biblioteket. En annan vik-

tig faktor är hur lagstiftning och kommunens politiska riktlinjer inverkar på verksamhe-

ten. Folkbiblioteket är en samhällsinstitution och har som sådan ett samhällsuppdrag 

fastställt i bibliotekslagen. I lagens paragraf 2 står:  

 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upp-

lysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla med-

borgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 

   Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs till-

gänglig för alla medborgare. 

   Varje kommun skall ha folkbibliotek.
34

 

 

Särskild uppmärksamhet ska även riktas mot specifika målgrupper som angivet i para-

graf 8 och 9:  

 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 

erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpas-

sade till dessa gruppers behov. 
 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 

medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och sti-

mulera till läsning.
35

 

 

I arbetet med att identifiera specifika målgruppers behov och anpassa verksamhet och 

marknadsföringsstrategier mot dessa måste biblioteket ta hänsyn till sitt samhällsupp-

drag och anpassa detta efter de förhållanden som råder inom kommunen. Lagstiftningen 

                                                 
32

 De Sáez, Eileen Elliott, 2002, s. 141 
33

 Holmberg, Kim, Bibliotek 2.0: deltagarkultur i förändring, BTJ förlag, Lund, 2009, s. 39-43, 134-135 
34

 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
35

 Ibid. 



 15 

 

 

 

är nationell men ansvaret för det enskilda folkbibliotekets verksamhet faller under 

kommunen och då oftast under kommunens kulturnämnd. Den politiska ledningen av 

folkbiblioteket avhandlas i bibliotekslagens paragraf 7: 

 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 

 

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksvä-

sendet skall samverka. 

   Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheter-

na. Lag (2004:1261).
36

 

 

Det är alltså kommunen som ansvarar för bibliotekets verksamhet och dess inriktning. 

Kommunen ska anta planer för biblioteksverksamheten. Peter Almerud har på uppdrag 

av Svensk biblioteksförening författat skriften Biblioteksplaner - från bibliotekslag till 

biblioteksplan där han diskuterar de överväganden som konstruerandet av en kommunal 

biblioteksplan kan medföra. Han menar att biblioteksplanen innebär en möjlighet för 

kommunen att ta kontroll över biblioteket som samhällsinstitution och att med hjälp av 

visioner och målsättningar tydliggöra den roll som biblioteket ska spela i kommunen. 

Tydliga politiska målsättningar med bibliotekets verksamhet förenklar också vardagen 

för bibliotekarier i och med att syftet med deras arbete då finns förankrat i en kommunal 

kontext.
37

 

 

3.1.4 Ekonomi 

 

I den offentliga sektorn är de ekonomiska och politiska faktorerna tätt sammansvetsade 

och påverkar varandra ömsesidigt. De Sáez beskriver det komplexa samspelet på 

följande vis: 

 
Political forces, international, national and local, will have direct or indi-

rect implications for all libraries and information services to varying de-

grees, because of the pervasive nature of the information world and, na-

turally, because political factors cannot be divorced from economic, le-

gal and social factors.
38

 

 

Ett biblioteks ekonomi påverkas både av den internationella och nationella ekonomin. 

Detta gör biblioteket känsligt för ekonomiska fluktuationer. Vid tider av ekonomisk oro 

får stat och kommuner in mindre skatteintäkter
39

 vilket ofta leder till nerskärningar i den 

offentliga sektorn. Det kan leda till att biblioteket får en mindre budget och tvingas 

minska personalstyrkan. Ökad arbetslöshet i kommunen kan påverka bibliotekets verk-

samhet och prioriteringar. Ekonomiska fluktuationer påverkar vilka målgrupper som 

blir särskilt viktiga att satsa på.
 40

 

 

Folkbiblioteket finansieras genom offentliga medel och i första hand av kommunalskat-

ten. Bibliotekets budget för det kommande året bestäms av kommunledningens politiker 

och det påverkar vilka möjligheter biblioteket har att rikta åtgärder mot olika målgrup-
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per. En utmaning är att utifrån de begränsade ekonomiska förutsättningarna leva upp till 

de krav som ställs på verksamheten från olika håll. 

 

Nanna Kann-Christensen och Jack Andersen beskriver i artikeln Developing the library: 

Between efficiency, accountability and forms of recognition hur bibliotekets beroende 

av offentliga medel innebär att verksamheten präglas av en viss osäkerhet och att den 

kan påverkas av politiska skiftningar. Det kan därför bli aktuellt för biblioteket att föra 

en dialog med kommunledningen och marknadsföra biblioteket som en viktig samhälls-

aktör genom att förklara vad man gör och varför. Christensen och Andersen beskriver 

en utveckling där biblioteken i allt högre grad tvingas tänka i marknadsekonomiska 

termer och visa sig kostnadseffektiva. Denna utveckling riskerar att leda till ytterligare 

nedskärningar eller till att bibliotekets roll som förmedlare av fri information och kultur 

ifrågasätts. De menar att biblioteket bör undgå att fokusera alltför mycket på att legiti-

mera sin verksamhet genom att anpassa sig till ett marknadstänkande. Istället bör man 

sträva efter att framstå som en värdefull tillgång till kommunen och dess befolkning 

genom att framhålla de unika värden man erbjuder.
41

 

  

3.2 Användarperspektiv i marknadsföring 
 

Eileen Elliot de Sáez anpassar marknadsmixens fyra C:n till bibliotekets särskilda för-

hållanden (se avsnitt 2.2). Vi redogör här för tre av dessa punkter som vi senare använ-

der som analytiska verktyg i vår undersökning av bibliotekets hemsida. Vi har valt bort 

de Sáez punkt User cost då denna är svår att översätta till ett svenskt folkbiblioteks för-

hållanden och därför inte är relevant för vår undersökning. De kvarvarande tre punkter-

na är: 

 

 Customer (user) value 

 User convenience 

 User communication
42

 

 

Dessa tre punkter representerar olika sätt för biblioteket att arbeta gentemot närområdet 

i syfte att bemöta användargruppens olika typer av behov. I marknadsföringsarbetet 

ingår att profilera sig gentemot närområdet som informations- och kulturförmedlare, att 

anpassa sina tjänster så att de är lättillgängliga och användarvänliga och att föra konti-

nuerlig dialog med användargruppen.  

  

User value innefattar allt det biblioteket har att erbjuda som kan inneha ett värde för 

användarna. Det rör sig om vad biblioteket erbjuder i handfast betydelse i form av 

böcker, tidskrifter, elektroniskt material, datorer, studieplatser, kurser etc. Det rör sig 

också om bibliotekariernas kompetenser i form av understöd i informationssökande, 

kulturförmedling, utbildning etc. Olika användare kommer att värdesätta bibliotekets 

tjänster och kompetenser på olika sätt. Studerande kommer exempelvis att värdesätta 

andra tjänster och kompetenser än småbarnsmammor. Biblioteket bör därför arbeta för 

att identifiera olika målgruppers behov och anpassa sin verksamhet för att möta dessa på 

bästa sätt. Att skapa en känsla av värde kring biblioteksverksamheten kan också handla 

om hur den presenteras. Här ingår biblioteksentréns utformning, inredningsdetaljer, 

                                                 
41

 Kann-Christensen, Nanna & Andersen, Jack, Developing the library: Between efficiency, accountabili-

ty and forms of recognition, Journal of Documentation, Vol. 65, 2009, Iss: 2 s. 220f 
42

 De Sáez, Eileen Elliott, 2002, s.54 



 17 

 

 

 

logotyper, namnskyltar, design av hemsida etc. De Sáez påpekar att omedvetna faktorer 

ofta spelar in när det kommer till hur exempelvis färgval påverkar atmosfär och trivsel, 

och hon förespråkar ett nej till beige.
43

 

 

User convenience handlar om att skapa bibliotekstjänster som är anpassade efter använ-

darnas behov med hänsyn till bekvämlighet och lättillgänglighet. Här ingår bland annat 

att ha lämpliga öppettider, bra läge, ha trevlig atmosfär i biblioteksrummet, erbjuda di-

gitala tjänster (som exempelvis möjligheten att låna om och reservera böcker via hemsi-

dan) och att arbeta med uppsökande verksamhet. Utmaningen är inte enbart att erbjuda 

rätt tjänster utan också att se till att dessa tjänster når användarna. Behovet av exempel-

vis uppsökande verksamhet ser olika ut beroende på bibliotekets upptagningsområde, ett 

bibliotek i en mindre ort på landsbygden kan ha behov av en bokbuss medan ett stads-

delsbibliotek väljer andra lösningar. Att anpassa biblioteksrummet och hemsidan så att 

nya besökare där har lätt att orientera sig är viktiga beståndsdelar i detta arbete. I biblio-

teksrummet kan detta ske genom skyltning och genom att dela upp rummet i tydliga 

avdelningar. På hemsidan kan det handla om att skapa lättbegripliga menyer, tydliga 

avdelningar och sträva efter att besökaren ska kunna hitta vad han eller hon söker med 

så få klickningar som möjligt. Här ingår också att erbjuda möjligheter för användare att 

be bibliotekarier om hjälp via informationsdisken eller digitala kanaler. Även under 

denna punkt handlar det inte enbart om det funktionella utan också om att skapa en väl-

komnande och trivsam atmosfär i biblioteksrummet och att tänka i designtermer på 

hemsidan. Förutom färgval och inredning kan det exempelvis handla om informations-

diskens utformning och bemötandet från bibliotekarierna.
44

 

 

User communication handlar om att kommunicera med användargruppen och viktiga 

aktörer och att marknadsföra sig med hjälp av kommunikation. Kommunikationen är 

nära införlivad med bibliotekets omvärldsbevakning eftersom olika målgrupper och 

aktörer nås på olika sätt.  De Sáez poängterar att det är viktigt att komma ihåg att det rör 

sig om tvåvägskommunikation, dvs. om att föra ut ett budskap men också om att ta in 

andras åsikter, erfarenheter och önskemål. Public Relations tas upp som ett viktigt kon-

cept under denna rubrik. Public Relations handlar om att genom målinriktat relations-

byggande med omvärlden under längre tid arbeta för att bibehålla och förbättra biblio-

tekets goda rykte. Relationsbyggande är enligt de Sáez ingenting som sker automatiskt 

utan någonting som biblioteket bör arbeta med långsiktigt som en integrerad del av 

verksamheten.
45

 

 

4 Metod 
 

4.1 Exemplifierande fallstudie  
 

Fallstudien används för att vinna kunskap och fördjupa förståelsen kring ett enskilt fe-

nomen eller förhållande. Denna forskningsstrategi används ofta med en kvalitativ an-

sats. Vår studie är av kvalitativ natur vilket innebär att vi är intresserade av att undersö-

ka olika uttryck av ett fenomen, nämligen närområdets krav på en kommuns folkbiblio-

teksverksamhet.
46

 Eftersom fallstudien rör enbart ett fall av många liknande förs ofta en 
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diskussion huruvida resultaten från den här typen av undersökningar kan användas för 

att göra några generella utsagor om verkligheten. Svaret är nej. Det finns inga typiska 

fall som kan representera alla andra. En exemplifierande kvalitativ fallstudie strävar 

dock efter att undersöka omständigheter som återkommer i verkligheten för att fördjupa 

förståelsen för hur sociala processer hänger samman inom denna kontext.
47

 Alan Bry-

man skriver:  

 
Begreppet exemplifiering innebär att fall ofta väljs för att de kan repre-

sentera en bredare kategori fall eller för att de utgör en passande kontext 

för vissa forskningsfrågor, inte för att de är extrema eller ovanliga på nå-

got sätt.
48

 

 

Detta anser vi stämmer väl överens med folkbiblioteket eftersom olika folkbibliotek 

befinner sig i en liknande samhällelig kontext och möter liknande utmaningar i samspe-

let med omvärlden. Inom ramen för denna uppsats begränsar vi fallstudien till att gälla 

dokumentanalyser av kommunens biblioteksplan, bibliotekets verksamhetsplan för 2012 

samt bibliotekets hemsida under perioden 12-16 maj.  

