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Abstract  In the digital era, new services have entered the public libraries, like 

seeking information on the Internet,  in databases, newspapers online etc.  
But many citizens do not know that these services exist. The libraries 
have a democratic responsibility to inform about them. In the county of 
Östergötland a project started in 2001 where libraries in five small 
municipalities built websites in which they present all their electronic 
services available. One of the aims was – with the help of different kinds 
of marketing – to reach special groups of people, like adult students, 
small companies and politicians. The project closed at the end of 2003. 
The purpose with this study is to – through this website project – focus 
on the marketing of public library services. The method used is 
qualitative interviews with the project manager and the five librarians. 
The study points out that the librarians did not have enough time to 
market their services, nor did they always have the right competence in 
marketing. If the public libraries want to stay in the front line of life -long 
learning and information seeking services, they must become better in 
marketing their services.  It is also a question for the librarians as 
professionals. If they do not market thems elves as professionals, others 
might take over. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Behöver folkbiblioteken marknadsföra sig? Det finns en risk för att alltför många inom 
bibliotekariekåren hittills svarat nej på den frågan. Inget konkurrerar i alla fall med 
biblioteken och ”alla” älskar dem ju. Cirka 70 procent i åldrarna 15 – 85 år besöker bibliotek 
under ett år visar en undersökning från 20001. Varför anstränga sig ytterligare? Ordet 
marknadsföring är heller inte alltid positivt laddat i kulturkretsar. Det riktar lätt tankarna mot 
kommersiellt tänkande och affärsföretag. 
 
Men de senaste åren har debatten inom biblioteksvärlden börjat vakna till liv om vikten av 
marknadsföring. Kring årsskiftet 2003 – 2004 hölls exempelvis en fyra dagar lång konferens 
om marknadsförandets nödvändighet, arrangerad av Ikoner-Akademien inom Bibliotekstjänst. 
Diskussionen har kommit igång, men ännu märks inte mycket aktivt handlande.  
 
Det finns flera grundläggande skäl till att marknadsföra bibliotek. En övergripande anledning 
handlar om folkbibliotekens kärnverksamhet som kan sägas vila på fyra hörnstenar: 
 
– Folkbildning – läsfrämjande, upplysning, utbildning mm 
– Demokrati – fri tillgång till information så att alla kan bilda sig en egen åsikt 
– Mötesplats – för alla som vill komma 
– Förvaltare av kulturarvet – t.ex. av klassiker och att vara en bro till övriga 
kulturinstitutioner. 
 
Det är alltså en viktig uppgift för folkbiblioteken att aktivt arbeta för demokrati och 
folkbildning. Men också att vara ett forum för och en kanal till kultur, information och möten 
– för alla grupper i samhället, inte bara för de som redan hittat till biblioteken.  
 
Alla har rätt att veta vilka tjänster som erbjuds, även om de sedan väljer att avstå och inte 
använda dem. 
 
Skäl nummer ett för att marknadsföra en verksamhet handlar alltså om demokrati – alla 
människor ska ha rätt till biblioteken och veta vad som finns att tillgå där. Så är det inte idag. 
De flesta vet att man kan låna böcker. Men inte hur biblioteken utvecklats i takt med den 
tekniska utvecklingen, t. ex. att man via deras databaser kan läsa tidningar i fulltext på en rad 
olika språk, via nätet läsa kommunala handlingar eller beställa och låna om böcker hemifrån. 
 
Det andra skälet rör samhällsförändringar. Den offentliga sektorn förändras och krymper. Det 
som var självklart för 15 år sedan – t.ex. att elever gick i närmaste skola och patienter blev 
tilldelade en speciell vårdcentral – är inte självklart längre. Antalet friskolor växer, skolan har 
blivit konkurrensutsatt, liksom sjukvård och universitet. Med en ökande konkurrens – om 
elever, patienter eller studenter – kommer också kvalitetsbegreppet alltmer i fokus. Som 
konsumenter blir vi alltmer kvalitetsmedvetna. 
 
Folkbiblioteken finns med i den här utvecklingen. Tjänsterna och servicen där kan alltid bli 
bättre och anpassas till samhället och människors behov nu och i framtiden. Ett ändrat 

                                                 
1 IT och äldre, delbetänkande, SOU:2002:15 
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efterfrågemönster på biblioteken, ny teknologi, ekonomiska besparingar och förändringar i 
organisationen leder till att innehållet i de tjänster som biblioteket erbjuder också förändras. 
Faktorer som påverkar biblioteken är till exempel: 
 
– Ny teknik. Allt mer information finns i databaser och på Internet. E-boken är verklighet i 
dag. Det finns numera fler elektroniska tidskrifter än traditionella. Och ett stort antal 
människor vet inte hur man hittar i denna typ av information. 
– Informationsexplosionen. Kunskapen att söka, strukturera och värdera information blir 
värdefull. 
– Förändrade kundbehov. Livslångt lärande, pensionärsuniversitet, privatskolor utan 
skolbibliotek m.m. leder till nya målgrupper. 
– Ökande krav på service i takt med att kvalitetsmedvetandet ökar i befolkningen. 
– Ekonomisk utveckling. Den offentliga sektorn drar ner – hur påverkar det biblioteken? 
 
Ett tredje skäl till behovet av marknadsföring är de minskande anslagen inom den offentliga 
sektorn. Biblioteken hotas av neddragningar. De behöver marknadsföras aktivt mot 
politikerna så att dessa beslutsfattare får rätt uppfattning om vad folkbiblioteken står för idag. 
Många politiker vet inte vad biblioteken sysslar med mer än att de lånar ut böcker. En del 
ifrågasätter dem och resonerar mer i stil med att ” pocketböcker är ju så billigt att köpa nu för 
tiden”, enligt en av de bibliotekarier som intervjuas i uppsatsen. 
 
Dessutom befinner sig biblioteken numera längre ner i den politiska hierarkin. 
Sammanslagningen av kommunala nämnder har gjort att politikerna tar ansvar för större 
områden. Direktkontakten blir sämre, ofta finns det också en förvaltningschef mellan 
bibliotekschefen och politikerna. Biblioteken riskerar att betraktas som trevliga, men ej 
nödvändiga, i en krympande offentlig sektor. 
 
Därför behöver biblioteken marknadsföras mot politikerna för att de ska veta vilka tjänster 
som erbjuds och vilka behov de fyller och bör fylla. Däribland deras viktiga roll inom 
vuxenutbildning och livslångt lärande, dvs deras samhällsnytta. 
 
I en studie från 1999 om marknadsföring av bibliotekariekompetens gentemot lokala 
politiker2 lyfter författarna fram problemet med politikernas okunskap om bibliotekarier och 
bibliotekens verksamhet. Alla tio bibliotekschefer som intervjuas i studien påtalar att 
politikerna enbart är intresserade av de tunga bitarna i kommunen: skola, barnomsorg och 
äldreomsorg. 3  En bibliotekschef uttrycker sig så här i studien: ”Många andra tycker att 
biblioteket är en egen liten ö som lever i sin värld för sig själv. Det är där faran ligger för då 
blir vi ett bokmuseum. Vi måste hela tiden vara med i samhällsdebatten.” 4 
 
Det fjärde skälet till att det är viktigt att marknadsföra biblioteken handlar om intern 
konkurrens. Fler yrkesgrupper än bibliotekarier arbetar t.ex. med informationssökning (t.ex 
omvärldsbevakare), böcker finns lättillgängligt och billigt att köpa och det finns en växande 
konkurrens mellan yrkesgrupper även inom den offentliga sektorn, däribland mellan lärare 
och skolbibliotekarier. 
 

                                                 
2 Agert, Ingela & Tegström, Henrik 1999. Kompetens som lockbete 
3 Ibid., s. 47 
4 Ibid., s. 51 
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Bibliotekarierna bör därför marknadsföra sig som yrkesgrupp. Redan idag ersätts till viss del 
bibliotekarier med andra yrkeskategorier på biblioteken, däribland lärare, kulturarbetare och 
butikspersonal med väl utvecklad servicekänsla. Norrköpings stadsbibliotek, Dieselverkstan i 
Nacka och Idea Store i London är exempel på bibliotek där sådana yrkesgrupper anställts. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Glappet mellan de medborgare som är”informationskomptetenta” och de som inte är det ökar. 
Det s.k. kunskapssamhället tudelar befolkningen. En del har alla resurser i sin hand, andra 
saknar dem helt. Biblioteken har här ett viktigt uppdrag genom att finnas som resurs när det 
gäller folkbildning och att vägleda människor i informationsdjunge ln.  
Serviceutbudet ökar nu på flera av landets folkbibliotek, till exempel vad gäller IT-tjänster i 
form av tillgänglighet till databaser, tidningsartiklar, olika bibliotekskataloger och 
samhällsinformation. Det går till exempel att hemifrån gå in och söka i bibliotekets katalog, 
låna om och beställa böcker. På många bibliotek finns flera databaser som man kan söka i, 
exempelvis artiklar i fulltext både på svenska och andra språk, liksom tidskrifter, och 
strukturerad information där man kan finna exempelvis uppslagsverk, PatientFass, lagar i 
fulltext, kommunal information och lokalhistoria. 
 
Men hur ska människor veta om att dessa IT-tjänster finns via biblioteken, om de inte aktivt 
marknadsförs? 
Många känner inte till det.  
 
Bibliotekslagens 2 § stadgar att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek ”till 
främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt”. Den säger även att ”Folkbiblioteken skall verka för att 
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”. Det är alltså lag på att 
folkbiblioteken aktivt arbetar för att vara tillgängliga för alla grupper i samhället, inte bara för 
dem som redan upptäckt bibliotekens möjligheter. Även om man inte är intresserad av att 
nyttja dessa tjänster, har alla rätt att veta vad de väljer bort. 
 
För att belysa frågan om marknadsföring har jag valt att studera ett konkret exempel. Det 
handlar om ett hemsidesprojekt på fem glesbygdsbibliotek i södra Östergötland. Länsbibliotek 
Östergötland har drivit detta treåriga projekt – ”IT-utveckling av biblioteken i Östergötland” – 
med stöd av bl.a. EU-medel. Projektets mål har varit att med hjälp av IT öka tillgängligheten i 
landsbygd och glesbygd till kommunbibliotekets informationsresurser och däribland stötta 
vuxen- och distansstudenter, liksom små-och medelstora företag som verkar i glesbygden. 
Projektet har varit uppdelat i två etapper. Den första etappen handlade om att bygga upp lokalt 
anpassade, interaktiva bibliotekshemsidor. Den andra etappen handlade om att marknadsföra 
”biblioteket på nätet” genom aktiva insatser från bibliotekens sida. 
 
Det är alltså denna andra etapp som jag koncentrerar mig på. Det jag är intresserad av att 
studera är just hur dessa hemsidor marknadsförs till befolkningen i glesbygdskommunerna. 
Jag undersöker också hur biblioteken ser till att hemsidorna med dess IT-tjänster inte bara blir 
kända, utan också att de lätt kan användas av de grupper de vänder sig till. Dessutom tar jag 
reda på vilken inställning de intervjuade bibliotekarierna har till marknadsföring av 
bibliotekets tjänster. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
1.3.1 Syfte 
 
Jag vill belysa frågan om marknadsföring av folkbibliotekens tjänster genom att studera ett 
konkret exempel. Det handlar om fem glesbygdsbibliotek och marknadsföringen av deras 
respektive hemsidor. Genom att belysa det här konkreta exemplet vill jag bidra till att lyfta 
fram den viktiga frågan som allmänt rör marknadsföring av folkbibliotekens tjänster.  
 
1.3.2 Frågeställningar 
 
Med utgångspunkt från syftet vill jag besvara tre frågor:  
1. Hur marknadsför de fem folkbiblioteken sina hemsidor? Det vill säga hur gör de för att folk 
ska veta om att dessa IT- tjänster finns? 
 
2. Hur tillgängliggörs tjänsterna? Det vill säga hur ser bibliotekarierna till att IT-tjänsterna 
inte bara blir kända, utan att de också lätt kan användas av de grupper de vänder sig till?  
 
3. Vilken inställning har bibiliotekarierna själva till marknadsföring av bibliotekets tjänster? 
 
1.4 Definitioner 
 
Eftersom det råder viss begreppsförvirring när det gäller ord som innehåller IT och webb vill 
jag tala om vad jag menar med de ord jag använder.  
 
Hemsida: Öppningssidan på internet för exempelvis en myndighet, organisation eller ett 
företag. Via öppningssidan kan man sedan klicka sig vidare till annan information eller andra 
tjänster som ”ägaren” av hemsidan har. 
 
Webbplats: Detsamma som hemsida. I uppsatsen används hemsida för detta begrepp. 
 
IT-tjänst: Tjänst eller information som finns tillgänglig via internet, t.ex. att beställa en bok 
eller låna om böcker via nätet. Men också resurser som finns tillgängliga med hjälp av 
internet, t.ex. databaser på nätet eller e-böcker. 
 
Internettjänst: Detsamma som IT-tjänst. 
 
1.5 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet där syfte och frågeställningar redovisas, följer kapitel 2 där de 
teorier som ligger till grund för uppsatsen presenteras. I kapitel 3 presenterar jag en nationell 
diskussion som rör marknadsföring av folkbibliotekens tjänster samt tidigare studier inom 
ämnet. Kapitel 4 tar upp den metod jag valt för att genomföra undersökningen. Därefter följer 
kapitel 5 där jag presenterar det biblioteksprojekt jag följt. I kapitel 6 presenterar jag 
resultaten av intervjuerna och det följs sedan av kapitel 7 med analys, diskussion och 
slutsatser av resultaten. Kapitel 8 tar upp uppsatsens resultat i förhållande till projektets egen 
slutrapport. 
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2 Teoretiska modeller och begrepp för marknadsföring 
 
2.1 Val av forskare 
 
Jag har för det första valt att studera Philip Kotlers teorier. Han är professor i marknadsföring 
i USA och sedan många år en av västvärldens stora auktoriteter inom strategisk 
marknadsföring. Att jag valt honom beror på att jag vill ha en generell marknadsföringsteori 
att utgå ifrån för att få en fördjupad förståelse av resonemangen. 
 
Jag har också läst Christian Grönroos marknadsföringsteorier. Christian Grönroos är professor 
vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och en av de ledande forskarna i Norden inom 
området marknadsföring i tjänsteföretag. Att jag valt honom beror på att han just är pionjär i 
forskningen av marknadsföring inom tjänsteföretag och delvis grundar sig på Koetlers teorier. 
 
Slutligen har jag också använt mig av Eileen Elliott de Sáez. Hon är forskare och en av 
Englands första ”auktoriserade marknadsförare” . Hon tillämpar bl.a. Kotlers teorier direkt på 
biblioteks- och informationssektorn. 
 
De respektive forskarnas resonemang ger en förståelse för komplexiteten i begreppet 
marknadsföring och en bild av hur diskussionen utvecklats under de senaste årtiondena. 
 