 

4.2 Dokumentanalys 
 

Lindsay Prior skriver i boken Using Documents in Social Research om hur dokument-

analys kan användas för att skapa förståelse för sociala processer. Hon betonar att do-

kument aldrig kan ses som fristående från den tid och kontext inom vilken de har pro-

ducerats, oavsett om det rör sig om shoppinglistor, mötesprotokoll eller till och med 

gravstenar. Att analysera ett dokument behöver inte handla enbart om att analysera text 

(alla dokument är inte ens i första hand textbärande) utan man kan också ta bilder, dia-

gram, struktureringen av materialet och liknande faktorer i beaktande. Man kan också 

analysera andra omständigheter som dokumentets tillblivelse, förändring av dokumentet 

över tid, dokumentets inverkan på sociala processer eller speglingen av sociala proces-

ser i dokumentet.
49

 

 

4.2.1 Biblioteks- och verksamhetsplan 

 

I vår undersökning intresserar vi oss för kommunens biblioteksplan och bibliotekets 

verksamhetsplan. Dessa är dokument som är uppenbart knutna till biblioteksverksamhe-

ten och till biblioteket som organisation. I en kommuns biblioteksplan ges en bild av 

biblioteket som samhällelig institution och den roll som biblioteket ska spela i kommu-

nen. Biblioteksplanen är av särskilt intresse för vår undersökning eftersom den repre-

senterar de politiskt och ekonomiskt ansvarigas beskrivning av biblioteket och dess 

samhällsroll. Dokumentet skapas i en politisk kontext och med hänsyn till de krav som 

ställs på biblioteket ifrån det omgivande samhället. I kraft av politiskt dokument utövar 

det också ett starkt inflytande över bibliotekets och bibliotekariernas vardag.  

 

Bibliotekets verksamhetsplan representerar en konkretisering av bibliotekets verksam-

het och en planering inför det kommande året.  Här går man in på vilka områden man 

                                                 
47

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 74-77 
48

 Ibid., s. 77 
49

 Prior, Lindsay, Using documents in social research, Sage, London, 2003, s. 1-26 

 



 19 

 

 

 

fokuserar särskilt på och vilka konkreta arbetsmetoder man kommer att använda sig av. 

Vi undersöker relationen mellan kommunens biblioteksplan och bibliotekets verksam-

hetsplan. Framförallt med hänsyn till hur politiska riktlinjer omsätts i den konkreta ut-

formningen av biblioteksverksamheten. Vi är också intresserade av hur bibliotekets om-

värld syns i dokumenten. Eftersom folkbiblioteket är en del av en kommunal kontext 

och verksamheten bör anpassas efter denna är det intressant att undersöka hur kommu-

nen beskrivs i dokumentet. Här ingår vilka målgrupper, samarbetspartners och andra 

aktörer som tas upp som viktiga att ta hänsyn till. Det handlar också om att se på hur 

samhällsutvecklingen beskrivs och vilka bibliotekstjänster som kan urskiljas som sär-

skilt relevanta med hänsyn till denna samhällsutveckling. 

 

4.2.2 Hemsidan 

 

I analysen av hemsidan utgår vi från vad vi finner i analyserna av de två styrdokumen-

ten och undersöker om temana i dessa återfinns i arbetet med att på hemsidan mark-

nadsföra biblioteksverksamheten mot närområdet. Vi intresserar oss dessutom med 

grund i de Sáez punkter om användarinriktad marknadsföring för hur biblioteket presen-

terar sin verksamhet med hänsyn till user value, user convenience och user communica-

tion. Vi tittar på vilka olika avdelningar som finns, om det finns avdelningar som riktar 

sig mot olika målgrupper och hur lätt det är att hitta den avdelning man söker. Vi intres-

serar oss bland annat för vilken typ av information som möter användarna på de olika 

avdelningarna, om layouten på sidan anpassas efter specifik målgrupp och om det finns 

möjlighet att kommunicera med biblioteket via hemsidan. 

 

4.3 Analysförfarande 
 

Vi använder oss av vad som brukar kallas ”helhetsanalys” vilket går ut på att vi struktu-

rerar upp det empiriska materialet utifrån centrala teman i syfte att identifiera tendenser 

och fördjupa förståelsen kring innehållet. Holme och Solvang beskriver helhetsanalysen 

som bestående av tre faser; val av problemområde, formulerande av frågeställningar 

och systematisk analys av det empiriska materialet.
50

 De två första faserna och dess 

konsekvenser har vi gått igenom tidigare i uppsatsen men kan ändå omnämnas här i 

korthet. Uppsatsens problemområde rör hur kraven från bibliotekets omvärld påverkar 

dess verksamhet (se avsnitt 1). Frågeställningarna är: 

 

 Hur beskrivs närområdets krav på folkbiblioteksverksamheten i kommunens 

biblioteksplan? 

 Hur beskrivs folkbibliotekets arbete med att bemöta närområdets krav i verk-

samhetsplanen? 

 Hur avspeglas närområdets krav som dessa beskrivs i biblioteksplanen och verk-

samhetsplanen i hur biblioteket marknadsförs genom hemsidan? 

 

Den systematiska analysen av det empiriska materialet redovisas i avsnitt 5 och utgår 

från uppsatsens problemområde och frågeställningar. Vi genomför en noggrann genom-

läsning av dokumenten och strukturerar upp innehållet i över- och underrubriker med 

hjälp av PEST-modellens beskrivning av fyra huvudsakliga omvärldsfaktorer. Vi strä-

var efter att på detta sätt identifiera grundläggande teman i materialet. Genom att analy-

sera och jämföra de olika dokumentens innehåll skapar vi en fördjupad bild av bibliote-
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kets omvärld och de faktorer som påverkar biblioteksverksamheten på kortare och läng-

re sikt. I analysen av hemsidan utgår vi från vad vi funnit i textanalyserna och undersö-

ker om de grundläggande teman vi identifierat kan återfinnas där. Vi använder oss av de 

Sáez punkter om användarperspektiv i bibliotekets marknadsföringsarbete för att analy-

sera hur man använder hemsidan för att marknadsföra sin verksamhet mot närområdet. 
 

4.4 Urval 
 

Av intresse för denna studie var kommuner med en aktuell biblioteksplan och en verk-

samhetsplan för biblioteksverksamheten 2012. Eftersom det är ganska få kommuner 

som har en verksamhetsplan för biblioteksverksamheten och eftersom det även kan vara 

svårt att ta reda på vilka kommuner som har det så valde vi att undersöka de kommuner 

som har publicerat sin verksamhetsplan på nätet och som har en aktuell biblioteksplan. 

Haninges kommun uppfyllde dessa kriterier. Stockholms kommun hade också en aktuell 

biblioteksplan och en övergripande verksamhetsplan publicerad. Eftersom uppsatsens 

utrymme inte tillät en jämförande studie valde vi att göra en fallstudie av Haninges 

folkbiblioteksverksamhet. Anledningen till att vi valde Haninge före Stockholm var att 

vi tror att det är svårare att göra en fallstudie av en storstads närområde eftersom det är 

av så diversifierad natur med tanke på alla stadsdelars skilda förutsättningar.  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Vi har valt att namnge den undersökta kommunen. Detta val grundar vi på att vi inom 

ramen för undersökningen inte ser någon problematik rörande konfidentialitet. Eftersom 

dokumenten vi använder oss av är offentliga och publicerade på Internet av biblioteket i 

fråga så anser vi att de också kan användas i forskningssammanhang utan att några etis-

ka komplikationer föreligger.  

 

5 Redovisning av empiriskt material och analys 
 

5.1 Biblioteksplanen 
 

Biblioteksplanen för Haninges kommun är utarbetad av Barn- och utbildningsförvalt-

ningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Den blev antagen 2008 och är 12 sidor 

lång. Biblioteksplanen består huvudsakligen av fem delar: biblioteksstruktur, ansvars-

fördelning, samarbete skola - bibliotek, tillgänglighet och framåtblickar. Under rubri-

ken biblioteksstruktur beskrivs kommunens olika resurser (folkbibliotek, bokbuss, in-

tegrerade bibliotek, skolbibliotek grundskola/gymnasium och mediecenter) och deras 

ansvarsområden. Detta förtydligas sedan ytterligare under rubriken ansvarfördelning 

där arbetet gentemot olika åldersgrupper struktureras upp och motiveras med hjälp av 

olika paragrafer. Under rubriken samarbete skola - bibliotek beskrivs hur samarbetet 

mellan skola och bibliotek ska fungera för olika åldersgrupper och skoltyper. Rubriken 

tillgänglighet handlar om att biblioteket ska kunna erbjuda sina tjänster till personer 

som exempelvis har någon typ av läshandikapp eller inte själva kan ta sig till bibliote-

ket. Under rubriken framåtblickar beskrivs de framtida utmaningar som man anser att 

biblioteket står inför. 
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5.1.1 Sociokulturella förhållanden 

 

Sociokulturella förhållandens inverkan på bibliotekets verksamhet kan utläsas på olika 

sätt i Haninges biblioteksplan. En medvetenhet om yttre faktorers betydelse kan märkas 

redan i det att man talar om att förändringar i omvärlden har motiverat en uppdatering 

av biblioteksplanen sedan 2005. Framväxten av kunskapssamhället och IT-utvecklingen 

beskrivs som viktiga samhällsförändringar som man menar har satt befolkningens ut-

bildningsnivå i fokus. Bibliotekets arbete med förmedlande av kultur, information och 

kommunikation, skriver man, blir i ett sådant samhälle viktiga faktorer för att man ska 

kunna konkurrera med internationella aktörer och skapa tro på framtiden. Att stimulera 

läslust hos vuxna och arbeta för ökade kunskaper om informationssökning bland invå-

narna beskrivs också som centrala arbetsuppgifter för biblioteket. Man poängterar vik-

ten av att biblioteket är tillgängligt för alla och att man anpassar verksamheten så att den 

kan nå ut till dem som av olika anledningar har svårigheter att ta del av den. Detta in-

kluderar äldre, funktionshindrade, och boende i kommundelar där det inte finns någon 

fast biblioteksfilial. 

 

Man hänvisar till Lärarförbundets varning om att läsförståelsen bland barn sjunker och 

poängterar bibliotekets ansvar för att främja barns språkutveckling. Behoven från ut-

bildningssektorn beskrivs som växande och man menar att det därför är ”viktigt med en 

gemensam plan som definierar de olika biblioteksformernas ansvar”.
51

   

 

På grund av socioekonomiska faktorer och befolkningssammansättning i stadsdelarna 

Jordbro och Brandbergen menar man att invånarna i dessa är i särskilt behov av stöd-

jande insatser. Med hänsyn till detta har man i dessa stadsdelar integrerade folk- och 

skolbibliotek. Dessa bibliotek har ett särskilt ansvar för och en biblioteksprofil som rik-

tas mot barn och ungdomar, äldre samt ”biblioteksovana vuxna”.   

 

Även bokbussen beskrivs som ett redskap för att nå ut till grupper som av olika anled-

ningar har svårt att använda sig av bibliotekets tjänster, vid tidpunkten för biblioteks-

planens tillkomst var bokbussen ännu inte satt i bruk, men var planerad att införlivas i 

verksamheten under året. Nämnda målgrupper för bokbussen är förskolor, fritidshem, 

ev. 10-12-årsverksamheten, äldre och funktionshindrade.  

 

Särskild tonvikt läggs i planen på samarbete mellan bibliotek och utbildningsväsen. 

Man vill att folkbiblioteken ska fungera som ett komplement till skolbiblioteken. Olika 

åldersgrupper kräver olika former av samarbetsåtgärder. För 0-5-åringar betonas samar-

betet med BVC genom olika typer av lässtimulerande arbete och information om biblio-

teket till föräldrar. Även förskolepersonal och dagbarnvårdare nämns som viktiga att 

förmedla information om barnböcker till. Ett särskilt ansvar från bibliotekets sida att 

erbjuda språkstimulerande material till funktionshindrade barn eller barn med annat 

modersmål än svenska nämns också. 

 

Samverkan med grund- och gymnasieskola beskrivs med hänsyn till medieförsörjning 

och lässtimulerande arbete. Skolbiblioteken, menar man, har ett särskilt ansvar för att 

erbjuda material för barnens utbildning medan folkbiblioteket ska fokusera särskilt på 

språkutveckling och lässtimulering. Samarbete med gymnasiet sker även genom gemen-

samma avtal angående databasabonnemang. Även vuxenstuderande nämns som en mål-
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grupp som biblioteket understödjer bland annat genom hjälp med informationssökning 

och bibliotekskunskap.  

 

När man i planen går igenom specifika målgruppers behov använder man sig av en ta-

bell i vilken man i första hand utgår från ålder. I samband med de olika åldersgrupper-

nas behov anger man hur biblioteket arbetar för att möta dessa. De åldersgrupper som 

nämns är 0-6 år, 6-13 år, 13-16 år, 16-20 år, 20- år samt 0-100 år (grupper med särskilda 

behov). Yngre målgruppers behov beskrivs som sammanhängande med lässtimulerande 

och i viss mån hjälp med faktasökande. Äldre målgruppers behov beskrivs som sam-

manhängande med större krav på informationsresurser och behovet av ett mer varierat 

utbud av litteratur. Arbetet gentemot grupper med särskilda behov förknippas med ut-

bud av medier för äldre och funktionshindrade, medier på andra språk än svenska samt 

med utåtriktad verksamhet som boken kommer eller bokbussen.  

 

5.1.2 Teknologisk utveckling 

 

Den teknologiska utvecklingen kan i viss utsträckning skönjas i biblioteksplanen. Det 

skrivs kort att det är viktigt att erbjuda ett brett medieutbud av elektroniskt material och 

av databaser. I genomgången av de olika åldersgruppernas behov nämns nätbaserad 

information och användarundervisning i informationssökning på Internet och i databaser 

som viktigt för åldersgruppen 20- år. För åldersgruppen 0-100 år med särskilda behov 

tas teknologiska hjälpmedel upp som ett behov. Ett sådant teknologiskt hjälpmedel är 

möjligheten att ladda ner material från Tal- och punktskriftsbiblioteket om man har ett 

läshandikapp. I biblioteksplanens framåtblickar konstaterar man att den teknologiska 

utvecklingen har lett till att alltmer kurslitteratur läggs upp på Internet och att man i 

framtiden som student antagligen kan få tag i all sin kurslitteratur den vägen. Man ser 

positivt på den ökade tillgängligheten som det skulle innebära att kunna komma åt stu-

diematerialet från var man vill och vilken tid som helst men man uttrycker i biblioteks-

planens framåtblickar en oro över vad det skulle innebära ekonomiskt för biblioteken i 

framtiden. 

 

5.1.3 Politik och lagstiftning 

 

I biblioteksplanen nämns bibliotekslagen och upphovsrättlagen som viktiga att ta hän-

syn till i verksamheten. Man hänvisar till tillägget i bibliotekslagen från 2004 dvs. para-

graf 7a som stipulerar att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverk-

samheterna. Bibliotekslagens paragraf 2 som säger att biblioteket ska verka till främjan-

de av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 

göra databaserad information tillgänglig för alla medborgare nämns som viktig för bib-

liotekets arbete med alla åldersgrupper. Bibliotekslagens paragraf 8 tas upp som handlar 

om att kommunen har en skyldighet att ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshind-

rade, samt invandrare och andra minoriteter. Paragraf 9 som handlar om att folk- och 

skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar anges också 

som vägledande. Man har med ett direkt citat från bibliotekslagens paragraf 7 i samband 

med ansvarsfördelningen i arbetet med folk- och skolbiblioteksverksamheten. Upphovs-

rättslagens paragraf 17 hänvisar man till i samband med nedladdning av litteratur för 

personer med läshandikapp. 

 

Utöver svensk lagstiftning så hänvisar man till FN:s barnkonvention i vilken Haninges 

kommunfullmäktige har beslutat att prioritera tre områden; barns rätt till utbildning, 
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barns rätt till delaktighet och inflytande samt barns rätt till god psykisk hälsa. Man skri-

ver att det är nämndernas uppgift att utifrån sin verksamhet utveckla målsättningar inom 

dessa fokusområden. Biblioteken beskrivs som:  

 
… ett praktiskt redskap för att förverkliga delar i barnkonventionen. Fri 

tillgång till information och litteratur stärker språkutvecklingen, ger kun-

skap, läsglädje och meningsfulla fritidsaktiviteter.
52

 

 

Som huvudman för folkbiblioteket anges Kultur- och fritidsnämnden. Nämndens ansvar 

tas särskilt upp i samband med arbetet med de integrerade biblioteken vilka riktar sig 

särskilt mot barn- och ungdomar, funktionshindrade samt invandrare och andra minori-

teter. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också tillsammans med Barn- och fritids-

nämnden för uppdatering och uppföljning av biblioteksplanen. Skolbiblioteken ligger 

under både Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.   

 

Folkbiblioteken, skriver man, ”ansvarar för att fullgöra de uppgifter som kommunen är 

ålagda i bibliotekslagen”
53

. Särskild tonvikt läggs på arbetet med barn, ungdomar och 

andra prioriterade grupper. Man skriver att behovet från utbildningssektorn växer och 

att det därför är viktigt med en gemensam plan som definierar de olika bibliotekstyper-

nas ansvar. När det gäller folkbibliotekets ansvar så handlar det bland annat om att i 

samverkan med skolbibliotek understödja barns- och ungdomars lärandeprocesser. 

Folkbiblioteket, skriver man, har ett extra ansvar för att erbjuda språkstimulerande ma-

terial för barn med funktionshinder och barn med annat modersmål än svenska. 

 

5.1.4 Ekonomi 

 

De ekonomiska aspekterna nämns inte i någon större utsträckning i biblioteksplanen. 

Det som tas upp där är att biblioteksplanen ”är ett redskap för att strukturerat och i sam-

verkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns”
54

. Biblioteksverksamheten ska alltså 

använda sina resurser på ett effektivt sätt.  I utvecklingen av de integrerade biblioteken 

har man tagit hänsyn till de socioekonomiska faktorer som råder i stadsdelarna Jordbro 

och Brandbergen genom att där fokusera på understöd till utsatta grupper. I samarbetet 

mellan gymnasie- och skolbiblioteken nämns som ett exempel att de har ett gemensamt 

avtal för databasabonnemang. Senare i biblioteksplanens framåtblickar konstaterar man 

att databaser och elektroniskt media redan idag är dyrt och att det i och med den tekno-

logiska utvecklingen knappast lär bli billigare under den närmaste framtiden heller. 

 

5.2 Verksamhetsplanen 
 

Verksamhetsplanen 2012 för folkbiblioteken i Haninges kommun är utarbetad av biblio-

teksenheten och är 35 sidor lång. I biblioteksenheten ingår alla folkbiblioteken i kom-

munen. Planen börjar med att gå igenom förutsättningarna för verksamheten genom att 

presentera en omvärldsanalys som sedan följs upp med en invärldsanalys. I invärldsana-

lysen beskrivs de områden som man arbetar med att utveckla. Efter det läggs målen för 

biblioteksenhetens verksamhet fram, deras egna och de som ställs på dem utifrån. Några 

exempel på viktiga områden för verksamheten som nämns är det yttre arbetet, RFID och 

hur övergången till det kommer leda till nya arbetssätt och möjligheter, vikten av att 
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delaktiggöra kommuninvånarna i biblioteksverksamheten och att vara tillgängliga både 

genom webben och genom de fysiska biblioteken. Sedan går verksamhetsplanen in mer 

detaljerat på arbetet i de olika verksamhetsområdena som delas upp i följande huvudka-

tegorier: Uppsökande verksamhet, Barn- och ungdomsverksamhet, Verksamhet riktad 

mot vuxna, Receptions- och lånediskarbete och Biblioteksfilialerna. Den avslutande 

delen av verksamhetsplanen består av kommunfullmäktiges mål för ekologisk hållbar-

het, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet och bibliotekets aktiviteter för att upp-

fylla dessa. 

 

5.2.1 Sociokulturella förhållanden 

 

Sociokulturella förhållandens inverkan på biblioteksverksamheten är ett återkommande 

tema i Haninges verksamhetsplan. Planen inleds med rubriken Förutsättningar för verk-

samheten samt underrubrikerna Omvärldsanalys och Invärldsanalys. Under dessa redo-

gör man för centrala omvärldsliga faktorer som påverkar biblioteket och vilka områden 

av biblioteksverksamheten som bör utvecklas som svar på dessa. Nedan redogör vi för 

de omvärldsfaktorer som har särskild koppling till sociokulturella förhållanden. 

 

Den första av dessa omvärldsfaktorer som nämns är framväxten av vad man kallar ”In-

formations- och kunskapssamhället”. Denna utveckling innebär, menar man, att behovet 

av utbildning och kompetensutveckling under arbetslivets blir allt mer påtagligt. Detta 

är ett tema som också återfinns i kommunens biblioteksplan. Man menar att biblioteket 

har en viktig uppgift att vägleda medborgarna i det allt större informationsflödet och på 

det sättet arbeta understödjande i utvecklingen av utbildningsnivå och kompetens i 

kommunen. Temat återkommer på olika sätt i verksamhetsplanen. Framförallt när man 

tar upp bibliotekets arbete gentemot studerande. Under rubriken Verksamhet riktad mot 

vuxna påpekar man att utbildningsnivån i Haninge i genomsnitt är lägre än i resten av 

landet och att detta motiverar en fortsatt satsning på inköp av relevant kurs- och facklit-

teratur. Man tar också upp vikten av att erbjuda studieplatser och kopplar till den dagli-

ga verksamheten där trycket på de befintliga studierummen och studieplasterna är hårt 

utnyttjade. Även bibliotekariernas egen utbildningsnivå beskrivs som viktig. Man hän-

visar till Svensk biblioteksförenings rapport (2011:2) som innefattar en intervjuunder-

sökning av biblioteksanvändare om vad de ser som viktigast i bibliotekets service och 

tjänster. Den viktigaste faktorn fann man var bibliotekspersonalens kunnande och där-

med möjlighet att bistå användaren. 

 

Den andra omvärldsfaktorn man tar upp är vad man kallar den ”Digitala klyftan” som 

går ut på att det finns en klyfta i samhället mellan de som har och inte har tillgång till 

digitala resurser och digital information och som i hög grad hänger samman med sociala 

faktorer som ålder, inkomst och utbildning. Bibliotekets arbete med att förmedla digital 

information gratis beskrivs utifrån dessa förhållanden som mycket viktigt. Vi kommer 

att gå in djupare på den digitala utvecklingen under nästa rubrik men i arbetet ingår för-

utom rent teknologiska faktorer också bemötande via hemsida eller sociala medier i 

syfte att förenkla användningen av bibliotekets digitala tjänster. Man tar också upp en 

särskild satsning på Jordbros bibliotek rörande IT-handledning på ryska.  