2.2 Bakgrund 
 
Många associerar ordet marknadsföring med reklam, broschyrer och annonser. Det vill säga 
ett sätt att tala om för presumtiva kunder att exempelvis ett visst företag existerar och att det 
har en vara eller tjänst att sälja som kunden behöver. 
 
I ett privat företag är huvudmålet att uppnå så stor vinst som möjligt. Så är oftast inte fallet i 
den offentliga sektorn. Här är målen i regel av icke-vinst karaktär. Däremot är målet största 
möjliga samhällsnytta. Skattepengarna ska användas på ett maximalt sätt till medborgarnas 
nytta. Verksamheten ska därmed drivas lika rationellt som ett privat företag. 
 
Eftersom marknadsföring tidigare varit förknippad med främst den privata sektorn och 
affärsdrivande företag har forskningen inom det här området varit fokuserad på dessa. Men 
under senare delen av 1900-talet har intresset för marknadsföring av offentliga och ideella 
tjänster växt fram, även inom forskningen. En anledning till detta är samhällsförändringar. 
Den offentliga sektorn förändras, krymper och blir konkurrensutsatt. Behovet av 
marknadsföring, det vill säga att tala om vilka tjänster den offentliga sektorn kan erbjuda och 
vad som är specifikt med dem, ökar därmed. Det finns också en viktig demokratisk aspekt. 
Medborgarna har rätt att veta vilka offentliga tjänster som finns och var de kan ta del av dem. 
 
2.3 Philip Kotler 
 
Philip Kotler skrev 1975 ett banbrytande verk ”Marketing for nonprofit organizations” vars 
syfte var att lyfta fram nödvändigheten och belysa problematiken kring marknadsföring av 
icke- vinstdrivande organisationer. I sitt förord5 skriver Kotler att alla organisationer opererar 

                                                 
5 Kotler, Philip 1975. Marketing for nonprofit organizations, s. X 
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i olika miljöer med en eller flera marknader. Exempelvis ett universitet, som konkurrerar med 
andra universitet och högskolor om antal studenter, forskningsanslag, uppmärksamhet i media 
osv., har en ”studentmarknad”, en ”anslagsmarknad”, en ”mediamarknad” etc. Varje marknad 
har sedan också undergrupper med speciella behov och förutsättningar. Den marknadsförande 
organisationen, i sin tur, har uppställda mål riktade till varje enskild marknad och undergrupp. 
Kotler definierar ordet marknadsföring i sin bok så här: ”marketing is the effective 
management by an organization of its exchange relations with its various markets and 
publics”.6 . Dvs marknadsföring handlar om hur en organisation på effektivast möjliga sätt 
upprätthåller sina relationer med de respektive marknaderna och kunderna. 
 
2.3.1 Exemplet Disney 
 
I en annan av sina böcker7  lyfter Kotler fram exempel på företag/organisationer som han 
tycker lyckats väl med sin marknadsföring. Ett exempel han tar fram är Disney World i USA. 
Enligt undersökningar han redogör för är det långt ifrån inte bara det stora utbudet av nöjen i 
Disney-parken som gör att människor är nöjda med sina besök där. Inte minst, menar Kotler, 
är det för att all personal är mycket vänlig. ”the real ’Disney Magic’ lies in the company’s 
obsessive dedication to serving its customers. The company sets high standards of service 
excellence and takes extreme care to make every aspect of every customer’s visit 
memorable.”8.  
 
Disneyföretaget har funnit att genom att ha en god servicenivå hos all personal, till alla 
besökare – stora som små – , vinner det själv förtjänster och får alltfler människor att komma 
till sina parker. Men för att få de anställda att anstränga sig för att alltid vara serviceinriktade 
krävs att de själva trivs, känner sig viktiga och personligt delaktiga i organisationen och 
”showen”. 
 
2.3.2 Fyra aspekter på tjänster 
 
Philip Kotler menar att när en organisation ska designa en marknadsföringsplan måste den 
beakta fyra olika aspekter på tjänster. Dessa fyra aspekter är intangibility (ej påtaglig, 
obestämd), inseparability (oskiljaktighet), variability (föränderlighet) och perishability 
(förgänglighet)9.  
 
Med intangibility menas sådan service som är abstrakt och inte syns. I bibliotekssammanhang 
kan det t.ex. vara sådant som sker bortom låntagarens ögon i form av klassificering, 
katalogisering, arbetet med att bygga upp en lokalt anpassad hemsida etc. 
 
Den andra aspekten, inseparability (oskiljaktighet), handlar om att även ”bipersoner” i en 
service, t.ex. en vaktmästare som kör böcker mellan biblioteken, är en del av servicen och 
därför viktig för helheten. 
 
Den tredje faktorn, variability (föränderlighet, ostadighet, ombytlighet), handlar om att 
kvaliteten på servicen är beroende av vem som tillhandahåller den, t.ex. hur en 
bibliotekskontorist bemöter låntagarna eller hur en hemsida hålls uppdaterad. 
 

                                                 
6 Kotler, Philip 1975. Marketing for nonprofit organizations, s. X 
7 Kotler, Philip och Armstrong, Gary 1994. Principles of marketing. 
8 Ibid., s. 638 
9 Ibid., s. 640-643 
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Den fjärde faktorn handlar om perishability (förgänglighet) och tar upp aspekten att servicen 
inte kan lagras till ett senare tillfälle. Om ett bibliotek endast har ett fåtal besökare på 
biblioteket under vissa tider bör man kunna tänka om och t.ex. ha andra öppettider eller ta 
hjälp av mindre kvalificerad arbetskraft under dessa tider för att minska kostnaderna.  
Och en hemsida som är dåligt uppdaterad eller krångligt strukturerad kommer inte att 
användas. Servicen måste fungera här och nu. 
 
2.4 Christian Grönroos 
 
Christian Grönroos tar i sin forskning fasta på två skilda begrepp inom 
marknadsföringsdiskussionen. Det ena begreppet kallas för transaktionsmarknadsföring där 
målet med marknadsföringen är att åstadkomma enskilda köp och transaktioner (byten). I 
många fall blir marknadsföringen då i stor utsträckning kampanjorienterad. Ett exempel på 
detta är detaljhandelns regelbundna kampanjer. Genom stora reklamsatsningar ska man locka 
nya och gamla kunder till sin affär, t ex billigt kaffe på Ica.10  
 
Det andra begreppet kallas relationsmarknadsföring. 
 
2.4.1 Relationsmarknadsföring 
 
Sedan början av 1980-talet har nämligen en annan syn på vad som är det centrala fenomenet i 
marknadsföring växt fram inom den s.k. nordiska skolan. Den här synen utgår ifrån att det 
inte är transaktioner i sig som är det viktigaste i marknadsföringen, utan att det är relationerna 
mellan parterna på marknaden som står i fokus 11. Detta synsätt kallas för 
relationsmarknadsföring. Forskningen inom den nordiska skolan har under 1990-talet 
utvecklats vidare och fördjupats i frågor som rör marknadsföring, ledning och produktion 
av tjänster, vilket numera ofta kallas service management. 
 
Enligt Christian Grönroos är marknadsföring: 
1. en attityd eller en filosofi som tjänar som riktlinjer för det övergripande tänkandet i 
organisationen, i beslutsfattandet såväl som i genomförandet av de planer som man beslutat 
om, 
2. ett sätt att organisera olika funktioner och aktiviteter inom företaget; samt 
3. en uppsättning instrument, tekniker och aktiviteter, allt det som kunder och andra i 
organisationens omvärld utsätts för. 12 
 
Den översta nivån – och den viktigaste – handlar alltså om marknadsföring som en filosofi, ett 
sätt att tänka, som innebär att kunden står i centrum för verksamheten. Häri ligger grunden till 
framgångsrik marknadsföring, menar Grönroos. 
 
Lars-Johan Lindqvist, professor vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, och kollega till 
Grönroos, har ett citat hämtat från museiverksamhet. Han vill med det belysa vad 
kundorientering innebär: ”Museums will stand or fall not only by their competence to care for 

                                                 
10 Grönroos, Christian 1998. Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 10 
11 Ibid., s. 10 
12 Grönroos, Christian 1990. Service management: ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens, s. 137 
 



 8 

collections, but by their ability to care for people. In other words they need to be market 
oriented to survive…”  13 
 
Den andra nivån som Grönroos anger handlar om att framgångsrik marknadsföring kräver att 
företaget organiserats på ett bra sätt. Marknadsföringsfilosofin måste sprida sig genom hela 
organisationen. Det ska inte bara vara en välavgränsad marknadsavdelning som handhar 
marknadsföringen, utan filosofin ska omfatta alla medarbetare, från vaktmästare till VD. 
 
Den tredje nivån, slutligen, betonar de mer handfasta, påtagliga handlingarna i 
marknadsföringstänkandet som t.ex. broschyrer, prissättning och distribution. Alltså sådant 
som de flesta förknippar med marknadsföring. Det är ingen slump att Grönroos låter dessa 
mer praktiska funktioner hamna först på tredjeplats i marknadsföringsrangskalan. För han 
menar att om man har ett så snävt synsätt så att man sätter likhetstecken mellan den tredje 
nivån och marknadsföring, kommer sannolikt marknadsföringen att misslyckas eller bara leda 
till begränsade resultat. 14  
 
2.4.2 Fyra karaktärsdrag på tjänster 
 
Den offentliga sektorn producerar olika slags tjänster, t.ex. de som folkbiblioteken erbjuder. 
Enligt Grönroos har tjänster generellt sett fyra grundläggande karaktärsdrag: 
 
1. Tjänster är delvis inte påtagliga. D.v.s. kunden har svårt att se tjänsten framför sig. Man 
kan se delar av den, men inte hela processen. En lånebok som man lånar ser man, men inte 
processen fram till att boken hamnat på biblioteket. 
 
2. Tjänster är processer, en rad aktiviteter och det förklarar att tjänsterna inte alltid är så 
påtagliga. Tjänster är en serie aktiviteteter som tillsammans utgör den helhet som kunden får 
eller upplever. Exempelvis på ett bibliotek, där boken ska beställas, katalogiseras, 
klassificeras etc innan den sätts ut på hyllan. Datorer ska beställas, liksom datorprogram etc. 
 
3. Kunden är till stora delar närvarande och konsumerar tjänsten samtidigt som den 
produceras. På biblioteket t.ex. lånas boken ut till låntagaren – det blir en del av själva 
tjänsten. Liksom chatten med en bibliotekarie, en service där man online kan ställa frågor till 
en bibliotekarie. 
 
Ett exempel från ett helt annat område är passansökan hos polisen. När man ansöker om pass 
upplever man som kund bara de aktiviteter som har att göra med inlämningen av handlingarna 
hos polisens passavdelning samt med avhämtningen av det färdiga passet. I samtliga fall 
kännetecknas tjänsten av att en del av de aktiviteter som tillsammans bygger upp själva 
tjänsten äger rum samtidigt som kunden är med och upplever dem. 15  
 
4. Kunden tar ofta del av produktionen av tjänsten. Detta innebär att kunden förutsätts vidta 
vissa åtgärder för att det ska vara möjligt för den tjänsteproducerande organisationen att 
betjäna kunden ifråga. 16 
 

                                                 
13 Björkroth, Göran red. 1995 Offentlig information som konkurrens- och kvalitetsinstrument. Marknadsorientering i 
offentlig sektor. Överlever den nordiska modellen?, s. 46. 
14 Grönroos, Christian 1990. Service management: ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens, s. 37. 
15 Grönroos, Christian och Monthelie, Caroline 1988. Service management i den offentliga sektorn, s. 21 
16 Ibid., s. 21 
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Vid en passansökan måste kunden kunna fylla i ansökningsformuläret rätt och ge riktiga 
uppgifter om sig. En låntagare ska visa lånekort där han/hon gått med på vissa regler, en 
besökare på en bibliotekshemsida måste förstå strukturen och aktivt söka sig fram till det 
han/hon vill ha reda på. 
 
Kunden har alltså två roller i sin relation till den tjänsteproducerande organisationen. Han/hon 
är inte enbart konsument eller användare utan också produktionsresurs. Beroende på hur 
kunden/användaren förmår fylla sina uppgifter som en sådan blir tjänsten mer eller mindre bra 
för honom/henne. 
 
Det här, menar Grönroos och medförfattaren Monthelie, har klara följdverkningar för 
tjänsteorganisationen. Man är tvungen att styra kunden också som produktionsresurs genom 
att t.ex. ge kunden/användaren den information och de hjälpmedel som behövs för att tjänsten 
ska bli bra. 
 
I den tjänsteproducerande organisationen måste man förstå innebörden av de här beskrivna 
egenskaperna för tjänster. Om man inte gör det, är risken stor att man inte förstår kunden rätt, 
inte förstår hur kvaliteten på tjänsterna upplevs av kunderna och att man förbiser någon viktig 
resurs eller företeelse vid en utvecklingsprocess. 
 
2.4.3 Teknisk och funktionell kvalitet 
 
En tjänst är alltså inte ett fysiskt ting, utan en serie aktiviteter. Som en följd av tjänstens 
komplicerade natur upplevs kvaliteten på den på ett komplicerat sätt. 17  Grönroos och 
Montehlie skriver att tjänsteproducerande organisationer ofta har en för snäv uppfattning om 
vad kvalitet är. Kunderna upplever kvaliteten som ett betydligt vidare fenomen. De baserar sin 
upplevelse av kvaliteten på en tjänst både på vad de får och hur de upplever processen som 
leder fram till det de får. 
 
Grönroos skiljer på teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet är vad kunden får 
som slutresultat, t.ex. en lånebok eller en hemsida att besöka. Funktionell kvalitet är hur 
kunden upplever processen som leder fram till den tekniska kvaliteten, t.ex. väntetider, 
attityder, tillgänglighet, trivsel, serviceinrik tning hos organisationens personal och snabb, 
användarvänlig information på nätet. D.v.s. kvalitetsupplevelsen bestäms av vad kunden får 
och hur hon får det. 
 
En tredje faktor som påverkar kundens upplevelse av kvalitet på tjänsten är 
organisationsprofilen. 18  En organisations ”image” har betydelse för kvalitetsupplevelsen 
därför att den åtminstone delvis påverkar kundens sätt att uppleva den tekniska och 
funktionella kvaliteten. Om profilen – imagen – varumärket – är bra ser kunden positivare på 
vad hon får. Men om profilen är dålig kommer negativa händelser i kvalitetsupplevelsen att 
stärkas.  
 
Sammanfattningsvis, menar Grönroos, är det en grundförutsättning att den tekniska kvaliteten 
är bra. Men sist och slutligen är det den funktionella kvaliteten som avgör om kunden 
verkligen blir nöjd. 19 . 
 