 

Den tredje omvärldsfaktorn som omtalas är ”Försämrade läs- och skrivkunskaper”. Det 

verkar framför allt gälla barns och ungdomars läs- och skrivkunskaper. Läs- och skriv-

förmågan, menar man, ligger till grund för framtida förmåga att ta del av information 

och kunskap och är därför av stor vikt för samhället i stort. Folkbiblioteken, skriver 
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man, under rubriken Barn- och ungdomsverksamhet fungerar som ett komplement till 

skolbiblioteken men detta ska enbart ses som en mindre del av folkbibliotekets arbete 

gentemot barn och ungdomar. Folkbiblioteket har ett särskilt ansvar för barn- och ung-

domars fritid och bör arbeta för att vara ett stimulerande alternativ vid deras val av sys-

selsättning. Biblioteket ska vara en trygg och välkomnande plats. Man ger ett antal ex-

empel på hur arbetet mot barn och ungdomar kan gå till i praktiken. Bland annat arran-

gerar man tv-spelsturnering under sportlovet. Man vänder sig också till mindre barn och 

anordnar sagostunder och bebisträffar. Man tar också upp arbetet med mediebeståndet 

och menar att gallringsarbetet är en viktig komponent eftersom detta skapar ”luftigare” 

hyllor och större möjlighet till skyltning. Målet är att skapa en lättillgänglig miljö för 

besökarna. Man vill dessutom skapa mer plats i biblioteksrummet för barnavdelningen. 

Dessutom tar man upp arbetet gentemot ”förskolor, familjehem, skolor, barnavårds- och 

familjecentraler”.
55

 I detta ingår bland annat att bjuda in förskoleklasser för att lyssna 

till muntligt berättande. 

 

Den fjärde omvärldsfaktorn som tas upp i verksamhetsplanen är ”Ett alltmer segregerat 

samhälle”. Här står bibliotekets roll som ett integrationsfrämjande verktyg i fokus. Man 

menar att biblioteken kan fungera som mötesplatser för människor med olika kulturell 

bakgrund och även ge majoritetsbefolkningen möjlighet att lära känna andra kulturer. 

Där ska också finnas möjligheter för utlandsfödda att skaffa sig kunskaper om det 

svenska samhället och dessutom att hitta litteratur på modersmålet. Integrations- och 

mångfaldsarbetet är ett starkt tema i verksamhetsplanen. Man har genom åren satsat på 

att köpa in litteratur på andra språk än svenska, men menar att förmedlandet av denna 

kan förbättras. Man arbetar med att göra beståndet av litteratur på andra språk än svens-

ka mer lättillgängligt genom att utveckla samarbetet mellan de olika filialerna i förmed-

landet. Man poängterar vikten av sammanhållning bland bibliotekspersonalen och de 

olika filialerna i detta arbete. Även samarbetet med skola, BVC och kulturhuset nämns 

som viktiga i mångfaldsarbetet.  Man nämner dessutom konkreta satsningar som: ”arbe-

te med riktad marknadsföring angående bibliotekets service till äldre personer med an-

nat modersmål än svenska”.
56

 

 

Den femte omvärldsfaktorn kallar man för ”Tillgänglighet”. Detta handlar om behovet 

av att göra bibliotekstjänster tillgängliga för olika användargrupper. Här ingår bland 

annat öppettider, bemötande och anpassning av tjänster och medier till funktionshindra-

de och äldre. Man nämner arbete med hemsidan och sociala medier som viktiga sätt att 

presentera sin verksamhet och tillgängliggöra digital information. Målet med tillgäng-

lighetsarbetet är, skriver man, att alla medborgare ska ha samma tillgång till information 

och kunskap. Här ingår att göra informationsmaterialet man ger ut i form av flyers eller 

via text på hemsidan lättläst och begripligt för alla besökare. När det gäller arbetet gent-

emot äldre funktionshindrande så handlar det mycket om att anpassa biblioteksrummet i 

termer av bekvämlighet och om att placera relevant material på ett sätt som gör att det 

är lätt att hitta. Man planerar också att ta fram material till personer med funktionsned-

sättning på flera språk. 

 

Den sjätte omvärldsfaktorn benämns ”Behov av fysiska mötesplatser” och handlar om 

att det idag finns få offentliga rum som erbjuder möjlighet till kravlös samvaro. Här 

menar man att biblioteket fyller en viktig roll genom att vara ett sådant rum där alla är 

välkomna och där man kan vistas utan att prestera någonting. Man skriver att det är vik-
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tigt att ha detta i åtanke vid planering av verksamheten och vara uppmärksam på förete-

elser som kan verka utestängande. Bemötande av biblioteksanvändaren tas upp som en 

viktig faktor och man hänvisar återigen till Svenska biblioteksföreningens rapport 

(2011:2) där bemötande nämns som en av de viktigaste aspekterna av ett lyckat biblio-

teksbesök. 

 

5.2.2 Teknologisk utveckling 

 

En stor del av den teknologiska utvecklingen berör bibliotekens hemsida, elektroniskt 

material och tillgängliggörande. Haninge satsar under året mycket på att utveckla sin 

hemsida, göra den interaktiv och mer användarvänlig. Sociala medier nämns också som 

ett område som ska utvecklas mer under året, Facebook pekas ut som det mest priorite-

rade sociala mediet då det är bra både för att skapa dialog med användarna och för att 

marknadsföra verksamheten. Man ska även uppdatera bibliotekskatalogen så att den 

blir en mer integrerad del av hemsidan. I verksamhetsplanen beskrivs hemsidan som 

”en stor del av bibliotekets ansikte utåt.”
57

. Man nämner den även som en möjlighet för 

att förbättra bibliotekets service och för att nå ut till nya målgrupper. Hemsidan gör 

biblioteket tillgängligt dygnet runt och genom den kan besökarna exempelvis reservera 

en bok hemifrån valfri tid på dygnet. Man skriver att man är i processen att utforma en 

ny hemsida men ger inga detaljerade uppgifter om hur denna kommer att skilja sig från 

den gamla. 

 

I verksamhetsplanen framhålls även vikten av att bibliotekspersonalen går kurser i bland 

annat ny teknik och i det ”virtuella”. Det kan vara behövligt eftersom biblioteket har till 

uppgift att hjälpa besökarna att ta del av den nya tekniken på ett eller annat sätt. Det kan 

handla om att tillhandahålla material från Tal- och punktskriftsbiblioteket, lära upp nå-

gon om hur han eller hon själv kan använda den tjänsten eller kanske informera om hur 

besökaren kan utnyttja bibliotekets elektroniska resurser och navigera i bibliotekets 

samlingar. Haninge är aktiva i den riksomfattande kampanjen Digidel vars syfte är att få 

fler personer i samhället att bli digitalt bevandrade. Målet är att fram till 2013 få ytterli-

gare 1 300 personer i Haninge delaktiga i den digitala världen. För att möjliggöra det 

erbjuder biblioteken personlig IT-handledning.  

 

Biblioteken i Haninge kommer under året att övergå till RFID, vilket för besökarna be-

tyder att de kommer att kunna låna på egen hand. På kort sikt innebär det en hel del ex-

traarbete för biblioteken som måste chippa om alla böcker och introducera det nya sy-

stemet för besökarna. Men på lång sikt så frigör det personal till annat.  

 

I verksamhetsplanen framgår det att den teknologiska utvecklingen inneburit ytterligare 

vissa förändringar för biblioteken. Den ökade satsningen på IT-handledning och att man 

erbjuder trådlöst Internet har lett till ett ökat tryck på studieplatserna och att behovet av 

fler smårum på biblioteket har vuxit fram. Under året kommer låntagarna att erbjudas 

möjligheten till SMS-tjänst och när huvudbiblioteket går över till RFID så planerar man 

att övergå till öppna reservationshyllor så att besökarna kan vara så självgående som 

möjligt. 
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5.2.3 Politik och lagstiftning 

 

I verksamhetsplanen skriver biblioteksenheten att hela verksamheten bedrivs och plane-

ras utifrån att deras egna mål och utifrån att ”de övergripande kommunala målen antag-

na av Kommunfullmäktige och Kultur- och fritidsnämnden”
58

 ska uppnås. För att be-

skriva bibliotekets nationella uppdrag citerar man bibliotekslagen paragraf 2 som tar 

upp att biblioteken bland annat ska främja intresset för litteratur, information, utbildning 

och att de även ska arbeta för att tillgängliggöra databaserad information. Arbetet med 

att alla medborgare ska ha möjligheten att vara digitalt delaktiga motiverar man dessut-

om med Unescos folkbiblioteksmanifest. Unescos- och IFLA:s folkbiblioteksmanifest 

refererar man till för att motivera bibliotekens betydelse i samhället och för individen. 

De nationella kulturpolitiska målen hänvisar man till som viktiga att ha som vägledning 

och som inspiration i kulturarbetet, man tar även upp att det där står skrivet att kultur är 

en rättighet för barn och unga. 

 

Kommunfullmäktiges mål för ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk håll-

barhet presenteras i verksamhetsplanen och tillhörande strategier som Kultur- och fri-

tidsnämnden har för dem. Biblioteksenheten kopplar sedan dessa till bibliotekets aktivi-

teter och vad de gör för att uppfylla de olika målen. Bibliotekens aktiviteter relaterade 

till social hållbarhet är mest omfattande. Ett exempel på ett sådant mål är kommunfull-

mäktiges mål nr 8 som lyder: ”Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska 

öka.”. Kultur- och fritidsnämndens strategi för det är att ”Dialogen med medborgarna 

och civilsamhället ska utvecklas genom fler kontaktytor och nya tillvägagångssätt.”. De 

aktiviteter som biblioteken tar upp som viktiga i detta sammanhang är att utveckla 

webbplatsen, erbjuda SMS-avisering, uppmuntra till inköpsförslag både på biblioteket 

och digitalt, se till att inköpsförslagsenkäterna på finska även finns tillgängliga på filial-

biblioteken samt att man ska översätta inköpsförslagsenkäterna till fler språk. Utöver 

det har man en ”Lättlästgrupp” som arbetar med tillgängligheten av lokalen och med 

biblioteksinformationen som produceras. Till biblioteket bjuder man också in läsombud 

för äldre- och handikappomsorgen samt gör en ökad satsning mot gruppverksamheter på 

biblioteket. På filialbiblioteket i Västerhaninge tänker man använda sig av fokusgrupper 

för att utveckla programverksamheten. Slutligen arbetar man även med att implemente-

ra IFLA:s mångkulturella folkbiblioteksmanifest på biblioteken. På liknande sätt arbetar 

man med andra av Kultur- och fritidsnämndens strategier och redogör för biblioteksen-

hetens aktiviteter. Nedan ger vi två exempel: 

 

 Kunskapsutveckling av barn, ungdomar, allmänhet och personal i det vardagli-

ga miljötänket. 

Aktiviteter på enhetsnivå Biblioteksenheten: 

- Informera om miljöverkstaden på biblioteken. Ansvar: De verksamhetsansvari-

ga.
59

 

 

 Ett brett och tillgängligt utbud av Kultur- och fritidsverksamheter skapar attrak-

tivitet i en regional stadskärna och fyller en viktig funktion i utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter på enhetsnivå Biblioteksenheten: 

Bl.a. 

                                                 
58

 Verksamhetsplan 2012, Haninge kommun, 2012, s. 7 
59

 Ibid., s. 16 



 28 

 

 

 

- Bibliotekens öppethållande ger möjlighet till spontana besök och spontana akti-

viteter. De är öppna rum där man kan vistas, läsa böcker, tidningar och tidskrif-

ter, söka information, förkovra sig i sina fritidsintressen/hobbies , studera och 

även stillsamt umgås. Besöken kräver ingen planering eller framförhållning – de 

kan ske spontant. 