                                                 
17 Grönroos, Christian och Monthelie, Caroline 1988. Service management i den offentliga sektorn, s. 22-23 
18 Ibid., s. 24. 
19 Ibid., s. 27 
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2.5  Eileen Elliott de Sáez 
 
Eileen Elliott de Sáez tillämpar sina marknadsföringsteorier, som hon grundar bl.a. på Kotler, 
direkt på biblioteks- och informationstjänster och hon utgår från engelska förhållanden. 
I sitt förord till boken ”Marketing concepts for libraries och informations services” skriver 
hon bl.a. så här: ”The real value of marketing is to ensure the survival and growth of the 
libraries and information services… The marketing model in the digital age focuses on users, 
client and customers and on keeping them” 20 
 
Hon fortsätter: ”The absolute key to succesful strategic change…is to focus on the 
user”…”The ’user’ includes the regular user, the irregular user, the non-user and the 
potential user. Who is the user? What are the influences on the user? What does the user 
value? How might we better inform and educate the user? ” 21, är frågor hon ställer sig. 
 
De Sáez fokuserar alltså på låntagaren/besökaren/kunden – både den nuvarande och den 
presumtiva. Men hon tittar också inåt, mot organisationen. Ser vi framför oss en värld där 
bibliotekarier och informationsspecialister har en alltmer inflytelserik roll? Hur stort 
inflytande har de personer som hanterar samhällets information och kunskap idag? frågar hon 
sig. Bibliotekarier och informationsspecialister kan bli nyckelfigurer. Men det är deras 
förmåga att marknadsföra sig själva som avgör om det blir så, menar de Sáez. Om 
bibliotekarier verkligen är övertygade om att de har en viktig roll att spela, inte bara som 
bokförmedlare utan även som förmedlare av information, ska de också visa det genom att 
marknadsföra sina tjänster. 
 
2.5.1 Kotlers fyra huvuddrag enligt De Sáez 
 
På 2000-talet har medvetenheten om värdet av marknadsföring växt, men vägen är fortfarande 
lång att gå, framhåller de Sáez. Hon hänvisar till Kotlers fyra huvuddrag i marknadsföringen, 
nämligen ”intangibility” ( ej påtaglig), ”inseparability” (oskiljaktighet), ”variability” 
(föränderlighet) och ”perishability” (förgänglighet) 22 (se även detta kapitel, rubrik 2.3.2). 
 
Intangibility handlar om det faktum att service och tjänster i regel inte ”can be touched or 
seen or tasted”. Och ändå, vem kan kalkylera med effekten av ett leende eller en vänlig röst i 
rätt ögonblick? frågar hon sig. Tjänsten eller varan man får är ”inseparable” med hur man 
upplevt servicen i samband med det. 
 
”The variability” av servicens kvalité är beroende av personalens förmåga, motivation, träning 
och personlighet och kan inte kontrolleras på samma sätt som om rätt bok lånas ut. Liksom 
variationen på servicen på nätet kan variera, i form av en dåligt uppdaterad hemsida, bilder 
som är svåra att ladda ner, en rörig webbplats etc. 
 
Tjänster kan inte lagras, så som varor kan, och är därför dömda att vara ”perishable”. Det är 
här och nu som gäller, i mötet med kunden/användaren. Servicen ska därför vara rätt anpassad 
till kundens behov här och nu. 
. 
2.5.2 Tjänstesektorns fyra hörnpelare  

                                                 
20 De Sáez, Eileen Elliott 2002. Marketing concepts for libraries and information services , s. XIII. 
21 Ibid., s. XIV. 
22 Ibid., s. 6 
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Hon hänvisar även till Kotler och hans diskussion kring den kommersiella marknadens fyra 
hörnpelare vad gäller marknadsföring. Här brukar det talas om fyra P: Produkt, Pris, Plats 
(var varan finns tillgänglig) och Påverkan (olika sätt att tala om att varan finns). Kotler har 
översatt dessa fyra P till tjänstesektorn och lanserar då istället fyra C. 
 
”Produkt” översätts då med ”Customer (user) value”, dvs värdet, om tjänsten anses intressant 
för kunden/användare överhuvudtaget. Värdet handlar också om vad, i detta fall biblioteket, 
konkurrerar med, som exempelvis övriga kulturinstitutionerns utbud, föredrag och 
programverksamheter, användarens tid som familj, andra fritidsaktivieteter etc. 
 
”Pris” översätts med ”Customer Cost”, som tid, pengar och energi för kunden. 
 
”Plats” är lika med ”User Convenience”, bekvämlighet, som var man når 
tjänsten, hur man når den och hur lätt man når den. Är t ex biblioteket lätt att nå och har det 
öppet när folk har möjlighet att komma dit? 
 
”Påverkan” är lika med ”User Communication”, dvs kommunikation mellan användaren och 
den/de som ger ut tjänsten23 , t.ex. bibliotekspersonalens möte i olika sammanhang med 
låntagaren/kunden.  
 
2.5.3 Identifiera de viktiga frågorna 
 
Det viktigaste i en marknadsföringsstrategi för biblioteks- och informationsvetare är att 
identifiera hur de bäst kan växa och bli starkare i en konkurrensutsatt sektor. 
Biblioteken måste ställa sig frågor som: 
– Vad för typ av verksamhet befinner vi oss i? 
– Var ska vi vara? 
– Vilka grupper ska vi serva? 
– Vilka användarbehov ska vi uppfylla? 
– Vilken teknologi behöver användas för att fylla dessa behov? 
– Vilka andra resurser behöver vi? 
 
När dessa frågor besvarats, eller åtminstone börjat diskuteras, kan man börja planera strategier 
för att nå målen. 
 
De Sáez är kritisk till hur servicen idag ser ut på bibliotek. Hur ser välkomstsignalerna till 
besökarna ut? Är signalerna överhuvudtaget särskilt välkomnande? frågar hon sig. Hur svarar 
man i telefonen ? Är man tillgänglig? Hur beter sig personalen i lånedisken? Hur många 
förbudsskyltar möter besökaren? är exempel på frågor hon väcker. Hon hänvisar till Kotler: 
”Meeting customer expactations will only satisfy customers: exceeding their expactations will 
delight them”. 24  

                                                 
23 De Sáez, Eileen Elliott 2002. Marketing concepts for libraries and information services , s. 54. 
24 Ibid., s. 75. 



 12 

 
2.5.4 Marknadsföring i den digitala eran 
 
De Sáez går också in på ämnet marknadsföring i den digitala eran. Hon betonar att kunden 
blir en mer aktiv deltagare i marknadsföringsprocessen. Kunder/användare online är inte bara 
passiva mottagare, utan de initierar kommunikation via nätet. Det innebär att biblioteken bör 
tänka på marknadsföring på ett nytt sätt, där denna möjlighet till enkel kommunikation blir 
central. Hon närmar sig här exempel på tjänster som redan finns på en del bibliotek i Sverige, 
t.ex kataloger på nätet, möjlighet att låna eller beställa böcker via nätet eller ”Fråga 
bibliotekarien”, en internettjänst för bl.a. distansstuderande. Men hon nämner också 
möjligheten att skapa mer ”personliga” relationer via nätet i form av diskussionsgrupper, tips 
på böcker och e-post kontakt. ”If you do it right, you make good friends with your customers” 
skriver hon. 25 . För hur många bibliotekarier och informationsspecialister vet egentligen vad 
användarna/ låntagarna/kunderna tycker om servicen som ges? 
 
Hon betonar återigen vikten av att biblioteks- och informationsvetare marknadsför sig själva i 
den digitala tidsåldern. Om de inte gör det varnar hon för att kommersiella bolag tar över den 
”marknad” som skulle kunna vara bibliotekariernas, till exempel att vara omvärldsbevakare 
eller ta betalt för att söka information till små- och medelstora företag. 
 
Det är annars ingen idé att bibliotekarierna håller fast vid att det är de som är 
informationsspecialisterna och att de är utbildade för det. Vad biblioteks- och 
informationsexperter behöver göra är att: 
– visa att de är experter 
– förmedla god kvalitet 
– förmedla tjänster snabbt, till rätt person i rätt tid 
– och tala om för världen vad de gör. 
 
De Sáez menar att biblioteks- och informationsvetare har en identitetskris. Var ligger deras 
identitet – i bokparadiset eller i informationspalatset? Och hon frågar sig var den offentliga 
debatten är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 De Sáez, Eileen Elliott 2002. Marketing concepts for libraries and information services , s. 144 
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3 Diskussion i den svenska fackpressen och inom 
bibliotekariekåren samt tidigare forskning 
 
I det här kapitlet skriver jag först om hur diskussionen i den svenska fackpressen sett ut vad 
gäller marknadsföring av biblioteken. Jag redogör också kort för hur diskussionen förs inom 
yrkeskåren och tar också upp en aktuell bok som indirekt berör dessa frågor, liksom några 
statliga utredningar. Därefter presenterar jag tidigare publicerat material inom området. 
 
3.1 Diskussion i bibliotekspressen 
 
Jag har läst igenom Biblioteksbladet, DIK-Forum och BIS, årgångarna 1995 – 2002 för att ta 
reda på hur en eventuell nationell diskussion sett ut när det gäller marknadsföring av 
folkbibliotekens tjänster. Att jag valt just dessa år är att jag ville gå tillbaka några år i tiden för 
att se om det gick att skönja någon trend vad gäller intresset för marknadsföringsfrågor. 
Deadline sattes vid 2002 eftersom mitt uppsatsarbete startade under 2003.  
 
Alla inlägg som tagit upp frågor kring marknadsföring under dessa år har publicerats i 
Biblioteksbladet (BBL). 
 
BBL uppmärksammar 1995 att Christina Tovoté, vid den tidpunkten bibliotekarie vid Lunds 
stadsbibliotek, fått SAB:s marknadsföringspris, bl.a. för sitt internationella arbete att påvisa 
marknadsföringens betydelse för biblioteken. 26  I en intervju i ett senare nummer säger hon 
också ”Vi måste ut ur vår skyddade verkstad och visa att vi finns! Vi måste visa på vår 
kompetens! Pröva gärna nya vägar för att uppnå olika mål t.ex. sponsring. Det är viktigt att 
vi har en affärsidé, så att vi vet hur och varför vi skall jobba. Vilka vägar vi än väljer är det 
mycket viktigt att biblioteket behåller sin integritet.” Hon framhåller också att mötet mellan 
människorna är det effektivaste PR-medlet. ”Det är viktigt med den personliga kontakten! 
Trycksaker har inte lika stor betydelse, men självklart behövs dom. Det är då viktigt att 
trycksakerna har en snygg design och ger ett professionellt intryck.”27  
 
Greta Renborg gör i en artikel från 1996 en tillbakablick vad gäller synen på marknadsföring 
av bibliotek. 28  Vikten av att informera om vad ett bibliotek kan ge av kunskap, glädje och 
vällust har under mer än ett sekel haft många förespråkare och gömts under flera olika 
begrepp, menar hon. Bl.a. lyfter hon fram bokpratet (book-talk) som en 
marknadsföringsmetod som användes redan under 50-talet. Ett mål med marknadsföringen 
var att stimulera läsovana människor att läsa böcker och utnyttja biblioteken. År 1972 införde 
Bibliotekshögskolan i Borås PR som undervisningsämne och i USA blev Philip Kotlers 
”Marketing for nonprofit organizations” lärobok i några biblioteksskolor. 
 
I en artikel i samma nummer av BBL skriver kanadensaren Réjean Savard från École de 
bibliotheconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal, att det 
professionella intresset för marknadsföring inom biblioteks- och informationsvetenskap ökat 
påtagligt under 1980-talet. 29  Han ser två orsaker till det växande intresset och utgår i sin 
analys från sitt eget lands utveckling, som kan jämföras med svenska förhållanden: 
                                                 
26 Biblioteksbladet 95:8, s. 248-249. 
27 Biblioteksbladet 95:10, s. 322-323 
28 Biblioteksbladet 96:3, s. 35-37 
29 Biblioteksbladet 96:3, s. 39-42 
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För det första har den offentliga sektorn skurits ned och därmed även bibliotekens budgetar. 
Bibliotekscheferna har härigenom insett att de måste marknadsföra bibliotekens tjänster 
bättre, så att de blir synliga och intressanta även för beslutsfattarna. 
 
För det andra, menar Réjean Savard, märker bibliotekarier att de har problem med sin 
”image”. Framtoningen är viktig. Marknadsföring betraktas ofta som en potentiell image-
förhöjare och därför blir bibliotekarierna mer positiva till markandsföring. 
 
Men han framhåller också att marknadsföring ända till nyligen (detta skrevs alltså 1996) 
ansetts vara ”det profitdrivna affärslivets exklusiva område”. Konservativa bibliotekarier är 
ofta motståndare till marknadsföring. Det är förbryllande, tycker artikelförfattaren, och hävdar 
att administrativa experter är ense om att non-profit-organisationer som exempelvis bibliotek 
kan gynnas av marknadsföringsaktiviteter. Vad är då marknadsföring? frågar han sig. Många 
förenklar begreppet genom att associera till kampanjer, annoner etc. Men marknadsföring är 
betydligt mer än så och kan inte definieras enbart som en uppsättning aktiviteter eller 
operationer, skriver Savard.  
 
Marknadsföring handlar om en attityd gentemot kunden och hans/hennes önskningar och 
behov. Varje person i organisationen bör tänka i termer av ”nöjd kund”-begreppet. Hela 
organisationens verksamhet och struktur bör vara inriktad på att känna till sin publik och möta 
dess behov. 
 
Han redogör för flera resonemang inom marknadsförings forskningen. Ett resonemang handlar 
om att ett alltför intimt förhållande till produkten (t.ex. bibliotekens utbud i form av böcker 
och IT-tjänster – min anmärkning) ”kan orsaka ’närsynthet gentemot marknaden’: att inte 
fästa avseende vid kunden förråder en kortsynthet som i sista hand är skadlig för 
organisationen”. Réjean Savard menar att om organisationen möter liten konkurrens, kan den 
klara sig rätt bra. Men numera är biblioteken konkurrensutsatta av hela informationsindustrin, 
menar han. Därför måste bibliotekarier tillägna sig ett mer marknadsorienterat, kundcentrerat 
synsätt. 
 
I två nummer av BBL 1997 och 1998 redogörs för två konferenser med teman kring 
marknadsföring och folkbibliotek. Här lyfts ett föredrag fram som betonar att det specifika 
med marknadsföring av tjänster är att en tjänst produceras och konsumeras samtidigt. Detta 
innebär t.ex. att en bibliotekarie i informationsdisken samtidigt är marknadsförare och en del 
av tjänstens innehåll. 30  
  
I artikeln ”Hur marknadsförs bibliotek?” av Greta Renborg 31 tas exempel på marknadsföring 
upp, däribland Stockholms stadsbiblioteks biblioteksshop. Den har blivit något av en 
presentshop där varor med anknytning till bokvärlden saluförs. Ett annat exempel på 
marknadsföring är den image och goodwill bibliotek och kommuner kan få genom fantasifullt 
utformade lånekort. 
 
De senaste åren har marknadsföringsdiskussion blivit mer sällsynt i bibliotekspressen. Joneta 
Belfrage, Svensk biblioteksförenings dåvarande ordförande, skriver i krönikan ”Det osynliga 
barnet” 32  att ”biblioteken är som Tove Janssons ’Det osynliga barnet’. Detta i förhållande till 

                                                 
30 Biblioteksbladet 97:5, s. 12. 
31 Biblioteksbladet 98:5, s. 19. 
32 Biblioteksbladet 99:7, s. 27. 
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politiker och beslutsfattare”. Hon hänvisar till professor Lars Höglund och håller med honom 
i hans undran om ”bibliotekens försiktiga framtoning i debatten beror på att vi av tradition 
inte arbetar så systematiskt med marknadsföring och PR”. Joneta Belfrage skriver vidare: 
”Jag kan bara konstatera att vi måste bli tuffare, mer högljudda, ha en tätare dialog med våra 
förtroendevalda och informera om och om och om igen! Så många gånger som jag hört 
kollegor säga: ’de förstår inte vad vi sysslar med!’ Nej det tror f-n det om vi inte talar om det 
för ’dem’.” 
 
Slutligen, i ett nummer av BBL 200233 recenseras boken ”Marketing concepts for libraries 
and information services” skriven av Eileen Elliott de Sáez (se även avsnitt 2.5).  
 
Utifrån boken betonar recensenterna Dahlberg och Edborn att marknadsföring är mer än 
färgglada broschyrer och annonser i lokalpressen (dvs det som även tas upp i teoridelen av 
uppsatsen). Marknadsföring ska genomsyra en hel organisation och fokus ligger på kunden, 
skriver de. I begreppet ”kund” innefattas den regelbundna användaren, den oregelbundna 
användaren, icke-användaren och den potentiella användaren. 
 
Hur man använder sig av de digitala medierna i sin marknadsföring, är en av flera frågor 
bokens författare tar upp, men recensenterna går inte närmare in på detta. En annan fråga som 
de emellertid ställer sig är hur det ska finnas tid för ”marknadsföringstänket” i dagens 
organisationer. Till exempel att genomföra undersökningar om den egna organisationen och 
dess kunder, såväl existerande som icke-existerande. De betonar samtidigt att marknadsföring 
är något som i hög grad berör även bibliotek med tanke på vilken roll de ska ha i 
informationssamhället. 
 
3.2 Konferens om marknadsföring av bibliotek  
 
Den offentliga diskussionen kring bibliotek och marknadsföring har alltså inte varit livaktig 
under 90-talet och början av 2000-talet. Spridda röster har hörts, mer än så är det inte. 
 
Under de två senaste åren har diskussionen kommit igång mer. Ikoner-Akademien inom 
Bibliotekstjänst arrangerade exempelvis runt årsskiftet 2003 – 2004 en fyra dagar lång 
konferens om marknadsförandets nödvändighet. I sin inbjudan skrev de att ”om vi ska kunna 
ha en fortsatt tro på bibliotekens samhällsnytta, deras betydelse för demokratin och för goda 
levnadsbetingelser så måste vi våga framhålla detta. Då behövs verktyg – redskap i form av 
nya tankar och argument, förbättrad kunskap och ökad insikt”.  
 
Deltagande talare på konferensen var forskare, politiker, bibliotekarier och 
marknadsföringsexperter. 
 
3.3 Är det på efterkälken Sverige åker? 
 
Journalisten Bjarne Stenquist gav 2003 ut boken ”Är det på efterkälken Sverige åker?” med 
undertiteln ”Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag”. Han har studerat 
biblioteksutvecklingen och folkbibliotekspolitiken i sex europeiska länder och ställer sig 
frågan om Sverige befinner sig på en likvärdig nivå eller rent av hamnat på efterkälken 
jämfört med de andra länderna. Stenquist menar att Sverige behöver en bibliotekspolitik som 

                                                 
33 Biblioteksbladet 02:10, s. 22 
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formulerar ett nytt nationellt uppdrag för folkbiblioteken. Han tar inte specifikt upp 
marknadsföringsaspekter i sin bok, men indirekt berörs de. 
 
Bjarne Stenquist skriver om hur folkbibliotekens roll i det svenska samhället vuxit. Samtidigt 
med 90-talets besparingar etablerades den nya informationstekniken på biblioteken. Med 
Kunskapslyftet, utbyggnaden av de regionala högskolorna och andra utbildningssatsningar 
fylldes folkbiblioteken med vuxenstuderande. 
 
Så här skriver han: ”Det finns ingen samlad bild av hur detta påverkat kvaliteten på den 
service som möter den enskilde biblioteksanvändaren på olika platser i landet. Men det finns 
anledning att tro att klyftorna ökar beroende på lokal utvecklingskraft och ledningsförmåga i 
den enskilda kommunen. Det ökade trycket på folkbiblioteken kolliderar samtidigt med en 
statlig politik som främst ser folkbiblioteken som en del av litteraturpolitiken.” 34  Han 
nämner också Kulturrådets omvärldsanalys år 2001 och citerar: ”Bibliotekens dilemma är att 
spela alla roller, samtidigt som de inte får släppa ansvaret för den traditionella 
biblioteksverksamheten med bokutlåning, service till barn och unga, funktionshindrade etc. 
Trots större efterfrågan har bibliotekens resurser inte ökat.” 35  
 
Det är inte bara resurserna som har betydelse för hur biblioteken möter de nya uppgifterna och 
utmaningarna. Bjarne Stenquist pekar också på andra faktorer: ”Med införandet av den nya 
informationstekniken, med tillströmningen av vuxenstuderande och ett ökat fokus på den 
enskilde medborgarens informationsförsörjning har dock nya uppgifter påförts 
folkbiblioteken. Och det finns anledning att misstänka att just på dessa områden nya klyftor 
utvecklats mellan starka och svaga bibliotek. Dessa klyftor har mycket att göra med 
personaltäthet, personalkompetens, förändringsbenägenhet och lokalt ledarskap.” 36  
 
Stenquist skriver mycket om vilka konsekvenser den stora utbildningsexplosionen fått och 
fortsätter få för folkbiblioteken. Han hänvisar till en undersökning från 1998 gjord av 
Sveriges allmänna biblioteksförening, Kommunförbundet och DIK-förbundet. Den visar att 
47 procent, alltså nästan hälften av alla besökare på landets folkbibliotek, sade sig vara 
vuxenstuderande. Utlåningen av kurs- och facklitteratur vid folkbiblioteken är sedan år 1993 
större än utlåningen av skönlitteratur för vuxna. Och detta är en trend som troligtvis kommer 
att öka, spår Stenquist. Men, menar han vidare: ”Tyvärr verkar det i många kommuner finnas 
en tendens att bortse från den roll folkbiblioteket kan spela i dessa sammanhang…Få 
kommuner har idag identifierat folkbiblioteket som ett viktigt redskap för att bygga upp en 
lokal arena för lärande.” 37 
 
3.4 Statliga utredningar  
 
Hur väl har folkbiblioteken lyckats med att informera beslutsfattarna på nationell nivå om sin 
nya roll vad gäller vuxnas lärande, informationskompetens och IT? Det beror på vilken 
utredning man läser. 
3.4.1 IT och äldre  
 

                                                 
34Stenquist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker?” , s. 71 
35 Ibid., s. 75 
36 Ibid., s. 75 
37 Ibid., s. 87-88 
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I den statliga utredningen ”IT och äldre” 38 från 2002 (en utredning inom ramen för dåvarande 
IT-kommissionerns arbete) analyseras olika gruppers tillgång till IT i hemmet. Här lyfts 
folkbibliotekens roll fram. Utredarnas slutsats är att en stor del av dem som inte ser nytta med 
eller saknar intresse för IT inte har introducerats i informationstekniken. Utredarna menar att 
om staten önskar främja användning av IT bland äldre bör insatserna därför riktas mot att ge 
en introduktion till så många som möjligt. Utredarna föreslår därför att främst folkbiblioteken 
ges resurser för att bidra till introduktionen till IT för dem som så önskar. 39. Anledningen är 
att just biblioteken har en viktig roll i informationssamhället för att skapa medvetenhet och 
engagemang i den demokratiska processen, anser de. 
 
3.4.2 IT-kommissionens slutbetänkande 
 
I maj 2003 lämnades IT-kommissionens slutbetänkande ”Digitala tjänster – hur då?”40 till 
regeringen. Betänkandet innehåller förslag om konkreta insatser på olika områden för att 
förverkliga regeringens IT-politik. En viktig fråga som lyfts fram är hur 
kompetensförsörjningen på IT-området kan lösas. Utredarna lyfter också fram det digitala 
tjänstesamhället i ett demokratiskt perspektiv.  
 
Men i detta slutbetänkande nämns inte folkbiblioteken med ett ord.  
 
IT-kommisionens bedömning är att det finns ett nyvaket men brett intresse för IT-frågorna i 
ett samhälleligt perspektiv. Därför, skriver de ”bör en mer riktad utbildningsinsats diskuteras 
som engagerar både bildningsförbund, folkhögskolor och andra aktörer kring den nya 
digitala samhällsutvecklingen och dess betydelse för olika grupper i samhället….En sådan 
folkbildningsinsats bör växa fram i en dialog mellan folkbildningsorganisationer och 
folkbildnings- och demokratiansvariga i regeringen.” 41  Biblioteken nämns alltså inte. 
 
Både utredningen ”IT och äldre” liksom IT-komissionens slutbetänkande ska mer ses som 
visionära utredningar än som konkreta förslag som direkt kan användas i propositioner, 
betonar Ingolf Berg, departemenssekretare på näringsdepartementet, när jag ringer upp honom 
för att fråga vad som hänt med de båda utredningarna. IT-kommissionen, som numera är 
nedlagd, lade fram en rad sådana visionära rapporter. De kommer dock att användas, utifrån 
sina visionära strategier, i regeringens nuvarande IT-delegation och IT-strategigrupp, men i 
vilken omfattning kan Ingolf Berg inte svara på. En IT-proposition planeras att läggas fram 
våren 2005. 
 
3.4.3 Förslag för att minska de digitala klyftorna 
 
Justitiedepartementets arbetsgrupp för IT och demokrati lyfter i sin rapport42 från mars 2004 
också fram folkbibliotekens roll. Arbetsgruppens rapport handlar om en strategi för att minska 
de digitala klyftorna där folkbiblioteken har en central betydelse för att öka medborgarnas 
förmåga att söka och hitta information på elektronisk väg, framför allt genom användning av 
internet. ”Folkbiblioteken bör garantera medborgarna tillgång till Internet för information, 
kunskapssökande och möjlighet till deltagande i den demokratiska processen. Det bör tas 
initiativ till en samordnad biblioteksinformationsportal. Samordnad kunskapsspridning om 

                                                 
38 IT och äldre, delbetänkande, SOU 2002:15 
39 Ibid., s. 7 
40 Digitala tjänster – hur då? Slutbetänkande. SOU 2003:55 
41 Ibid., s. 93 
42 Förslag till strategi för att minska de digitala klyftorna. Ju 2002:E. 
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informationssökning bör erbjudas av landet bibliotek.” 43 skriver rapportförfattarna. Men 
även denna rapport är av mer visionär karaktär och kommer inte att ligga till underlag för 
några beslut, enligt departementssekreterare Anna Kessling på justitiedepartement. Rapporten 
kommer mer att fungera som ett diskussionsunderlag när justitiedepartementet fortsätter att 
arbeta med frågor som rör IT och demokrati, säger Anna Kessling. 
 
3.5 Tidigare forskning och en kort internationell utblick 
 
Utöver  teorierna som presenteras i kapitel 2 och diskussionen i den svenska bibliotekspressen 
ovan har jag också via databassökningar sökt efter tidigare studier på området. Någon svensk 
forskning har jag inte funnit, utöver magisteruppsatser med näraliggande frågeställningar. I 
databasen Library Literatur & Informations Science hittar jag flera internationella 
tidskriftsartiklar. Även databasen LISA och Ebsco har artiklar inom området. Flertalet av de 
texter jag valt ut är artiklar av essäkaraktär. De är alltså inte nödvändigtvis grundade på 
forskning, men jag har funnit dem relevanta för den här uppsatsen. 
 
3.5.1 Bättre metoder behövs 
 
Hanna Johansson har 2003 skrivit en magisteruppsats om marknadsföring av licensierade e-
tidskrifter44. Hon ifrågasätter att marknadsföring överhuvudtaget ingår i bibliotekens 
verksamhet (i detta fall de akademiska biblioteken). En av hennes slutsatser är att biblioteken 
behöver förbättra kontakt- och informationsvägarna ut till den övriga verksamheten och arbeta 
fram effektivare metoder för att få ut information till samtliga användargrupper. 
 
Greta Renborg, pensionerad lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, ger i ett ”paper” från en 
IFLA-konferens 199745 en historisk tillbakablick på begreppet marknadsföring inom 
biblioteksvärlden. Hon går tillbaka så långt som till 1876 och pekar på exempel från 
sekelskiftets USA där man med häst och vagn nådde ut med böcker till befolkningen i 
slummen. Marknadsföring i biblioteksvärlden är alltså inget nytt, betonar Renborg. Men även 
hon framhåller att den stora ”boomen” kom med Philip Kotlers ”Marketing for non-profit 
organizations” på 70-talet. Införandet av tänkesätt från den kommersiella världen har varit till 
fördel för biblioteken. Det har tvingat bibliotekarierna att betrakta sina arbetsplatser som 
företag, även om de har varit icke-vinstdrivande sådana. Detta har varit nödvändigt, menar 
Renborg. 
 
Den danska bibliotekarien Helle Wiese skriver 2003 en artikel om bibliotekariernas ständigt 
nya roller.46 Den nya rollen som informationssökare i elektroniska medier innebär inte bara ny 
kunskap för yrkeskåren, bibliotekarierna måste också gå ut och tala om att tjänsten finns, 
dessutom till användare som de inte riktigt vet vilka de är. Även Helle Wiese betonar vikten 
av ett gränsöverskridande samarbete med andra yrkesgrupper, myndigheter och organisationer 
som ett sätt att utveckla biblioteken och deras kompetens. 