- För att mediebeståndet ska blir mer tillgängligt får inte böcker och andra medi-

er stå tätt packade. Gallring som ger utrymme och skyltning med böcker gör 

hyllorna mer attraktiva. Detta bör kombineras med utställningar av böcker i ak-

tuella ämnen. För att underlätta detta arbete och göra det enklare för persona-

len att vara uppdaterad i vad som händer under året, högt som lågt, ska en års-

kalender arbetas fram under 2012.
60

 

 

Man ser alltså en tydlig koppling i verksamhetsplanen mellan kommunpolitiska mål och 

biblioteksverksamheten. Utöver de kommunala målen så hänvisar man till att verksam-

hetsplanen har utarbetats med följande dokument som stöd: 

 

 Biblioteksplan för Haninge kommun 2008 

 Bibliotekslag (SFS 1996:1596 med ändring 2010:860) 

 Unescos och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 

 IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 

 Språklag (SFS 2009:600) 

 FN:s barnkonvention 

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 De statliga kulturpolitiska målen Proposition Tid för kultur 2009/10:3 
61

 

 

5.2.4 Ekonomi 

 

Ekonomiska faktorer tas inte upp i någon högre utsträckning i verksamhetsplanen. Man 

tar visserligen upp företeelser som inkomstskillnader bland kommunens invånare kopp-

lat till lägre utbildningsnivå och mindre tillgång till teknik och information och man 

skriver om socioekonomiska faktorer som en anledning att satsa extra på åtgärder mot 

utsatta grupper i stadsdelen Jordbro, men det rör sig om lösryckta meningar. När man 

beskriver samhällsförändringar fokuserar man istället på sociala och teknologiska fakto-

rer. Man beskriver återkommande att man planerar att gör satsningar på olika delar av 

verksamheten och det är naturligtvis underförstått att det i viss utsträckning rör sig om 

ekonomiska satsningar, men de faktiska kostnaderna i pengar eller tid är inte utsatta. 

Bland annat skriver man att man vill göra satsningar på vuxenstuderande, SFI-grupper 

och omvårdnadsprogrammet när det gäller medieinköp. Hur stora dessa satsningar är 

eller vilka grupper som det i och med detta kommer att satsas mindre på nämns dock 

inte. Under kommunfullmäktiges mål för ekonomisk hållbarhet skriver man att enhets-

chefen ska ha regelbunden kontakt med förvaltningens ekonom och att regelbundna 

uppföljningar ska göras angående bibliotekets ekonomi. Några detaljer angående biblio-

tekets budget syns dock inte till.  
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5.3  Hemsidan  
 

Bibliotekets hemsida (se bilaga 1) är en del av kommunens hemsida och ligger under 

fliken ”Kultur/kulturhuset”. Huvudsidan är tredelad. Till vänster på sidan finns en meny 

med länkar till hemsidans olika avdelningar. Mittsektion består av information om aktu-

ella evenemang, aktiviteter och tjänster, en enkel sökruta kopplad till bibliotekskatalo-

gen samt en länk till bibliotekets facebooksida. Spalten till höger innehåller länkar till 

information om bland annat öppettider, kontaktuppgifter, personal, de olika biblioteksfi-

lialerna och bokbussen. Här finns också länkar till Nationalencyklopedin och Bibblan 

svarar samt en länk till ett formulär för att lämna synpunkter på verksamheten. 

 

Huvudmenyn till vänster finns tillgänglig från hemsidans alla avdelningar och består av 

avdelningsrubrikerna:  

 

 Sök, låna om och reservera,  

 Låneregler – lending rules 

 Barn och ungdom 

 Biblioteket erbjuder 

 Boka dator 

 Elektroniska tjänster 

 För dig med läshinder 

 Kultur/kulturhuset 

 Kulturkalendern Maj-Augusti 

 Läsvärt! 

 PIN-kod 

 RFID – för smidigare utlån 

 

Eftersom bibliotekets hemsida är underordnad kommunens är den i layouthänseende 

begränsad till en föreskriven mall. Det enda som förändras mellan kommunens olika 

avdelningar är bakgrundsfärgen på sidan som på kulturavdelningen är orange. Texten på 

sidan är skriven i svart på vit bakgrund. Man använder sig i viss utsträckning av bilder i 

samband med texterna.  

 

5.3.1 User value 

 

De Saéz skriver om vikten av att marknadsföra biblioteket på ett sätt som skapar en 

känsla av värde för användarna. Det handlar om att lyfta fram nyttan med att det finns 

ett bibliotek i närområdet. I detta ingår att lyfta fram bibliotekets tjänster och kompeten-

ser och att komma ihåg att olika typer av besökare värdesätter olika saker med verk-

samheten. Det är därför viktigt att försöka identifiera vilka olika typer av användargrup-

per som finns och att arbeta med att presentera verksamheten på flera olika sätt för att 

möta olika behov (se avsnitt 3.2).  

 

Huvudsidans tredelade uppdelning representerar tre olika typer av värdeskapande. Me-

nyn till vänster som innehåller länkar till de olika huvudavdelningarna representerar en 

preliminär uppdelning av bibliotekets nuvarande tjänster och dess arbete mot olika an-

vändargrupper. Här finns länkar till grundläggande tjänster som möjligheten till omlån, 

reservationer och sökningar i bibliotekets OPAC, elektroniska tjänster och lästips. Man 

ser prov på att biblioteket tänker i termer av olika användargrupper genom avdelnings-
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rubrikerna Barn och ungdom och För dig med läshinder. Mittsektionen på sidan presen-

terar nyheter och erbjuder värde genom att hålla användarna uppdaterade om bibliote-

kets verksamhet. Innehållet i mittsektionen uppdateras regelbundet under tiden vi 

granskar sidan. Här marknadsförs exempelvis den återkommande aktiviteten Gör din 

röst hörd som äger rum på Västerhaninges bibliotek varje torsdag och där man kan stäl-

la frågor till och föra dialog med kommunpolitiker. Man marknadsför också aktiviteten 

Advokatjouren svarar på frågor där man varannan måndag kan få juridisk hjälp på hu-

vudbiblioteket. Även här kan man se prov på att biblioteket tänker i termer av olika an-

vändargrupper i och med att man marknadsför aktiviteter som Träna svenska på språk-

café och Läxhjälp. Sidans högerspalt representerar en annan sida av bibliotekets värde, 

nämligen bibliotekets utspridning i kommunen med länkar till de olika biblioteksfilia-

lernas sidor. Dessutom uppmärksammas personalens olika kompetenser i form av en 

länk som leder till en lista över de personer som har huvudansvaret för olika avdelning-

ar på biblioteket. Varje bibliotekarie presenteras också med en bild i svartvitt.  

 

Under avdelningsrubriken Biblioteket erbjuder har man samlat nio olika tjänster som 

man verkar vilja lyfta fram:  

 

 Boken kommer 

 Datorer 

 Haningelitteratur 

 Ljudböcker 

 Musik och film 

 Släktforskning 

 Studier 

 Tidningar och tidskrifter 

 Unga vuxna 

 

Många av dessa tjänster kommer vi att gå in på djupare när vi går igenom marknadsfö-

ring mot specifika användargrupper. Värd att nämna här är avdelningen Haningelittera-

tur där man informerar om bibliotekens hembygdssamlingar och huvudbibliotekets 

samling av äldre lokaltidningar och annat av intresse för den som är intresserad av Han-

inges historia. Också värd att nämna är avdelningen Släktforskning där man informerar 

om möjligheten att ägna sig åt denna aktivitet på biblioteken och där man även har lagt 

upp länkar för den som är intresserad av släktforskning i allmänhet. Man har dessutom 

skapat en särskild informationsfolder om släktforskning som man länkar till i högerspal-

ten.  

 

Ett annat lite oväntat sätt att tillgodose närområdets eventuella behov finner vi på 

Jordbros bibliotekssida där man informerar om sitt Sko-bibliotek. Här erbjuds utlån av 

”barnskor, damskor och herrskor till fest och vardag.”
62

  

 

5.3.2 User convenience 

 

En del av att ha ett användarorienterat förhållningssätt i bibliotekets marknadsföringsar-

bete handlar enligt de Sáez om att tillgängliggöra tjänsterna med tanke på användarnas 

bekvämlighet. I detta ingår bland annat att ha lämpliga öppettider, erbjuda god service 

och att arbeta med uppsökande verksamhet. Det handlar också om att anpassa hemsidan 
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så att den är lättnavigerad och tydligt uppdelad i olika avdelningar (se avsnitt 3.2). I 

bibliotekets verksamhetsplan nämns ”Tillgänglighet” som ett viktigt område att arbeta 

med. Det handlar om att anpassa verksamheten så att den når ut till olika användargrup-

per och om att arbeta för att alla kommunens invånare ska ha tillgång till fri information 

och kunna tillgodogöra sig bibliotekets tjänster (se avsnitt 5.2.1).   

 

I nyheterna som presenteras i mittsektionen på bibliotekets startsida finns tre som berör 

tillgängliggörande. En av dessa är Ökat öppethållande med självbetjäning som informe-

rar om att biblioteket måndag-torsdag på huvudbiblioteket kommer att utöka öppettiden 

med en timme på morgonen men då ha obemannade diskar. Man lanserar också två di-

gitala tjänster; PressDisplay där man kan läsa 1 700 tidningar från 72 olika länder och 

en tjänst för talbokslåntagare som innebär att de nu kan strömma talböcker i sin Iphone. 

 

I högerspalten informerar man om öppettider på kommunens olika bibliotek. Här finns 

också en länk med en finsk flagga och texten ”suomeksi”. När man klickar på denna 

öppnas ett fönster med information på finska. Det finns dessutom länkar till vad man 

kallar tillgänglighetsguider för de olika biblioteken. Här får man uppgifter om bland 

annat telefonnummer, SL-anknytning, tillgång till hiss, tillgång till ledstång och tillgång 

till läshjälpmedel. 

  

På avdelningen Sök, låna om och reservera finns länken Hjälp som fokuserar särskilt på 

grundläggande sökhandledning. På denna avdelning finns också länken Plan över Hu-

vudbiblioteket. När man klickar på denna får man upp en karta över biblioteksrummet 

jämte en lista av bibliotekets olika avdelningar. Genom att klicka på någon av avdel-

ningarna får man reda på vart i biblioteksrummet den är lokaliserad. En blå prick fram-

kommer på kartan som svar på den aktuella förfrågan. Man kan på detta sätt också få 

information om olika genrer av både fack och skönlitteratur. Man kan dessutom få in-

formation om vart bibliotekets övriga tjänster är belägna som exempelvis återlämnings-

stationer, datorer och kopieringsmaskiner.  

 

På avdelningen Låneregler – lending rules finns möjligheten att få allmän information 

om låneregler och bibliotekstjänster på andra språk än svenska. De språk man kan får 

information på är; arabiska, engelska, finska, kurmanji, ryska, spanska, thailändska samt 

turkiska. 

 

I den vänstra huvudmenyn finns en avdelning med rubriken RFID- för smidigare lån 

där man informerar om att övergången till RFID bland annat kommer att innebära att 

personalen får mer tid över att bistå besökaren i informationssökande och referensfrå-

gor. I samband med texten har man lagt upp en bild på en person som använder en utlå-

ningsautomat. Man förklarar också tekniken bakom RFID under rubriken Vad är RFID? 

I samband med denna text finns en bild på två händer som håller upp ett RFID-chip. 

Övergången till RFID sker under en tidsperiod som preciserar längst ner på sidan under 

rubriken Preliminär tidsplan för RFID. Denna period får man veta inleds v.21 på hu-

vudbiblioteket och fortsätter sedan på filialbiblioteken under året.   

 

5.3.3 User communication 

 

I ett användarorienterat förhållningssätt ingår också att kommunicera med samhällsaktö-

rer och användare för att få in åsikter, erfarenheter och önskemål. De Sáez beskriver 
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tvåvägskommunikation och relationsbyggande som viktiga beståndsdelar i bibliotekets 

marknadsföring (se avsnitt 3.2).   

 

Högst upp i mittsektionen på startsidan finns en länk till bibliotekets aktivitet på Face-

book. Där finns möjligheten att ta kontakt med biblioteket eller ta del av allmän infor-

mation. I högerspalten på startsidan finns det länkar till de olika biblioteksfilialerna och 

där presenteras bland annat telefonnummer och e-postadress till dessa. Under rubriken 

Personal finns det en länk där verksamhetsansvariga för olika avdelningar presenteras 

och där man kan hitta deras telefonnummer och e-postadresser. I högerspalten finns 

länken Lämna din synpunkt – hjälp oss bli bättre som leder till ett formulär på kommu-

nens avdelning Kommun och politik. Här kan man lämna synpunkter på bibliotekets 

verksamhet och välja den biblioteksenhet som man vill skicka sina synpunkter till. Man 

kan vara anonym men för att få svar måste man lämna kontaktuppgifter. Länken till 

detta formulär återfinns också längst ner på hemsidans olika avdelningar. Under avdel-

ningen Sök, låna om och reservera finns möjligheten att lämna förslag på inköp under 

rubriken Inköpsförslag. 

 

5.3.4 Marknadsföring mot barn och ungdomar 

 

I biblioteks- och verksamhetsplanerna fokuserar man särskilt på barn och ungdomar 

som en viktig målgrupp för bibliotekets verksamhet. Det gäller samarbete med skolan i 

syfte att understödja barns och ungdomars lärandeprocesser och att anpassa sina tjänster 

till de olika åldersgruppernas behov. Det handlar också om att locka ungdomarna att ta 

del av bibliotekets tjänster på fritiden genom att exempelvis satsa på litteraturförmed-

ling riktade mot denna målgrupp. I verksamhetsplanen tar man upp ”Försämrade läs och 

skrivkunskaper” som ett aktuellt samhällsproblem som biblioteket bör arbeta för att 

motverka.  

 

På hemsidan avspeglas satsningen mot barn och ungdomar på olika sätt. Huvudmenyn 

till vänster på sidan innefattar avdelningen Barn och ungdomar. Här presenteras biblio-

tekets verksamhet gentemot denna målgrupp. Man ger en kort skriftlig sammanfattning 

av vad barn kan göra på biblioteket: ”På biblioteken i Haninge kan du vara med i sago- 

och bokklubbar, läsecirklar, pysselverkstäder och mycket annat.”
63

 Här finns en e-

postadress till bibliotekets barnavdelning. Man ser också en bild av ett barn som sittan-

de bläddrar i en barnbok på biblioteket.  

 

I sidans högerspalt finns bland annat länkar till de olika barn- och ungdomsavdelningar-

na på kommunens filialbibliotek. Här finns också en länk till kommunens kulturpro-

gram för barn och ungdomar i vilket man kan se vilka evenemang som planeras i kul-

turhuset (i vilket också biblioteket är beläget).  

 

Via länken Hur lånar man? hittar man information om utlån och låneregler särskilt an-

passade till barn. På denna informationssida ser man dessutom bilder av en flicka som 

använder sig av bibliotekets utlåns- och återlämningsapparater. Från avdelningens hu-

vudsida hittar man också länkar till tjänster anpassade särskilt till barn och ungdomar. 

Här finns: Barnteaterprogrammet, boktips för barn och ungdom, för vuxna, länktips för 

barn samt äppelhyllan. Av särskilt intresse är här avdelningen som tar upp boktips ef-

tersom litteraturförmedlande och lässtödjande verksamhet betonas särskilt starkt i styr-
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dokumenten. Det finns tre sorters boktips nämligen: Högläsningstips, Barn och ungdo-

mars egna boktips samt Bibliotekets boktips. Varje avdelning är indelad i olika ålders-

grupper. Böckerna presenteras i korta stycken bredvid omslagsbilden. Avdelningen Äp-

pelhyllan informerar om medier riktade till barn med funktionshinder. Man informerar 

om bland annat sagor på dvd på teckenspråk och taktila bilderböcker. Till höger finns e-

postadress till den ansvarige för äppelhyllan och länkar till bland annat Barnens biblio-

tek. Avdelningen För vuxna riktar sig till föräldrar och pedagoger och informerar om 

bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet. Här tar man bland annat upp bebisträffar, 

sagostunder, lovverksamhet och klassvisningar. 

 

5.3.5 Marknadsföring mot studerande 

 

I biblioteks- och verksamhetsplanen framhålls informations- och kunskapssamhällets 

framväxt som en viktig faktor att ta hänsyn till. Den utvecklingen ställer krav på en 

ökad kompetens i samhället i stort och på biblioteken att stödja lärandeprocessen och att 

vägleda bland informationen. I biblioteksplanen kan man se utbildningens betydelse 

bland annat genom att en stor del av planen går igenom hur bibliotekens samverkan 

med skolan ska se ut. I verksamhetsplanen hänvisar man bland annat till att utbildnings-

nivån i Haninge ligger under genomsnittet i landet och att det därför är ett viktigt områ-

de att fortsätta satsa på. 

 

I huvudmenyn på hemsidan finns avdelningsrubriken Biblioteket erbjuder och under 

den ligger en länk till avdelningen Studier. Där presenteras information om huvudbibli-

otekets studieavdelning. Den erbjuder läsplatser, studiedatorer och studierum. Man kan 

även få handledning av en studiebibliotekarie i att använda databaser och söka informa-

tion. I högerspalten ligger e-postadressen till den man ska kontakta om man har frågor 

angående studier. På avdelningens mittsektion finns även länkar till: Informationssök-

ning, Låna samt Utbildningar, kurser och jobb. Under fliken informationssökning ges 

handledning i hur man söker information i bland annat bibliotekskatalogen, på Internet 

och i databaser. Under Låna finns information om att biblioteket innehar viss kurslitte-

ratur på grundnivå till utlån och att man inte kan fjärrlåna kurslitteratur. Under den sista 

länken informeras man om bibliotekets studiehylla som innehåller kurskataloger och 

annat material. Där länkar man till bland annat olika studiemöjligheter i Haninge. 

 

5.3.6 Marknadsföring av IT-tjänster 

 

Ett annat område som lyfts fram i styrdokumenten är IT-utvecklingen. I bibliotekspla-

nen nämns det främst i samband med tillgängliggörande av digitalt material eller digita-

la tjänster, särskilt till personer som på grund av olika anledningar har svårt att ta del av 

dem. I verksamhetsplanen beskrivs vad biblioteket under året satsar på att utveckla 

inom området. Ett projekt man arbetar med är Digidel som går ut på att minska den di-

gitala klyftan i samhället.  

 

Arbetet med att erbjuda och informera om IT-relaterade tjänster och evenemang åter-

speglas på olika sätt på hemsidan. I startsidans mittsektion där man bland annat infor-

merar om nya tjänster finns information om bibliotekets kurser i IT-handledning och 

information till talbokslåntagare. Aktiviteterna presenteras i korthet och via länkar kan 

användaren ta sig till den aktuella avdelningen på hemsidan.  IT-tjänster finns också 

representerade i vänsterspaltens huvudmeny i avdelningsrubrikerna Boka dator, Elek-

troniska tjänster. 
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Under avdelningsrubriken Biblioteket erbjuder finns en länk till avdelningen Datorer. 

Högst upp på den sidan finns det en bild på två personer som sitter vid varsin dator. 

Under den kommer information om hur man ska gå tillväga för att boka dator. Man in-

formerar även bland annat om bibliotekets trådlösa Internet och reglerna för använd-

ningen av datorerna. I högerspalten finns det information om kurser i IT-handledning 

där man kan få hjälp med grunderna i Word och Internet och tider för när det anordnas. 

Under det finns telefonnumret till receptionen som man ska ringa för att anmäla sig till 

kurserna och telefonnummer till tre personer som man kan kontakta om man har frågor. 

I högerspalten finns det även länktips till bland annat Databaser och e-tjänster och In-

ternet för nybörjare. Länken Internet för nybörjare leder till en avdelning med informa-

tion om grundläggande datakunskaper, som exempelvis hur man skickar e-post eller 

arbetar med ordbehandling.  

 

I huvudmenyn till vänster finns avdelningen Elektroniska tjänster. Här finns fyra länkar, 

E-ljudböcker, Databaser och e-tjänster, E-böcker samt Länkar. På avdelningen databa-

ser och e-tjänster möts man av följande information:  

 
Hitta fakta, lyssna på musik, läs elektroniska böcker, ställ frågor med 

mera. De elektroniska tjänsterna nås via bibliotekets datorer, vissa är 

även tillgängliga hemifrån.
64 

 

Under detta stycke finns länkar till de digitala resurser biblioteket har att erbjuda sorte-

rade under olika rubriker, bland annat Folke Bernadottesamlingarna, Tidnings- och 

tidskrifts artiklar, Uppslagsverk och Lyssna på musik.  Dessa länkar finns även samlade 

i högerspalten i bokstavsordning.  

 

E-ljudböckerna och e-böckerna presenteras med omslagsbilder. Här finns även en topp-

lista över mest utlånade och en lista över nyheter i sortimentet. Det finns också särskilda 

sökmotorer på dessa avdelningar, en för e-böcker och en för e-ljudböcker. På dessa av-

delningar finns också flikarna FAQ vilka erbjuder allmän information om de elektronis-

ka medierna och hur man som användare kan ta del av dem. Det finns även under fliken 

Installera e-bokläsare information om hur man installerar olika e-bokläsare på exem-

pelvis sin PC eller Iphone.   

 

5.3.7 Marknadsföring mot funktionshindrade och invandrare 

 

I bibliotekslagen står:  

 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 

erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpas-

sade till dessa gruppers behov.
65

 

 

Både funktionshindrade och invandrare nämns som prioriterade målgrupper i kommu-

nens biblioteksplan. Detta tema återkommer också i bibliotekets verksamhetsplan under 

temana ”Ett alltmer segregerat samhälle” och ”Tillgänglighet”. Här skriver man om att 

biblioteket ska fungera som en mötesplats för människor med olika kulturell bakgrund 
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och att man satsar på att förmedla litteratur och information på olika språk. Här ingår 

också att förmedla litteratur och information via medier som är anpassade till funktions-

hindrade. Man skriver också om vikten av att göra informationen via hemsida och andra 

kanaler lättläst och begriplig (se avsnitt 5.2.1). 

 

Arbetet mot funktionshindrade och invandrare avspeglas i viss utsträckning på hemsi-

dan. På startsidan informeras det under aktuella aktiviteter om möjligheten att träna 

svenska på språkcaféer anordnade i samarbete med röda korset i bibliotekets lokaler. På 

de olika biblioteksfilialernas presentationssidor är tillhandahållandet av litteratur på 

andra språk än svenska ett återkommande tema. Som tidigare nämnts finns det också 

allmän information om biblioteket på en mängd olika språk. På barn- och ungdomsav-

delningen nämner man också att man har litteratur på diverse språk och man länkar till 

äppelhyllan där man erbjuder medier för barn med olika typer av funktionshinder inklu-

sive dyslexi.  