                                                 
43 Ibid.s s. 29. 
44 Johansson, Hanna 2003. M arknadsföring av licensierade e-tidskrifter på akademiska bibliotek 
45 Renborg, Greta 1997 
46 Wiese, Helle 2003 
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3.5.2  En indisk utblick 
 
Dinesh k. Gupta vid Department of Library & Information Science, VM Open University i 
Indien skriver i en artikel från 200347 om behovet av att införa marknadsföring av 
bibliotekstjänster som en akademisk disciplin vid biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningar. Han utgår från erfarenheter i Indien. Gupta menar att biblioteksanvändare i allt 
större utsträckning har ökade krav och förväntningar på biblioteken. Bibliotekarierna måste 
därför tala om vad de erbjuder i större utsträckning. Men även Gupta framhåller att många 
inom kåren sätter likhetstecken mellan marknadsföring och profit, och att resonemanget 
därför blir att biblioteken inte ska ägna sig åt det. En anledning till den här inställningen är att 
de flesta inom professionen inte läst marknadsföring på sin utbildning, menar han. Men 
intresset för marknadsföring har ändå ökat under de senaste tjugo åren. Orsaker till det är bl.a. 
ekonomiska nedskärningar i bibliotekens budgetar, en ökande konkurrens från företag med 
informationsservice och att biblioteken blir alltmer beroende av sponsring från näringsliv. 
 
Precis som Greta Renborg påpekar han att marknadsföring inte är något nytt för bibliotek. 
Men det var först när Kotlers bok om ”non-profit organizations” kom på 70-talet som insikten 
om behovet av tjänstemarknadsföring växte inom biblioteksvärlden. Begreppet har sedan dess 
utvecklats och fokus ligger nu på 2000-talet på relationsmarknadsföring, där marknadsföring 
inåt – inom organisationen –, varumärkesbyggande och kundlojalitet står i centrum.  
 
Gupta gör i sin artikel också en översikt över den internationella utvecklingen i den här 
frågan. Han nämner USA där flera bibliotekstidskrifter har kommit ut med specialnummer om 
marknadsföring. Han nämner också den internationella biblioteksorganisationen IFLA som 
arbetar med att medvetandegöra bibliotekarier runt om i världen om marknadsförandets 
nödvändighet och han nämner Indien. Den internationella diskussionen har påverkat de 
indiska biblioteken i hög grad. Frågan diskuteras intensivt vid professionella möten och 
konferenser, en databas med inriktning mot marknadsföring av biblioteks- och 
informationstjänster har upprättats, professionella tidskrifter publicerar regelbundet artiklar i 
ämnet och intresset kring att forska i frågan har ökat. Ämnet ”Marketing of Information and 
Library Services” har introducerats vid flera universitet i landet, inte minst på 
biblioteksutbildningarna.  
 
Indien är alltså redan på god väg att införliva ämnet på sina universitet och Gupta betonar 
vikten av att detta görs på flera håll i världen och att ämnet också får forskningsanknytning. 
En utmaning är dock att minska gapet mellan det akademiska ämnet och den praktiska 
verkligheten, betonar han. 
 
3.5.3 En amerikansk utblick 
 
Aline Soules, bibliotekarie vid University of Michigan Business School i USA, publicerade 
2001 en artikel48 med liknande tankegångar som Guptas. ”Marketing is strategic on one hand, 
the responsibility of everyone on the other. It is a philosophy, not a job – a way of thinking, 
not a department”, 49 skriver hon. Helt i linje med Gupta ovan, och med de teorier som 
presenteras i kapitel 2, fortsätter hon ”As a profession, we have long wanted to help people 

                                                 
47 Gupta, Dinesh K. 2003 
48 Soules, Aline 2001 
49 Ibid, s. 344 
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and we have focused carefully on providing information, but we have not paid such close 
attention to the details than can actually make or break us” 50.  
 
Hon betonar vikten av nätverksbyggande över yrkesgränser, exempelvis samarbete med förlag 
och bokhandlare som kan innebära vinster för båda parter. Hon frågar hur relationerna med 
media ser ut och vilka organisationer, yrkesgrupper och myndigheter man kan och bör 
utveckla kontakten med. Aline Soules menar att bibliotekariekåren är alltför introvert. Hon 
skriver att marknadsföring i form av annonsering och utåtriktad verksamhet är bra, men – ”we 
talk to ourselves and not to those outside ourselves” 51, dvs biblioteken riktar sig till ”de redan 
frälsta”. Bibliotekarierna måste vara uppmärksamma på den ständigt pågående utvecklingen. 
”We need to take risks, we need to read widely, to seek parallels from other disciplines, and to 
gather meaningful out data…In the transformation of libraries, marketing will be the key to 
our success or failure”  52, skriver Aline Soules. 
 
 
 
 

                                                 
50 Ibid, s. 345 
51 Ibid, s. 348 
52 Ibid, s. 349 
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4 Metod 
 
I det här kapitlet redogör jag för vilken metod jag använt under arbetet, hur jag gått tillväga 
när jag valt litteratur, avgränsningar i uppsatsen m.m. 
 
4.1 Val av metod 
 
Inom den samhällsvetenskapliga traditionen skiljer man mellan två olika metodiska 
angreppssätt. Man talar om kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns inte något 
konkurrensförhållande dem emellan. 53  Däremot kan de med sina starka och svaga sidor 
stärka varandra. Det är därför naturligt att belysa valet av metod som en fråga om vilken 
metod som passar bäst för att belysa just det problemområde som man valt att engagera sig i. 
Valet av metod har alltså att göra med vad man anser vara mest lämpat för det 
problemområdet man valt. 
 
Den grundläggande likheten mellan de båda metodsystemen är att de har gemensamma syften. 
Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktat på att ge en bättre förståelse 
av det samhälle vi lever i. Men skillnaderna mellan de två systemen är också stora. En 
kvantitativ metod innebär ofta en statistisk slumpmässighet som det ofta går att generalisera 
utifrån och dra slutsatser om olika fenomen i stort. 
 
 För min del har jag valt en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder innebär en liten grad av 
formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte. Det centrala här är att genom olika 
sätt att samla in information, dels få en djupare förståelse av den fråga som studeras, dels 
beskriva helheten av det sammanhang som den inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till 
den källa man hämtar informationen från. 54 
 
Steinar Kvale menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju ”är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening” 55. Så tycker jag också jag gjort för att försöka ta fram en bild av bibliotekariernas 
marknadsföring av hemsidorna. Jan Trost menar att en kvalitativ studie ska användas när man 
försöker förstå eller urskilja varierande handlingsmönster; när man vill förstå människors sätt 
att resonera eller reagera. 56 I min uppsats är det just det jag försöker göra, dvs förstå och 
urskilja de intervjuades resonemang. 
 
Genom att välja en kvalitativ metod har jag således valt att ”komma nära” mina källor för att 
därigenom hitta ett mönster och en helhet utifrån de frågeställningar jag har. Det krävs 
ingående intervjuer för att få tillräckligt utförliga svar. 
 
Jag använde mig av en kombination av strukturerad och icke-strukturerad intervju. Jag hade 
alltså en rad frågor nedskrivna som jag fick svar på, men jag lyssnade också och ställde 
följdfrågor när de intervjuade kom in på andra områden som ändå hade relevans för 
undersökningen. Enligt Judith Bell är de flesta intervjuer just en blandning av struktur och 
icke-struktur. Så här skriver hon:  
 

                                                 
53 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 2001. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder , s. 76. 
54 Ibid., s. 13-14 
55 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 35 
56 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer , s. 15 - 16  
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Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom eller 
henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är förstås av stor betydelse, men en 
viss struktur i intervjun är också av vik t. Det ger i någon mån en garanti för att alla 
ämnesområden och teman kommer med – något som inte är alldeles säkert med en helt 
ostrukturedad intervju. 57 
 
 
4.2 Undersökningens genomförande 
 
Jag har intervjuat projektledaren och de fem projektbibliotekarierna på glesbygdsbiblioteken. 
Projektledaren har jag intervjuat vid tre tillfällen. Vid det första introducerade hon mig 
övergripande i projektet. De övriga två gångerna intervjuade jag henne utifrån ett 
intervjuformulär, hennes bristande tid gjorde att vi fick träffas vid två tillfällen. De fem 
projektbibliotekarierna kontaktades först via telefon, därefter träffade jag dem för intervju på 
deras respektive bibliotek. Jag har också deltagit i några av de projektträffar som arrangerats 
under projektets gång. 
 
För att få mer bakgrundsfakta har jag även intervjuat en bibliotekarie på Länsbibliotek 
Östergötland. Hon arbetade speciellt med marknadsföringsfrågor. Den intervjun redovisas 
dock inte specifikt i uppsatsen, utan gjordes i syfte att ge mig mer aktuell kunskap i frågan 
marknadsföring och bibliotek. Av samma skäl deltog jag en dag i Ikoner-Akademiens 
marknadsföringskonferens årsskiftet 2003-2004. Den konferensen ledde till att jag 
intervjuade58 en av konferenstalarna – Joneta Belfrage, chef för affärsutvecklingen på 
Bibliotekstjänst. Jag har även använt mig av litteraturstudier. 
 
Jag har också läst några av de statliga utredningar och rapporter som kommit under de senaste 
åren och som berör internetutvecklingen och folkbiblioteken. Syftet har varit att på så sätt få 
en bild av hur centrala folkbiblioteken är i beslutsfattarnas ögon i frågor som rör internet, 
lärande och demokrati. 
 
Vidare har jag läst journalisten Bjarne Stenquists bok om folkbibliotekens utveckling ”Är det 
på efterkälken Sverige åker?” som lägligt kom ut hösten 2003. Den berör indirekt 
marknadsföringsfrågor genom att peka på folkbibliotekens utveckling i Sverige jämfört med 
flera andra europeiska länders. 
 
Utöver intervjuer och litteraturstudier har jag också gjort sökningar på nätet. Jag har förstås 
ingående studerat respektive projektbiblioteks hemsida och också via nätet funnit 
pressmeddelanden, artiklar, utredningar och rapporter som berört det område jag studerat. 
 
Dessutom har jag gjort flera studiebesök. Jag har genomfört intervjuerna med 
projektbibliotekarierna i deras naturliga miljö i biblioteken. Som en konsekvens av min 
uppsats hade jag också möjlighet att göra en europeisk utblick genom att följa med 
projektgruppen på en studieresa till England hösten 2003. Där studerade vi regeringen Blairs 
nationella satsning på att bygga IT-baserade lärcentra (The peoples network) i alla landets 
folkbibliotek. Vi studerade också en ny satsning på folkbibliotek i London – Idea Stores. De 
är bibliotek med ett nytt modernt koncept där traditionellt bibliotek och vuxnas lärande möts i 
samma lokaler. Dessa engelska studiebesök har indirekt påverkat uppsatsskrivandet, bl.a. 

                                                 
57 Bell, Judith 2000.Introduktion till forskningsmetodik, s. 93 
58 DIK forum 04:3, s. 20-21 
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eftersom bibliotekariernas yrkesroll ifrågasatts på Idea Store. Det har inte varit självklart att 
de haft den bästa kompetensen och den bästa serviceandan när det gällt att möta nya gruppers 
behov. Ledningen på dessa Idea Stores har sett sig om efter andra yrkesgrupper som är mer 
serviceinriktade och fokuserade på besökarnas behov, exempelvis affärsbiträden. Även lärare 
har i vissa fall varit aktuella för anställning, på bekostnad av bibliotekarier, eftersom de haft 
speciell kompetens inom pedagogik och lärande. På så vis har tankar kring marknadsföring av 
bibliotekariernas yrkeskompetens och bibliotekens tjänster aktualiserats. 
 
4.3 Undersökningens begränsningar 
 
En brist i undersökningen är att jag inte genomförde alla intervjuer vid samma tidpunkt. 
Några gjordes i augusti 2003 då projektet ännu inte var avslutat. De övriga gjordes i december 
2003 och januari 2004. Då var projektet avs lutat och därmed var svaren mer fullödiga. En 
annan brist är att jag studerade all bibliotekspress mellan 1995 och endast fram till 2002. 
Anledningen var att jag satte igång med uppsatsarbetet 2003. Men eftersom det inte blev klart 
förrän 2004 hade det varit intressant att även ha med 2003 års eventuella 
bibliotekspressdiskussion om marknadsföring.  
 
Det hade också varit önskvärt att i undersökningen ha med kunderna/användarna av 
hemsidorna och höra deras synpunkter på hur de fungerar. Detta hade dock inneburit ett 
alltför stort material att bearbeta, vilket är skälet till att jag avstod. 
 
Steinar Kvale anser att man kan nå generell kunskap även om intervjupersonerna är få: 
 
En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera från deras 
resultat eftersom intervjupersonerna är för få. Ett paradoxalt svar på detta ur psykologins 
historia är att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att 
erhålla generell kunskap. 59 
 
I mitt fall bygger uppsatsens resultat på intervjuer med relativt få personer, sex stycken. 
Urvalet av dem har varit naturligt eftersom det är fem bibliotek som varit inblandade i 
projektet, liksom projektledaren. Utifrån Kvales resonemang bör de sex intervjuerna vara 
tillräckliga för att nå generell kunskap. Jag delar hans uppfattning, men vill också poängtera 
att intervjupersonerna i min uppsats deltagit i samma projekt, träffats regelbundet och utbytt 
erfarenheter. Det kan leda till likriktning i tankar och uppfattningar, som kanske inte varit 
fallet om det funnits möjlighet att mer slumpvis välja ut intervjupersoner. 
 
4.4 Anonymisering 
  
De intervjuade personerna som deltagit i biblioteksprojektet namnges inte i uppsatsen. 
Däremot kan inte deras anonymitet garanteras eftersom de är så få, sex stycken. 
Projektledarens svar redovisas separat, vilket innebär att hon inte alls är anonym, även om 
hon inte namnges. De övriga fem intervjupersonernas svar redovisas för sig, utan att där 
framgår vem som säger vad. Detta är dock inte detsamma som att de är helt anonyma, 
eftersom de bara är fem stycken. Den bristande anonymiteten har samtliga intervjupersoner 
varit medvetna om och alla har gett sitt godkännande till detta. 
 
 

                                                 
59 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s.98 
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5 Presentation av biblioteksprojektet 
 
I det här kapitlet presenterar jag det hemsidesprojekt jag studerat. Jag använder mig av delar 
av den text som finns i Länsbibliotek Östergötlands projektbeskrivning.60  Dessutom 
presenterar jag översiktligt innehållet på hemsidorna. 
 
5.1 Bakgrund 
 
I det utbildnings- och informationssamhälle vi lever i har folkbiblioteken en central roll. 
Under andra hälften av 90-talet växte antalet vuxenstuderande kraftigt i alla kommuner. Det 
har lett till ökade krav och förväntningar på folkbiblioteken. Det går inte att bedriva studier 
utan tillgång till ett bibliotek. De senaste åren har lärcentra byggts upp i många kommuner 
som ligger långt bort från närmaste högskola eller universitet. Sådana lärcentra har bl.a. 
installerats i Boxholm, Ödeshög, Valdemarsvik, Kinda och Ydre. Syftet har varit att höja 
utbildningsnivån och invånarna har t ex haft möjlighet att läsa högskolekurser på distans. 
 
På större orter finns tillgång till gymnasiebibliotek för vuxenstuderande och högskolebibliotek 
för distansstuderande, men i mindre kommuner är folkbiblioteken oftast den enda 
institutionen som kan hjälpa de studerande med informations- och litteraturförsörjning. Enligt 
projektbeskrivningen är hälften av besökarna idag studerande och de efterfrågar mycket hjälp 
med att beställa böcker och tidskriftsartiklar, men också sådant som att söka information i nya 
elektroniska medier, digitala uppslagsverk, cd-rom, databaser etc. 
 
Att klara informationsbehovet i det nya kunskapssamhället, där det livslånga lärandet har 
blivit ett begrepp, är en fråga av strategisk betydelse för varje kommun. I det sammanhanget 
är det viktigt att lyfta fram och visa på bibliotekets roll som en informationsresurs i 
kommunen. I framtiden kommer internet att ha en central roll när det gäller kommunens, 
näringslivets och utbildningens informationsmöjligheter. Biblioteken i framför allt små 
kommuner kan här bli den part som förser kommunen, näringsliv och utbildningen med 
relevant, strukturerad och värderad information. Men det förutsätter att biblioteken har 
tillgång till kompetent personal och tillgång till både traditionella och nya medier. 
 
Från att tidigare haft som huvudsaklig uppgift att förmedla böcker och tidskrifter, har 
biblioteken nu fått en viktig roll som förmedlare av kunskap om hur man söker information 
som finns lagrad i databaser och hur man kritiskt värderar information på internet. Det är en 
viktig demokratisk fråga att IT-baserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Här 
har biblioteken en viktig uppgift att göra dessa elektroniska resurser tillgängliga för alla 
kommuninvånare. Internet erbjuder också möjligheter att nå biblioteket helt elektroniskt, 
vilket ökar tillgängligheten och underlättar informationsanskaffning, framför allt i glesbygd. 
Genom att lägga ut exempelvis bibliotekskatalogen på nätet blir den åtkomlig även utanför 
det fysiska biblioteket – alla kan se vad som finns där. Men biblioteket kan också via en 
välstrukturerad hemsida öka tillgängligheten till annan IT-baserad information, t ex genom att 
länka till andra elektroniska databaser samt lotsa besökaren till kvalitetsbedömda 
informationskällor på internet. 

                                                 
60 http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/Mal+2+projekt/ 
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En hemsida innebär också tillgång till tvåvägskommunikation via internet. Här finns möjliget 
att utveckla nya bibliotekstjänster, som att erbjuda låntagaren att via hemsidan beställa och 
förnya lån, få kataloganvändning, fråga och få svar via e-post, beställa och låna talböcker etc. 
 
Genom att lägga ut sina tjänster på nätet ökar bibliotekens möjligheter att svara upp mot de 
krav och förväntningar som finns i det nya kunskapssamhället. Bibliotekariens roll kommer 
att förändras och få en än mer tydlig pedagogisk inriktning där det handlar om att ge ”hjälp till 
självhjälp” så att användarna i högre utsträckning kan söka efter information själva. 
 
5.2 Projektets utformning  
 
Länsbibliotek Östergötland har fram till och med 2003 drivit ett treårigt projekt med namnet 
”IT-utveckling av biblioteken i Östergötland”. Projektet har omfattat fem östgötakommuner i 
glesbygd: Boxholm, Ydre, Kinda, Valdemarsvik och Ödeshög. Det har finansierats med 
medel från bl.a. EU och Statens kulturråd. Biblioteksprojektet har haft som mål att ”med hjälp 
av IT öka tillgängligheten i landsbygd och glesbygd till kommunbibliotekets 
informationsresurser, både vad gäller tryckta och elektroniska medier, samt utveckla nya 
digitala bibliotekstjänster i syfte att förbättra biblioteksservicen och sprida kunskap om IT-
baserad informationssökning”. Målet har också varit att underlätta för invånarna i 
kommunerna att skaffa sig den informationskompetens de behöver. 
 
Projektet har varit uppdelat i två etapper. I den första etappen skapades en lokalt anpassad, 
interaktiv bibliotekshemsida. I etapp två skulle ”biblioteket på nätet” marknadsföras genom 
aktiva insatser från bibliotekets sida. Främst vuxen- och distansstuderande, politiker och 
småföretagare skulle få riktad information om bibliotekets tjänster på nätet. Även byalag och 
lärare nämns som målgrupper. 
 
Syftet med projektet har varit att öka möjligheterna att nå biblioteket helt elektroniskt för att 
på så sätt öka tillgängligheten och underlätta informationsanskaffning, framför allt i glesbygd. 
Ett annat syfte har varit att öka kunskapen hos befolkningen om IT-baserad 
informationssökning Målet var att underlätta för invånarna att skaffa sig den 
informationskompetens de behöver för att exempelvis kunna studera på distans och driva och 
utveckla ett företag i glesbygd. 
 
Sammanfattningsvis finns det, enligt projektbeskrivningen, flera skäl till att biblioteken ska 
publicera sig på nätet: 
 
– De profilerar och synliggör verksamheten. 
 
– De förbättrar existerande tjänster. 
 
– De utvecklar nya tjänster 
 
– De ger större möjlighet att klara ”informationsexplosionen” genom att hemsidan 
strukturerar informationen på ett tydligt och pedagogiskt sätt. 
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5.3 De deltagande kommunerna 
 
Samtliga fem kommuner ligger i glesbygd med minst ett par mil till någon större stad. 
 
5.3.1 Boxholm 
 
Boxholm har cirka 5 300 invånare. Det är en gammal bruksort, idag finns en rad 
småindustrier. Ståltillverkning är den viktigaste näringen. Invånarantalet krymper dock. 
Många flyktingar/asylsökande på orten använder bibliotekets tjänster. 
 
5.3.2 Ödeshög 
 
Ödeshög har cirka 5 600 invånare. Kommunen är den största arbetsgivaren, viss 
tillverkningsindustri finns, liksom byggindustri, handel och jordbruk. Natur och kultursektorn 
är stor. Inom kommunens gränser finns exempelvis Tåkern, Omberg, Alvastra kloster och 
Ellen Keys Strand. Utbildningsnivån är låg, många invånare har enbart grundskoleutbildning. 
 
5.3.3 Valdemarsvik 
 
Valdemarsvik är en kustkommun med drygt 8 000 invånare. Även här minskar folkantalet, 
delvis pga en vikande arbetsmarknad. Idag är det verkstadsmekanisk industri och 
servicenäring som dominerar. Kommunen flerdubblar sina invånare på sommaren, då kommer 
alla sommargäster som har stugor vid kusten, vilket också påverkar biblioteken. Många 
flyktingar/asylsökande på orten använder bibliotekets tjänster. 
 
5.3.4 Kinda 
 
Kinda har knappt 10 000 invånare. Huvudorten Kisa avfolkas, medan den mindre orten 
Rimforsa ökar i invånarantal. Kommunen är den största arbetsgivaren, här finns också 
tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk, handel samt hotell- och restaurangtjänster. 
Utbildningsnivån är relativt låg. 
 
5.3.5 Ydre 
 
Ydre har cirka 4 000 invånare och är en utflyttningskommun. Den största arbetsgivaren är 
kommunen. Dessutom finns viss träförädlingsindustri samt aktiva jordbruk. I kommunen 
finns det drygt 1 900 hushåll och ca 1 200 fritidsbostäder. Det finns få invandrare och 
flyktingar i Ydre. 
  
5.4 Hemsidorna 
 
Etapp ett i projektet var att skapa en lokalt anpassad interaktiv hemsida på varje bibliotek. 
Dessa hemsidor på de fem biblioteken är uppbyggda på i stort sett samma sätt. Förebilden har 
varit Boxholms biblioteks hemsida, som arbetades fram först, i samarbete mellan 
projektledaren och bibliotekschefen i Boxholm. Hemsidorna har en rad olika funktioner: 
 
– De ska ligga som startsida i bibliotekens internetdatorer och därmed vara ett stöd för 
bibliotekspersonalen i det dagliga arbetet. 
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– De ska vara ett pedagogiskt verktyg och en plattform för undervisning i 
informationssökning. 
 
– De ska öka tillgängligheten till bibliotekens elektroniska resurser som e-kataloger, 
databaser, digitala uppslagsverk och tidningar i fulltext. 
 
– De ska öka servicegraden oberoende av det fysiska bibliotekets öppettider. Man ska 
hemifrån kunna låna, beställa, reservera, få böcker hemskickade etc. 
 
– De ska synliggöra biblioteket som en informationsresurs. 
 
Hemsidornas viktigaste funktion är att ge ”hjälp till självhjälp”, så att besökarna själva kan 
söka och använda sig av bibliotekets elektroniska resurser, allt från den egna katalogen till 
databaser och övriga internetresurser. Detta har i projektet varit en del av bibliotekens IT-
utveckling, som lett till att biblioteken skaffat sig fler publika internetdatorer, att de abonnerar 
på fler databastjänster och att bibliotekspersonalen fått en handledarroll där de visar 
besökarna hur hemsidan fungerar. 
 
Det är viktigt med lokala bibliotekshemsidor, skriver projektledaren i projektbeskrivningen. 
Den egna hemsidan är central som en del av den lokala identiteten och ska därför vara 
startsida på varje biblioteks publika dator. Den ska vara ett stöd för låntagaren att söka efter 
information i bibliotekets samlingar och digitala medier, men också fungera som ett fönster 
mot omvärlden. För bibliotekspersonalen fungerar den också som ett tryggt stöd i det dagliga 
referensarbetet samtidigt som den är ett pedagogiskt verktyg för all undervisning i 
informationssökning. Via internet blir servicen också tillgänglig utanför biblioteket. 
Bibliotekens respektive hemsidor har utformats utifrån lokala behov. De har också länkar till 
gemensamma biblioteksresurser på regional och nationell nivå, tex kataloger. Genom att lägga 
ut formulär på hemsidan har låntagaren också möjlighet att elektroniskt få kontakt med 
biblioteket , vilket ska förbättra servicen. 
 
Inom ramen för projektet har samtliga bibliotek utvecklat lokalt anpassade, interaktiva 
hemsidor som används för att tillgängliggöra det moderna bibliotekets e-tjänster. Boxholms 
bibliotekshemsida, som alltså utgör protoyphemsida, utvecklades – enligt 
projektbeskrivningen – med stöd av en referensgrupp i Boxholm. Övriga hemsidor i projektet 
har liknande innehåll, men delvis olika utseende. Bibliotekens hemsidor blev klara och togs i 
bruk i följande ordning: 
 
– Boxholm september 2001 

– Ydre juni 2002 

– Ödeshög augusti 2002 

– Kinda december 2002 

– Valdemarsvik mars 2003 

 

5.4.1 Hemsidornas tjänster 
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Vad kan man då få för information på de fem bibliotekens respektive hemsidor? (Se bilaga 1). 
Förutom grundfakta (öppethållande, adress etc.) finns bibliotekskataloger (däribland lokal, 
regionala och nationella – Libris). Här presenteras olika typer av medier och hur man hittar 
dem i katalogen, tex CD och film. Här finns länkar till databaser och uppslagsverk (Alex 
författarlexikon, Artikelsök, Bibliotek.se, Företagsfakta, Handikat, Kulturarv Östergötland, 
Kulturnät Östergötland, Kulturnät Sverige, Kvickref, Libris, Länder i fickformat, 
Mediearkivet, Nationalencyklopedin, Patient-Fass, Presstext, Projekt Runeberg, Rixlex, 
SAOB, SCB, Nationella arkivdatabasen, Sveriges Nationalatlas, Svesök, Den virtuella floran 
samt Vis- och låtregister).  
 
En viktig del av projektet har varit att allmänheten ska få ökad tillgång till internet och 
elektroniska informationsresurser som finns lagrad i dyra databaser. Samordning har därför 
skett vad gäller upphandling av databaslicenser. Biblioteken abonnerar på cirka tio 
informationsdatabaser: Mediaarkivet, Artikelsök, Presstext, Alex online, Genline, Bruksök, 
Littinfo, Landguiden, Netsök, Ebsco och i vissa fall NE online. 
 
Via hemsidan kan man t.ex. läsa vissa tidningar och tidskrifter i fulltext, både svenska och 
utländska. 
 
Vidare finns länkar till offentlig myndighetsinformation (däribland till Sverige Direkt, EU, 
Sveriges riksdag, Sveriges regering och Komweb), sökmotorer (Google, Eniro, Yahoo och 
Altavista), länklistor (som Mölndals stadsbibliotek och Länkskafferiet) och länkar till 
resurser för läshandikappade  och invandrare  (t.ex. tidningar i fulltext från originallandet). 
Här finns också länkar till boktips, till barnsidor och till digitala referenstjänster, som 
Fråga biblioteket, länkar till lokalhistoria och släktforskningssidor och även formulär för att 
kunna kontakta biblioteket och exempelvis beställa böcker, låna om, lämna boktips eller tycka 
till om bibliotekets hemsida. 
 
På hemsidan finns också lokala länkar till myndigheter och projekt med lokal anknytning. 
Speciella tjänster finns också för de vuxenstuderande, däribland länkar till flera universitets- 
och högskolebibliotek. 
 
5.5 Prioriterade grupper att marknadsföra hemsidan till 
 
Etapp två i projektet var att marknadsföra hemsidorna genom att erbjuda allmänheten korta 
introduktioner i informationssökning och hur man använder sig av bibliotekets elektroniska 
tjänster. Det är denna etapp jag studerat. 
 
I projektbeskrivningen framhölls som mest fem grupper som skulle prioriteras i 
marknadsföringen. Dessa grupper ansågs vara de som har mest nytta av att känna till 
bibliotekens elektroniska tjänster. De fem prioriterade grupperna var vuxenstuderande, 
politiker, småföretagare, lärare och byalag. Ibland nämndes bara de tre första i 
projektbeskrivningen. 
 
Tanken var att hemsidorna skulle marknadsföras främst genom att bibliotekspersonalen, med 
stöd av hemsidan, skulle hålla korta introduktioner via storskärm och där deltagarna därefter 
själva skulle kunna prova på bibliotekets internetdatorer. 
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5.6 Projektet får en uppföljare 
 
Det projekt jag följt har fått en uppföljare. Länsbibliotek Östergötland fick i december 2003 
medel av Kulturrådet för att utveckla en modell till en lokalt anpassad introduktion av IT-
mediet för olika målgrupper på folkbibliotek i små kommuner. Detta projekt är alltså en direkt 
fortsättning på det andra projektet ”IT-utveckling av bibliotek i Östergötland”. Här ska de 
deltagande biblioteken utveckla en introduktion ”Lär dig surfa på biblioteket” med 
bibliotekets hemsida som stöd. Medborgarna i kommunen ska få handledning i hur man söker 
nätbaserad information och använder sig av samhällsnyttiga tjänster på nätet. Dessa 
introduktioner ska anpassas speciellt till funktionshindrade, olika språkgrupper och äldre. 
Målet är att det lokala biblioteket i större utsträckning ska uppfattas som en självklar resurs 
för alla medborgare när det gäller att få hjälp att söka information på internet.  
 