 

I huvudmenyn till vänster på sidan finns avdelningen För dig med läshinder. Här finns 

avdelningsrubrikerna: 

  

 DAISY-talböcker 

 Läs och lyssna  

 Lättlästa böcker och spännande lådor  

 Punktskrift, teckenspråk och storstil 

 Äppelhyllan       

 

DAISY-talböckerna presenteras som riktade till: 

 

 Afatiker 

 Hörselskadade 

 Konvalescenter 

 Långtidssjuka 

 Rörelsehindrade 

 Synskadade 

 Personer med läs- och skrivsvårigheter 

 Personer med utvecklingsstörning 

 

Man erbjuder relevanta länkar till höger på sidan, bland annat till Tal- och punktskrifts-

biblioteket och man erbjuder information om hur det går till att ta del av DAISY-

tekniken.  

 

Under Läs och lyssna informerar man om medier där man kan läsa text och samtidigt få 

den uppläst via exempelvis CD-skiva eller MP3-fil. Lättlästa böcker och spännande 

lådor informerar om böcker med enkelt språk och korta meningar för de med läshinder. 

Även språket på sidan är anpassat efter denna målgrupp. De spännande lådorna är sam-

lingar med böcker man kan låna till exempelvis gruppboenden. Avdelningsrubriken 

Punktskrift, teckenspråk och storstil tar upp tillgången av dessa medier på biblioteken. 

Äppelhyllan riktar sig som redan nämnts till barn med funktionshinder. 

 

På hemsidan informerar man också om och marknadsför sin utåtriktade verksamhet i 

form av bokbuss och boken kommer. På startsidan finns en länk till bokbussen i höger-
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spalten. Här finns ett schema över bokbussens olika turer ackompanjerat med en bild på 

nämnda buss. Under huvudavdelningen Biblioteket erbjuder hittar man information om 

Boken kommer. Här kan man läsa att ”Det är en kostnadsfri service för dig som inte kan 

ta dig till biblioteket själv på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller 

funktionshinder.” Här finns också särskild e-postadress om man har frågor om denna 

verksamhet.   

 

6 Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med vår uppsats är att fördjupa förståelsen kring hur folkbiblioteksverksamheten 

i en kommun påverkas av sin omvärld genom att undersöka hur krav från närområdet 

gestaltas i biblioteks- och verksamhetsplaner samt i marknadsföringen mot närområdet 

på bibliotekshemsidan. I detta avsnitt återvänder vi till uppsatsens frågeställningar och 

försöker besvara dessa med hjälp av vår analys av det empiriska materialet.   

 

6.1 Hur beskrivs närområdets krav på folkbiblioteksverksamheten i 

kommunens biblioteksplan? 

 

Vi har analyserat hur närområdets krav beskrivs i Haninges biblioteksplan genom att 

utgå ifrån PEST-modellens fyra huvudsakliga omvärldsfaktorer. Vi har undersökt på 

vilket sätt dessa omvärldsfaktorers påverkan på bibliotekets verksamhet kan utläsas i 

den bild som ges av bibliotekets närområde i biblioteksplanen. Vår utgångspunkt i upp-

satsen har varit att närområdets krav påverkar folkbibliotekets verksamhet och därför 

också borde synas i biblioteksplanen där de stora riktlinjerna för kommunens biblio-

teksverksamhet dras upp. Vår utgångspunkt har i viss utsträckning bekräftats men vi har 

också förvånats över i hur liten utsträckning närområdet eller bibliotekets förutsättning-

ar beskrivs i konkreta detaljer.  

 

Ekonomiska förhållanden är inte ett framträdande tema i biblioteksplanen. I en tid av 

ekonomisk oro där satsningar på exempelvis kultur ofta ifrågasätts tycker vi att det finns 

ett behov av att diskutera bibliotekets ekonomiska utmaningar och beskriva hur biblio-

teket kan arbeta för att vara en ekonomisk hållbar organisation och samtidigt fylla en 

viktig samhällsfunktion. När ekonomiska faktorer nämns är det i lösryckta meningar 

och säger väldigt lite konkret om hur biblioteksverksamheten påverkas av ekonomiska 

fluktuationer eller vad biblioteken gör eller ska göra när det gäller ekonomiska sats-

ningar. Enda gången det tas upp är när man i förbigående skriver att utvecklingen med 

att alltmer material förmedlas digitalt i framtiden kommer att innebära ökade kostnader 

för biblioteken. 

 

Även politiska riktlinjer angående bibliotekets samhällsroll och den roll man från poli-

tiskt håll tycker att biblioteket borde spela i närområdet saknas i stor utsträckning. I pla-

nen refereras det mycket till bibliotekslagen när man skriver om politiska riktlinjer vil-

ket är begripligt eftersom denna tillhandahåller en övergripande idé om det svenska 

biblioteksväsendets samhälleliga ansvar. Det finns dock stort utrymme för varje enskild 

kommun att forma biblioteksverksamheten efter lokala förhållanden och utmaningar. I 

Haninges biblioteksplan ser vi inte i någon större utsträckning kommunens idé om bib-

lioteket. Istället lämpar man över ansvaret på bibliotekspersonalen att själva anpassa 

verksamheten utifrån de omvärldsförhållanden som råder. Detta ser vi bland annat i 

formuleringar som: ”Folkbiblioteken ansvarar för att fullgöra de uppgifter som kommunen 
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är ålagda i bibliotekslagen.”66 Peter Almerud menar att biblioteksplanen utgör en möjlig-

het för kommunen att dra upp tydliga politiska riktlinjer för biblioteksverksamheten och 

därmed förankra biblioteken i en tydlig samhällelig kontext. De politiska riktlinjer som 

finns i planen förekommer i samband med beskrivningen av olika användargruppers 

behov. Man pekar exempelvis på vikten av samarbete mellan folkbiblioteket och skol-

biblioteket för att understödja barns språk- och läsutveckling. Biblioteket beskrivs som 

kultur- och informationsförmedlare och sägs kunna medverka till högre kompetens- och 

utbildningsnivå bland medborgarna. Man tar också upp att biblioteket kan användas för 

att minska klyftorna i samhället, framförallt när det gäller tillgång till fri information 

och IT. Detta rör sig dock om allmänna resonemang snarare än konkreta riktlinjer. 

 

Teknologisk utveckling som en viktig omvärldsfaktor kopplas i första hand till behovet 

att göra digital information tillgänglig för alla medborgare. Behoven av teknologiska 

hjälpmedel kopplas till olika användargrupper som funktionshindrade och studenter. En 

vidare beskrivning av hur IT-utveckling påverkar biblioteksverksamheten och dess 

samhällsroll saknas dock. Det enda vi kan se är det tidigare nämnda att förmedlandet av 

digital information kommer att innebära ökade kostnader i framtiden.  

 

Den omvärldsfaktor som beskrivs mest utförligt i biblioteksplanen är den vi har kallat 

sociokulturella förhållanden. Man utgår i första hand ifrån ålderfaktorer och fokuserar 

särskilt på barn och samarbetet mellan folkbiblioteket och skolväsendet i kommunen. 

De Sáez betonar vikten av målgruppstänkande i bibliotekets arbete som ett hjälpmedel 

för att klargöra vilka behov som finns i närområdet. Olika målgrupper kommer att ha 

olika behov av biblioteket och man måste anpassa och profilera verksamheten efter des-

sa behov. Man beskriver olika behov sammanhängande med de olika målgrupperna med 

hänsyn till behov av skönlitteratur, studiematerial, information och olika typer av medi-

er. Man tar upp socioekonomiska förhållanden i beskrivningen av satsningar riktade 

mot specifika stadsdelar i syfte att där utjämna sociala klyftor. Förutom ålder är språk-

skillnader och funktionshinder de faktorer som tas upp i planen. Man skriver om att man 

erbjuder litteratur på olika språk och medier som är särskilt anpassade till olika typer av 

funktionshinder. Man tar också upp bokbussen och boken kommer som arbetsmetoder 

för att nå ut till användargrupper som av olika anledningar har svårt att ta sig till biblio-

teket. Den etniska sammansättningen och de olika språk som talas i kommunen beskrivs 

inte alls. Inte heller beskrivs utbildnings- eller arbetslöshetsnivån i kommunen eller om 

dessa är på väg åt rätt eller fel håll. Även en beskrivning av skillnader mellan könen 

inom kommunen lyser med sin frånvaro. Efter en läsning av biblioteksplanen är man 

kort sagt inte särskilt mycket kunnigare om Haninges sociokulturella sammansättning 

eller hur man anser att biblioteket ska arbeta med att bemöta dess krav. 

  

Utifrån denna beskrivning drar vi slutsatsen att närområdets krav beskrivs allmänt i bib-

lioteksplanen men att det där råder en stor brist på konkretion.  

 

6.2 Hur beskrivs folkbibliotekets arbete med att bemöta närområdets 

krav i verksamhetsplanen? 
 

I analysen av verksamhetsplanen har vi undersökt hur biblioteket själva beskriver de 

omvärldsfaktorer som inverkar på verksamheten och hur man arbetar för att med hjälp 

av olika arbetssätt, tjänster eller annat bemöta de krav som ställs från närområdet under 
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2012. Mattias Eriksson finner i sin undersökning Olika fönster mot samma omvärld – 

En undersökning av omvärldsbevakningen på Stockholms stadsbibliotek och Akademi-

bokhandeln i Stockholm att man överlag fokuserar på två huvudsakliga omvärldssitua-

tioner nämligen den politiska omvärlden och bibliotekets användare. Man ser det också 

som viktigt att hänga med i teknologisk utveckling och man tänker i termer av målgrup-

per. Vår analys bekräftar i stora drag den bilden. 

 

De ekonomiska förhållandena beskrivs även i verksamhetsplanen sparsamt. Man upp-

märksammar att inkomstskillnader i kommunen leder till ett ökat behov av att satsa på 

särskilda tjänster, områden och målgrupper. Det är dock oklart vad olika satsningar kos-

tar, hur det påverkar övrig verksamhet och hur det ekonomiska klimatet i samhället på-

verkar biblioteksverksamheten. Det presenteras ingen budget i verksamhetsplanen utan 

man får bara veta att enhetschefen regelbundet kommer att ha kontakt med förvaltning-

ens ekonom för uppföljning av bibliotekets ekonomi. Det är alltså svårt att få en över-

gripande bild av hur ekonomiska faktorer inverkar på verksamheten. Nanna Kann-

Christensen och Jack Andersen menar att bibliotekets utsatta ekonomiska situation i ett 

samhälle som präglas av New Public Management-inspirerade synsätt innebär att krav 

ställs på biblioteken att vara kostnadseffektiva. De anser dock att biblioteket i plane-

ringen av verksamheten inte bör fokusera på just kostnadseffektivitet utan istället på 

bibliotekets samhällsnytta. Kanske är det detta som gör att ekonomiska faktorer före-

kommer så knapphändigt i verksamhetsplanen. Helinsky menar å andra sidan att biblio-

teken i sin omvärldsbevakning bör vara ”brutalt ärliga” med vilka hot som föreligger 

mot verksamheten eftersom detta gör det lättare att se klart på hur verksamheten bör 

utvecklas. Eftersom biblioteket är i högsta grad känsligt för ekonomiska fluktuationer 

och krav på kostnadseffektivitet bör ekonomiska faktorer enligt detta perspektiv inte 

förtigas i verksamhetsplanen. 