Kulturrådet motiverar sitt stöd till det nya projektet med att ”Nätbaserad information är en 
rättighet för alla medborgare”. 61 
 
Genom detta nya projekt fortsätter därmed satsningen på att marknadsföra hemsidorna till 
kommuninvånarna, vilket förstås är mycket positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 www.kulturradet.se Pressmeddelande 03.12.05  
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6 Resultat av intervjuerna 
 
 
Jag har intervjuat projekledaren samt de ansvariga bibliotekarierna vid de fem 
projektbiblioteken. Nedan redovisas resultaten av intervjuerna. Först presenteras intervjun 
med projektledaren, utifrån de tre frågeställningarna. Projektledaren är också bibliotekarie, 
vilket innebär att hon ingår i frågeställning nummer tre, på samma villkor som de övriga 
bibliotekarierna som intervjuas. Efter projektledaravsnittet redovisas de övriga 
bibliotekariernas svar, utifrån samma frågeställningar. 
 
6.1 Introduktion till intervju med projektledaren 
 
Biblioteket är det enda riktigt publika rummet i samhället. Det är något att värna om, betonar 
projektledaren. 
 
Ett allmänt syfte med att bygga upp en hemsida är att visa vilka tillgångar som finns på ett 
bibliotek. Men i glesbygd är detta även sammanlänkat med att göra biblioteket mer åtkomligt, 
hemifrån. För många är det till exempel en stor nyhet att det via nätet går att nå 
bibliotekskataloger och tidskrifter från sitt eget hem. 
 
Väldigt få vet om det, betonar projektledaren.  
 
Hon menar att den viktigaste målgruppen för hemsidorna är de biblioteksanställda själva. 
Genom att de använder hemsidan och aktivt visar den för låntagarna på biblioteket, blir det en 
form av direkt marknadsföring.  
 
Hemsidan blir grunden i användarutbildningen och en ingång till det virtuella biblioteket. 
Biblioteksbesökarna får på så vis upp ögonen även för de elektroniska resurser som 
biblioteket har, tex kataloger på andra bibliotek och utländska tidningar online. 
 
Men bortsett från bibliotekspersonalen tycker projektledaren att de viktigaste målgrupperna i 
första hand är vuxen- och distansstuderande. Särskilda marknadsföringsinsatser riktas till 
dem. Övriga målgrupper hon nämner är politiker, byalag, släkt- och hembygdsforskare samt 
småföretagare. Även här är tanken att man ska satsa på direkt marknadsföring. 
 
Anledningen till att dessa valts ut är att det är grupper som kan ha stor nytta av det virtuella 
biblioteket. De studerande kan till exempel ha glädje av att söka i andra bibliotekskataloger än 
det lilla glesbygdsbibliotekets, de kan också finna offentliga utredningar på nätet, söka i 
databaser etc. Kommunerna i projektet har satsat på att bygga upp  lärcentrum för 
distansstuderande, och då är det viktigt att biblioteken utvecklar sin service genom att bl.a. 
tillgängliggöra sina tjänster på nätet. 
 
Politiker är en viktig målgrupp av två skäl. För det första kan de själva ha nytta av exempelvis 
offentligt material, tidningar och tidskrifter som finns tillgängliga via nätet. För det andra är 
de anslagsgivare. Och detta är en viktig aspekt. Om politikerna inte ser hur biblioteken 
utvecklas, och förstår vilka möjligheter som finns att där ge alla medborgare tillgång till 
information på samma villkor, är risken stor att de negligerar bibliotekens roll i 
samhällsutvecklingen, betonar projektledaren. Anslagen kan då minska. 
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Byalag, släkt- och hembygdsforskare är målgrupper som hon tycker är viktiga därför att de 
kan ha användning av exempelvis de databaser och uppgifter om lokalhistoria som finns 
tillgängliga, samt att man då breddar användandet av bibliotekens elektroniska tjänster till att 
omfatta även äldre och pensionärer. 
 
Vad gäller satsningen på småföretagare, däremot, är anledningen en annan, en nödvändig men 
helt krass sådan. Att biblioteken valt att ta med dem som en speciell målgrupp beror på att EU 
kräver detta, annars får projektet inga pengar. 
 
 
6.2 Hur marknadsför de fem folkbiblioteken sina hemsidor? Det vill säga 
hur gör de för att folk ska veta om att dessa IT-tjänster finns? 
 
Projektledaren framhåller fyra sätt för att marknadsföra hemsidan och dess IT-tjänster:   
 
1) A och O är att den är startsida på projektbibliotekens datorer. 
 
2) Bibliotekspersonalen måste själv kunna använda sig av allt på hemsidan och visa besökarna 
hur man gör. Många av bibliotekens tjänster är osynliga för de allra flesta, med hjälp av 
hemsidan är det enklare att visa dem. 
 
3) Bibliotekarierna har visningar för målgrupperna med hjälp av dataprojektor och storskärm. 
I samband med visningarna delas också en folder ut om vilka tjänster som finns på nätet: 
”Välkommen till Ditt lokala bibliotek på nätet”. Den finns också allmänt tillgänglig på 
biblioteken, i fem upplagor, en för varje kommun. I den ges en kort introduktion till vad som 
finns på hemsidan.  
 
4) De fem projektkommunerna har en länk till de respektive biblioteken på sin förstasida. 
 
När intervjun med projektledaren görs är projekttiden i stort sett slut. Hon berättar att väldigt 
få visningar gjorts för småföretagargruppen, som är en av de prioriterade målgrupperna. 
 
– Jag vet inte varför, har inte fått kläm på det. Kanske har vi inte de inarbetade kontakterna 
med dem. Kanske handlar det om en kulturkrock, en tröskel att komma över. Vi kanske är 
rädda för att inte klara av frågorna de ställer, säger hon. 
 
Eftersom hon kan börja summera resultaten av projektet kan hon också konstatera att hon 
hade hoppats de kommit längre vad gäller marknadsföringen i form av fler visningar och mer 
uppmärksamhet i media. Men hon framhåller att två av biblioteken visat hemsidan för alla 
mellanstadieelever och alla har öppnat dörren till lokala lärcentra och haft visningar för 
vuxenstuderande. I några kommuner har samtliga vuxenstuderande inbjudits till förevisningar 
av bibliotekets hemsida. Några har även haft visningar för släkt- och hembygdsforskare, 
liksom för lokalpolitiker.  
 
Som projektledare har hon själv, tillsammans med representanter för de andra 
projektbiblioteken, varit ute i landet och berättat om hemsidesprojektet på konferenser och 
studiedagar. En handledning i hur man skapar användarvänliga hemsidor för bibliotek har 
skrivits. Den ligger utlagd på länsbibliotekets hemsida och har fått spridning över landet. 
Enligt projektledaren används den nu som modell för att utveckla bibliotekshemsidor över 
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hela Sverige. Många bibliotek har hört av sig och frågat om de får kopiera hela eller delar av 
bibliotekens hemsidor och det har projektet tillåtit. 
 
– Det finns ett stort intresse ute i landet för det. Men problemet är som vanligt resurser och 
tid. Det är så här det är. Marknadsföring tar mer tid än man tror och måste också få göra det. 
Och man söker också sina egna vägar, inte alltid efter det koncept som beskrevs i 
projektansökan. 
 
Projektledaren fick 2002 Sveriges länsbibliotekariers pris för sitt arbete med att utveckla de 
små bibliotekens hemsidor. Det kan också ses som en direkt marknadsföring av projektet. 
 
6.3 Hur tillgängliggörs tjänsterna? Det vill säga hur ser bibliotekarierna till 
att IT-tjänsterna inte bara blir kända, utan att de också lätt kan användas 
av de grupper de vänder sig till?  
 
Boxholms bibliotek var först ut med att, tillsammans med projektledaren, göra en hemsida 
inom ramen för projektet. Den blev sedan en prototyp för de andra biblioteken, även om 
utseendet varierar. Innan den gjordes tillsattes en referensgrupp bestående av bl.a. 
pensionärer, lärare, skolbibliotekarie, komvuxrektor och byalagsrepresentant. Gruppen fick 
specialvisningar när hemsidan arbetades fram och en tävling för ungdomar arrangerades för 
att se om de kunde hantera den. 
 
Någon användarundersökning utifrån de målgrupper man i första hand vänder sig till gjordes 
dock inte. 
 
– Först tänkte vi att vi skulle anpassa och skräddarsy hemsidan till vissa grupper. Men vi 
ändrade oss. Det viktigaste är att hemsidan är så lättanvänd som möjligt, oavsett om det är 
mellanstadieelever eller vuxenstuderande som ska använda den.  
 
Projektledaren hänvisar till den handledning i att skapa hemsidor som arbetats fram inom 
projektets ram. 62  De rekommendationer som finns i den är genomförda i de fem 
projektbiblioteken. I handledningen rekommenderas att bibliotekets hemsida bör ligga på 
respektive kommuns webbplats, men öppnas i eget fönster med egen design. Detta för att 
bibliotekets hemsida ska kunna ha ett pedagogiskt upplägg och fungera som startsida i 
bibliotekets publika datorer. Där står också att biblioteket bör ha behörighet till sidorna och 
kunna redigera dem online så att ändringarna slår igenom direkt, utan fördröjning. Det är 
viktigt att det är lätt att uppdatera hemsidan, t.ex.när det gäller öppettider, fakta om 
bibliotekets tjänster samt lokala länkar. 
 
En god kvalité är viktig. För att hålla den beständig är ambitionen att personalen ska veta vad 
som finns på hemsidan. Inte minst på de små biblioteken är länkarna viktiga. De ska vara de 
bästa nationella länkarna och hemsidorna ska därmed vara relativt underhållsfria, det vill säga 
strukturen ska ligga fast.  
 
För att hålla en god kvalité krävs också att alla länkar alltid fungerar, såväl lokala som 
nationella. Så är det inte alltid. Här krävs därför aktiv bevakning, exempelvis från 
Länsbibliotekets sida. Det här är dock en fråga som inte diskuterats. Men det vore fullt 

                                                 
62 www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/Mal+2+projekt/Handledning.htm 
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realistiskt att ha arbetsmöten med de webbansvariga på biblioteken och att en person får i 
uppgift att se till att detta fungerar, tycker projektledaren.  
 
God service och kvalité innebär också att frågor via webben snabbt besvaras. 
 
– Det finns inget värre ur marknadsföringssynpunkt om man till exempel mailar en fråga och 
sedan inte får svar.  
 
Projektledaren tycker det är rimligt att man på vardagar ska få svar inom 24 timmar och att 
man ska få tydliga besked om beställda böcker etc. 
 
6.4 Vilken inställning har bibliotekarierna själva till marknadsföring av 
bibliotekets tjänster? 
 
Projektledaren menar att biblioteken alltid har haft problem med att föra ut till folk vilka olika 
slags medier och information som finns tillgängligt där, till exempel fackböcker, talböcker, 
skivor, och – på senare år – resurser i form av exempelvis databaser och uppslagsverk online.  
 
– Vi har länge haft en rad nyttiga tjänster. Det är väldigt märkvärdigt som det är! 
 
Nu finns det en chans att synliggöra alltihop genom att via hemsidan strukturera 
informationen. Inte minst när det gäller de nya medierna. Om biblioteken inte satsar på att tala 
om vilka tjänster som finns, till exempel internet- och databassökning, så hamnar en stor 
grupp utanför, däribland äldre och funktionshindrade. Biblioteken har ett samhällsansvar att 
minska dessa klyftor, menar projektledaren. Hon anser att kulturinstitutionerna är skyldiga att 
marknadsföra sina tjänster. Biblioteken finansieras via skatter, det är orättvist om inte alla ges 
tillgång till bibliotekens tjänster. Låntagarna är inte bara kunder, utan även 
samhällsmedborgare. 
 
– Genom att marknadsföra resurserna tjänar man demokratin, säger hon. 
 
Det finns också en annan aspekt på vikten av marknadsföring. Om man inte marknadsför 
tjänsterna blir det inte heller någon efterfrågan. Då frågar sig bibliotekarierna: ”Varför ska vi 
ha de här tjänsterna om ingen efterfrågar dem?”. Projektledaren menar att det långsiktigt är 
strategiskt mycket viktigt att ha dessa tjänster även på de små folkbiblioteken, inte minst i 
glesbygd.  
 
Det lilla biblioteket har mycket att vinna och bör jobba i en medveten anda. Begreppet läsning 
inkluderar även vuxenstudier. Det finns inte en enda högskolestuderande som inte använder 
sig av digitala resurser. För människor i glesbygd är det en stor vinst att slippa åka flera mil 
för att hitta rätt material. Om bibliotekarierna inte satsar på de digitala resurserna finns risken 
att de mindre biblioteken bara blir boksamlingar. På sikt riskerar de då att bli utkonkurrerade 
och att någon annan aktör – ett utbildningscenter eller ett IT-företag – tar över, till exempel 
gentemot de vuxenstuderande. Då kommer också anslagen till biblioteken att minska. 
 
– Det är biblioteken som ska ha initivativet! Bibliotekarierna måste tänka om. Vi måste vara 
professionella även när det gäller marknadsföring. Så är det inte idag. Den är inte 
genomtänkt. 
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IT-resurserna bör integreras i mediaplaneringen, inte minst vid de mindre biblioteken. 
Anslagen ska täcka även dessa resurser, som en naturlig del. 
 
– Vi måste göra politikerna uppmärksamma på att vi inte bara köper in böcker utan även 
avancerade databaser för det mediaanslag vi har och att vi därför behöver mer pengar.  
 
För att politikerna ska gå med på detta krävs att de görs uppmärksamma på att IT har med 
biblioteksverksamhet att göra. 
 
Redan innan IT-åldern var biblioteken dåliga på att marknadsföra sig. I vissa fall har gamla 
resurser blivit IT-resurser, som exempelvis bibliotekskataloger och artikeldatabaser. IT-
resurserna ställer nya krav. För den ovane blir sådant som ligger online mer otillgängligt än 
tidigare. 
 
Projektledaren nämner åter tanken med storskärm och dataprojektor där man har visningar för 
olika målgrupper. 
 
Men för att marknadsföring utåt ska fungera krävs också att alla medarbetare är med på 
noterna. Kompetensutveckling är därför ett nyckelord.  
 
– Det virtuella biblioteket är här för att stanna. Fortbildningsbehovet är stort. 
 
Konkret handlar det t.ex. om att de anställda lär sig att hitta recensioner på nätet, liksom 
boktips och samhällsinformation. 
 
– Hur många bibliotekarier vet hur man hittar SOU på nätet eller riksdagstryck? frågar sig 
projektledaren. 
 
Samtidigt krymper resurserna. Om man t.ex. tittar på projektbiblioteken har de tagit till sig ny 
verksamhet utan att ha prioriterat bort något annat. 
 