 

Eftersom de politiska riktlinjerna i biblioteksplanen är ganska övergripande så ville vi 

undersöka hur biblioteket konkretiserar verksamhetens inriktning med hänsyn till hur 

man arbetar mot närområdet. Vi har funnit att graden av konkretion är betydligt högre i 

verksamhetsplanen och att man här får en mycket tydligare bild av bibliotekets sam-

hällsroll. Man relaterar bibliotekets arbete och mål till olika politiska mål och riktlinjer 

både på kommunal nivå och på nationell nivå. Att till exempel erbjuda IT-handledning 

på ryska på ett av filialbiblioteken är en tjänst som är väldigt konkret och anpassad till 

närområdet. Det är samtidigt en tjänst som man kan koppla till bibliotekslagens paragraf 

2 och Unescos folkbiblioteksmanifest som tar upp allas rätt till digital delaktighet. Man 

kopplar biblioteksverksamheten till politiska riktlinjer i kommunen genom att redogöra 

för kommunfullmäktiges mål och Kultur- och fritidsnämndens övergripande strategier 

inom områdena ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och 

med hjälp av punktlistor beskriva bibliotekets arbete inom dessa områden. Detta anser 

vi är ett bra sätt att knyta biblioteksverksamheten till en kommunal kontext. 

 

Teknologisk utveckling uppmärksammas i verksamhetsplanen. Mycket av arbetet rela-

terat till detta handlar om tillgängliggörandet av elektroniskt materiel. Man deltar i Di-

gidel-projektet som handlar om att göra fler människor digitalt delaktiga. Man tar på sig 

en utbildande roll gentemot närområdet och erbjuder IT-handledning på biblioteket. 

Man talar också om vikten av att utbilda personalen så att man kan hänga med i utveck-

lingen och fungera som ett pedagogiskt verktyg. Framväxten av trådlöst Internet, skriver 

man, har lett till att biblioteket blivit en alltmer eftersökt miljö för studenter eftersom de 

kan ta med sig sina egna laptops och koppla upp sig. Detta leder till att biblioteksloka-
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lerna kan behöva anpassas i framtiden i form av fler grupprum och studieplatser. Man 

informerar också om övergången till RFID och menar att denna övergång kommer att 

göra det enklare för användarna att låna material och frigöra tid för bibliotekarierna till 

andra typer av uppgifter. Hemsidan uppmärksammas som en viktig del i bibliotekets 

utåtriktade verksamhet. Man skriver att hemsidan är ett redskap för att förbättra biblio-

tekets service och nå ut till olika målgrupper. Man satsar på att göra hemsidan mer in-

teraktiv och användarvänlig, bland annat genom att göra bibliotekskatalogen till en mer 

integrerad del av hemsidan och länka till bibliotekets facebooksida. Kim Holmberg me-

nar att sociala medier är ett lovande arbetsverktyg för biblioteken när det gäller att öka 

interaktiviteten med sina användare.  

 

Av omvärldsfaktorerna är sociokulturella förhållandens inverkan på biblioteksverksam-

heten det som beskrivs utförligast i verksamhetsplanen. Man beskriver hur faktorerna 

tar sig uttryck i närområdet och hur biblioteken kan och ska arbeta för att bemöta de 

krav som uppkommer i och med dessa. Särskilt intressanta, tycker vi, är punkterna som 

rör målgrupperna barn och ungdomar, invandrare och människor med olika typer av 

funktionshinder. Detta eftersom det i bibliotekslagen står att dessa grupper ska visas 

särskild uppmärksamhet. När det gäller barn och ungdomar tar man framförallt upp 

”försämrade läs- och skrivkunskaper” som en omvärldstrend som man vill motverka. 

Här nämner man konkreta aktiviteter som arbete gentemot förskolor och skolor. Man 

vill också arbeta för att göra biblioteksrummet mer attraktivt för denna målgrupp. Arbe-

tet gentemot barn och ungdomar återkommer som ett starkt tema i våra analyser av både 

planerna och hemsidan vilket visar att det ses som en prioriterad del av verksamheten. 

Arbetet för att motverka segregation tas upp i form av att man poängterar vikten av att 

erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Man erbjuder också informationsmaterial 

på andra språk och IT-handledning på ryska. Under rubriken ”tillgänglighet” skriver 

man om att anpassa sina tjänster efter människor med funktionshinder genom att erbju-

da särskilda medier och arbeta med användarvänlighet på biblioteksrum och hemsida. 

Även bokbussen beskrivs som ett redskap för att nå ut till biblioteksovana och mark-

nadsföra verksamheten.  

 

Man kan fråga sig varför sociokulturella faktorer tas upp i större utsträckning än de 

andra omvärldsfaktorerna i både biblioteks- och verksamhetsplanen. Vi misstänker att 

arbetsmetoderna sammankopplade med att bemöta sociokulturella omvärldsfaktorer 

ligger i linje med bibliotekariernas kompetenser i större utsträckning än med de andra 

omvärldsfaktorerna. Att arbeta med teknologisk utveckling, ekonomiska eller politiska 

frågor tror vi innebär större utmaningar då dessa områden inte är lika förknippade med 

traditionellt biblioteksarbete och dessutom enligt vår erfarenhet i betydligt mindre ut-

sträckning tas upp i utbildningen av framtida bibliotekarier. 

 

Utifrån denna beskrivning drar vi slutsatsen att arbetet med att bemöta närområdets krav 

beskrivs utförligt i verksamhetsplanen med hänsyn till politiska faktorer, sociokulturella 

förhållanden och teknologisk utveckling. Däremot beskrivs bibliotekets ekonomiska 

situation nästan inte alls. 
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6.3 Hur avspeglas närområdets krav som dessa beskrivs i biblioteks-

planen och verksamhetsplanen i hur biblioteket marknadsförs genom 

hemsidan? 
 

I analysen av hemsidan har vi utgått från vad vi funnit i analyserna av de två styrdoku-

menten och undersökt om temana i dessa återfinns i arbetet med att på hemsidan mark-

nadsföra biblioteksverksamheten mot närområdet. Vi har också använt oss av de Sáez 

punkter rörande ett användarorienterat förhållningssätt i marknadsföringen av biblio-

tekstjänster.  

 

Carin Carlzén finner i sin undersökning av marknadsföring på svenska biblioteks hem-

sidor att ett användarorienterat synsätt är vanligt men att man inte alltid benämner sina 

aktiviteter på hemsidan som marknadsföring. I Haninges verksamhetsplan talar man om 

ett antal aktiviteter som ”marknadsföring” bland annat gallring för att skapa attraktivare 

biblioteksmiljö, tryckningar av folders och bokbussens utåtriktade verksamhet. När det 

gäller hemsidan så beskriver man den som ”en stor del av bibliotekets ansikte utåt.”
67

 

Vidare skriver man att man satsar på att via hemsidan förbättra bibliotekets service och 

arbeta för att nå ut till olika målgrupper. Bäckström och Wasserman menar att hemsidan 

bör ses som ett integrerat redskap i bibliotekets marknadsföringsarbete och att man i 

arbetet med den bör ta hänsyn till både layout, navigationsmöjligheter och profilering 

mot olika målgrupper.  

 

Eftersom Haninges bibliotekshemsida är underordnat kommunens hemsida så är deras 

möjligheter när det gäller layout begränsade. Dock nämns det i verksamhetsplanen att 

arbetet med att ta fram en ny hemsida pågår vilket kan innebära nya möjligheter på detta 

område. I nuläget använder man sig en hel del av bilder för att illustrera informationen, i 

synnerhet sker detta på barnavdelningen. Sidan är tydligt indelad i olika avdelningar av 

vilka vissa är riktade mot specifika målgrupper som studerande eller barn och ungdo-

mar. Olika typer av värden med bibliotekets tjänster lyfts fram på de olika avdelningar-

na. På barnsidan lyfts bland annat sagobokklubbar, barnteaterprogrammet och anpassa-

de boktips till barn fram. På avdelningen som riktar sig till studerande informerar man 

om databaser och erbjuder hjälp till informationssökning.  

 

En stor del av de teman som vi har identifierat i biblioteks- och verksamhetsplanerna 

återfinns också på hemsidan. Arbetet med att motverka försämrade läs- och skrivkun-

skaper bland barn och ungdomar avspeglas på barn- och ungdomsavdelningen där vi ser 

särskilt fokus på läsförmedling genom boktips anpassade för olika åldrar, från både bib-

liotekspersonal och andra barn. Arbetet med att motverka den digitala klyftan avspeglas 

bland annat i att de informerar om sina kurser i IT-handledning och Internet för nybörja-

re. Det syns också i deras informationssökningsguider och genom att man erbjuder till-

gång till digitala resurser via hemsidan. Arbetet med att understödja kommunens utbild-

ningsverksamhet avspeglas bland annat i satsningar mot studerande i form av till exem-

pel läxhjälp, information om studieavdelningen och möjligheten till att få hjälp av en 

studiebibliotekarie. Arbetet med att motverka segregation i samhället avspeglas bland 

annat i att biblioteket informerar om språkcaféer. Information om litteratur på olika 

språk är också ett återkommande tema särskilt på filialernas sidor. Även på barnavdel-

ningen informerar man om barnlitteratur på andra språk än svenska. Man erbjuder dess-
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utom informationsfolders om låneregler på en mängd olika språk. Arbetet med att för-

bättra tillgängligheten för människor med olika typer av funktionshinder avspeglas 

bland annat i att man erbjuder tillgänglighetsguider för de olika biblioteken i kommu-

nen. ”Boken kommer” har en egen avdelning under Biblioteket erbjuder där man erbju-

der allmän information om tjänsten. Man informerar också om medier anpassade för 

olika typer av funktionshinder, både för barn och för vuxna. 

 

Utifrån denna beskrivning drar vi slutsatsen att närområdets krav så som de beskrivs i 

kommunens biblioteksplan och bibliotekets verksamhetsplan avspeglas tydligt i biblio-

tekets marknadsföring mot närområdet på den egna hemsidan. Många av de övergripan-

de teman vi har identifierat i planerna återfinns i hur bibliotekets verksamhet beskrivs 

och vilka områden man prioriterar. Vi ser också att arbetet på hemsidan präglas av ett 

tydligt användarperspektiv och att man profilerar sig mot olika målgruppers behov.   

 

6.4 Avslutande reflektioner 
 

Vår utgångspunkt i uppsatsen var att närområdets krav påverkar folkbibliotekets verk-

samhet och att detta borde synas i kommunens biblioteksplan, i bibliotekets verksam-

hetsplan och på bibliotekets hemsida. Vi har undersökt hur närområdets krav gestaltas i 

de olika dokumenten och hur bibliotekets arbete med att bemöta dessa krav kommer till 

uttryck.  

 

Vi saknar en diskussion i biblioteksplanen angående bibliotekets samhällsroll och sam-

hällsnytta. Vi tror att en uttalad politisk idé skulle gagna biblioteket genom att tydligare 

placera verksamheten i en kommunal kontext. Vi tycker att biblioteket som politiskt 

verktyg i allmänhet uppmärksammas i för liten utsträckning idag. Det kan gälla biblio-

teket som integrationspolitiskt verktyg, som ett verktyg för att minska klyftor i informa-

tionsförsörjning och tillgång till IT, eller som ett kompletterande verktyg till utbild-

ningssektorn och till studerande i alla åldrar.  

 

Vi skulle dessutom gärna se att bibliotekets ekonomiska situation diskuterades i större 

utsträckning. I biblioteks- och verksamhetsplanerna belyses denna fråga i anmärknings-

värt liten utsträckning. Eftersom biblioteksverksamheten finansieras med offentliga me-

del är det viktigt att tydliggöra vart pengarna går och vilket värde i form av samhällsnyt-

ta som kommer skattebetalarna till godo genom biblioteksverksamheten. Vi anser att 

bibliotekets ekonomiska situation kan diskuteras utan att man därmed hemfaller åt 

krasst marknadstänkande. 
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Haninges biblioteks hemsida som den såg ut den 15: e maj. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