– Någon form av omprioritering måste ske. Men ingen vill ta bort något som fungerar. Vi 
måste upplysa politikerna om det här. Moderna bibliotek kan inte kosta mindre. Och ser man 
till just  glesbygdsbiblioteken är de en viktig del av kommunernas utveckling överhuvudtaget. 
 
 
6.5 Introduktion till intervjuer med de fem projektbibliotekarierna 
 
Intervjuerna med bibliotekarierna gjordes enskilt under sommaren och vintern 2003, vilket 
innebär att de låg i olika fas vad gäller marknadsföringsinsatserna. I intervjuerna talas ibland 
om vad de hoppas ska hinna göra, inte alltid vad de har gjort.  
 
I redovisningen nedan inleder jag med en kort redogörelse för de fem bibliotekariernas 
allmänna positiva och negativa synpunkter på projektet. Därefter redovisar jag deras svar på 
uppsatsens tre frågor. 
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6.5.1 Allmänna positiva synpunkter på hemsidesprojektet 
 
Allmänt sett är alla fem positiva till projektet och att hemsidorna skapats. Förutsättningen har 
varit att det skulle ske i ett projekt där flera bibliotek samarbetar. Om varje enskilt bibliotek 
skulle skapa sin egen hemsida vore det mycket tidsödande. 
 
Här nedan ges exempel på allmänna positiva uppfattningar om projektet hos de fem 
intervjuade: 
 
– Det är bra med hemsidor, inte minst för bibliotekspersonalen. Och inte minst på små 
bibliotek med begränsade öppettider. 
 
– Hemsidan blir ett alternativ till det fysiska biblioteket när man t ex ska söka i kataloger. 
 
– Hemsidan är ett sätt att visa att man är med i tiden och är ett bra sätt att marknadsföra 
biblioteket på. 
 
– Hemsidan har höjt statusen gentemot andra yrkesgrupper. 
 
– I bästa fall hittar ungdomar till hemsidan. 
 
– Hemsidan är bra att ha när man har visningar på bibioteket och kan samla allt på ett ställe. 
 
– På det här viset visar man hur mycket det lilla biblioteket har att erbjuda. 
 
– Man visar också bibliotekets roll som utvecklingsmotor i en kommun. 
 
– Hemsidan blir ett komplement som ökar tillgängligheten. 
 
– Det är nödvändigt med en hemsida ur demokratisk aspekt. Här hittar man 
samhällsinformation och den är strukturerad. 
 
– Det virtuella biblioteket blir ett komplement till det fysiska. 
 
– Projektet har bidragit till att modernisera bibliotekarierollen. 
 
– Det är viktigt att visa att biblioteket ligger i fronten med informationsteknik. 
 
– Hemsidan synliggör osynliga medier, exempelvis utländska tidningar och tidskrifter. 
 
– Folk vet fortfarande lite om vad som finns på nätet – hemsidan blir en hjälp. 
 
– Hemsidan blir en symbol för att gå från det lokala till det globala sammanhanget. 
 
– Långsiktigt är det strategiskt rätt med denna satsning. Man gör det lilla biblioteket större. 
 
– Låntagaren är inte bara kund utan även samhällsmedborgare som via hemsidan får hjälp 
att hitta rätt information. 
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6.5.2 Allmänna negativa synpunkter på projektet 
 
Men det finns också tveksamheter till projektet. Nedan ges exempel på frågor och kritik som 
kommit fram vid intervjuerna: 
 
– Glesbygdsbor har fortfarande ofta modem. Det tickar pengar. Vem vill då sitta uppkopplad 
mot bibliotekets hemsida? 
 
– Behövs verkligen all service som erbjuds, t ex artikeldatabaser? 
 
– Servicen fungerar inte fullt ut. Beställer man t ex en bok via nätet måste man ändå hämta 
den på biblioteket. 
 
– Intresset för internet är överskattat. 
 
– Projektet har fått mycket materiella resurser men få personella. 
 
– Kanske hade det behövts en behovsanalys innan man byggde upp hemsidorna. 
 
– Marknadsföringen har inte fungerat som det var tänkt, speciellt inte till företagare. 
 
– Betaldatabaser kommer man inte åt hemifrån utan bara från bibliotekets datorer. 
 
– De flesta använder biblioteksdatorerna för att maila och chatta. Den ”seriösa” 
användningen, som informationssökning, är liten. 
 
– Det finns en övertro på vad hemsidan ska åstadkomma. 
 
– Det är jobbigt att driva projekt samtidigt som allt annat på biblioteket ska skötas. 
 
– Det har varit oklart i projektet om hemsidan primärt byggts upp för att användas på 
biblioteket eller hemma. 
 
6.5.3 Sammanfattning av bibliotekariernas allmänna synpunkter på projektet 
 
Det finns en positiv grundsyn på projektet. Det innebär bl.a. att biblioteken visar att de ligger i 
frontlinjen när det gäller informationsteknik och att de kan vara en utvecklingsmotor i små 
kommuner. Hemsidan synliggör osynliga medier och ökar tillgängligheten. Projektet bidrar 
också till att modernisera bibliotekarierollen. 
 
Men det finns också negativa synpunkter. Projektet har haft planeringsbrister. Tvivel som 
kommer fram handlar bl.a. om att intresset för informationssökning är överskattat och att 
servicen inte fungerar fullt ut. Dessutom kommer åsikter fram som att det är jobbigt att driva 
projekt samtidigt som allt annat ska skötas. 
  
6.6 Hur marknadsför de fem folkbiblioteken sina hemsidor? Det vill säga 
hur gör de för att folk ska veta om att dessa IT-tjänster finns? 
 
Enligt projektansökan ska hemsidorna marknadsföras aktivt mot fem grupper; vuxen- och 
distansstuderande, politiker, småföretagare byalag och lärare. Men svaren från de fem 
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projektbiblioteken, liksom från projektledaren ovan, visar att variationen har varit stor på hur 
man uppfyllt dessa mål. Ett bibliotek har t ex satsat främst på studenter, medan ett annat 
bibliotek har lagt tyngdpunkten på politiker. Spridda insatser har gjorts mot lärare och byalag. 
Inget bibliotek har satsat på småföretagarna.  
 
Vad gäller marknadsföringen gentemot de vuxenstuderande hänvisar flera av bibliotekarierna 
till kommunernas lärcentra för vuxenstuderande och kontakten med dem. Dessa lärcentra är 
en naturlig samarbetspartner för biblioteken och ligger i några fall i nära anslutning till 
bibliotekslokalerna. Även komvuxstuderande har varit en naturlig målgrupp. Bibliotekarierna 
har haft visningar på storskärm riktade direkt till de vuxenstuderande – och i vissa fall även 
för lärarna – i hur hemsidan fungerar och hur just den här gruppen kan ha nytta av bibliotekets 
nättjänster, som exempelvis sökning i olika bibliotekskataloger, beställning och omlåning av 
litteratur. 
 
Så här svarar en bibliotekarie om marknadsföringen gentemot vuxenstuderande: 
 
– Vi har delvis riktat oss till dem, främst de som besöker lärcentret. De kanske kompletterar 
gymnasiet eller läser kortare kurser. En del är ovana biblioteksbesökare och de blir 
förvånade över hur lätt det är att hitta i katalogen på nätet. Däremot har folk ännu inte börjat 
använda databaserna som finns tillgängliga via bibliotekets dator. 
 
– När det gäller de distansstuderande på universitet och högskolor har vi inte haft speciella 
visningar för dem. Vi vet inte vilka de är, därför kan vi inte marknadsföra oss mot dem. Och 
de som läser på distans har också biblioteksservice från sitt lärosäte. 
 
Ett bibliotek har speciellt satsat på en aktiv marknadsföring gentemot politikerna, i form av att 
hemsidan visats för både nämnd- och fullmäktigepolitiker. De har t ex blivit förevisade länkar 
de själva kan ha nytta av, som databasen Komweb, riksdagens webbplats Sverigedirekt och 
Samhällsguiden. Reaktionerna har varit mycket positiva från politikernas sida, de har tyckt att 
biblioteket visat en service och tjänster som de inte tidigare känt till. 
 
– Det här är en ”uppfostringssak”, det här är något nytt, säger en av intervjupersonerna. 
 
En bibliotekarie berättar: 
 
– I våras visade vi hemsidan för nämndpolitikerna i barn- och utbildningsnämnden. Vi fick 
verkligen jättepositiva reaktioner och de tyckte vi skulle visa den även för 
kommunfullmäktige, så det gjorde vi i höstas. På det här sättet visade vi en sida av biblioteket 
som de inte kände till. Så här i efterhand kan man fundera på om det varit bättre att man 
delat in dem i mindre grupper, många är inte vana vid internet, det märkte man. 
 
Även de andra biblioteken har satsat på mågruppen politiker genom visningar, eller hoppas på 
att hinna göra det. De är eniga om att politikerna är en viktig målgrupp, men att de också ofta 
är en dataovan grupp, en del har inte ens e-post. 
 
Så här är två kommentarer om politikerna och deras roll: 
 
– Vi har inte hunnit med politikerna ännu. Där behöver vi bli bättre. Vi behöver samarbeta, 
göra oss hörda och få upp biblioteksfrågorna på politikernas bord. Jag tror att en visning av 
hemsidan ger bra resultat. Det är lätt att utifrån webbplatsen prata om biblioteket. 
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– Om jag till exempel tittar på politikerna är jag tveksam till hur mycket de känner till om vad 
vi erbjuder. Vi har inga politiker som låntagare. De är inte intresserade av biblioteksfrågor, 
de frågorna finns långt bort i deras medvetande. Jag tror inte de vet vad biblioteken står för. 
Många har nog en negativ syn på dem från sin egen uppväxt, att det var tysta ställen där de 
inte hade något att göra. 
 
När det gäller marknadsföring gentemot småföretagare har intresset från bibliotekariena alltså 
varit svagt. En bibliotekarie säger rakt på sakt att hon tycker det skulle vara krystat att rikta 
sig till dem. Hon tror företagen har sitt eget forum och att de inte har behov av bibliotekens 
service. 
 
Den synpunkten har också en annan av de intervjuade. Uppfattningen är att företagen klarar 
sin informationsförsörjning själva och att biblioteken varken har tid eller kompetens till att 
serva dem. 
 
– Vi har bjudit in företag men de har inte nappat. 
 
En annan intervjuperson säger däremot att de kvinnliga företagarna på orten visat visst 
intresse för hemsidan men att någon visning ännu inte blivit av. 
 
– Det finns mycket att göra på företagarområdet som vi inte hunnit med, säger en 
bibliotekarie. 
 
Några av biblioteken har också informerat skolor genom att skicka ut foldern om hemsidan, 
och ett bibliotek sprider flitigt sin specialtillverkade kylskåpsmagnet med nätadressen till 
låntagare och andra grupper som kan vara intresserade. Några har haft specialvisningar för 
pensionärer – seniorsurf. Ett bibliotek har satsat speciellt på grundskolan genom att göra en 
egen sida särskilt riktad till elever och lärare. Ett annat har haft cafékvällar: 
 
– Då har vi fått hit många som annars inte kommer. Samlarklubben till exempel. Och det 
finns ett stort intresse för lokalhistoria. Det ska inte vara något märkvärdigt med att gå på 
biblioteket, men många har nog tyckt det är ”lite fint”, säger en bibliotekarie. 
 
Ytterligare marknadsföringssatsningar har bestått av att föreningar, exempelvis 
Reumatikerföreningen och Lottakåren, bjudits in och visats hemsidan. Ett bibliotek har 
marknadsfört hemsidan på kommunens arbetsmiljödag, ett annat deltar i informationsträffar 
för nyinflyttade. 
 
– Vi behöver marknadsföra hemsidan bättre. Någon riktig drive där vi talar om att den finns 
har vi inte gjort. Det är sådant man saknar tid till. Vi har en broschyr, men det vet man ju hur 
det är med det. Jag tror till exempel att ungdomar definitivt föredrar internet, men hur många 
ungdomar har vi som låntagare? När de kommer upp på högstadiet så ser vi dem inte mer, 
kommenterar en bibliotekarie. 
 
En annan säger så här: 
 
– Allmänbildningen i vår kommun är låg. Tjänstemän och politiker använder inte biblioteket. 
Marknadsföringen av hemsidan har vi inte riktigt hunnit med. Det finns mycket mer att göra 
här, för många är bilden av bibblan den där dammiga boksamlingen. 
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Sammantaget kan sägas att alla intervjuade är ense om att de skulle velat göra fler 
marknadsföringsinsatser men att det inte hunnits med eller prioriterats. 
  
6.7 Hur tillgängliggörs tjänsterna? Det vill säga hur ser bibliotekarierna till 
att IT-tjänsterna inte bara blir kända, utan att de också lätt kan användas 
av de grupper de vänder sig till?  
 
Projektledaren framhöll i sin intervju att en referensgrupp tillsattes innan den första hemsidan 
skapades. På så sätt skulle man få synpunkter på användarvänlighet och användbarhet av 
hemsidan. Men en av bibliotekarierna säger att det ”kom inte mycket ut av det”. De fem 
bibliotekarierna tycker inte att man specifikt tagit reda på användargruppernas 
(vuxenstuderande, politiker, småföretagare, lärare och byalag) behov innan hemsidorna 
skapats. De – och framför allt projektledaren – har istället själva valt ut de resurser de trott 
varit bra. Det är i flertalet fall projektledaren som, i samarbete med bibliotekarierna, arbetat 
praktiskt med bibliotekens hemsidor. 
 
Och de fem intervjupersonerna tycker att hemsidorna är bra och användbara och att så pass 
utbyggda hemsior är ovanliga för folkbiblioteken. 
 
Så här säger en av de intervjuade: 
 
– Jag kan lugnt säga att vi inte gått ut och frågat vad som ska finnas på en hemsida. Det tror 
jag är svårt. Få kan göra sig en bild av hur en bibliotekshemsida ser ut. Man behöver ha 
något att utgå ifrån. Det här är första generationens interaktiva hemsida. I andra eller tredje 
generationens hemsida kan man kanske ha med sig representanter från grupper som tittar på 
den och använder den kritiskt. 
 
En annan bibliotekarie betonar att den viktigaste målgruppen är de själva och sina egna behov 
känner de ju till. 
 
De har varit medvetna om vikten av att inte ha för stora bilder på hemsidan som gör att det tar 
tid att få fram information. Det mesta är textbaserat. Alla säger sig vara medvetna om vikten 
av att det är kvalitet på tjänsten, att användaren ska vara nöjd. Hemsidan ska vara 
användarvänlig, det ska vara lätt att förstå var man är och vad som finns på den, den ska vara 
visuellt tilltalande, tillgänglig och uppdaterad dygnet runt. De fem bibliotekarierna tycker i 
stort att man levt upp bra till de målen. 
 
Driftsäkerheten ska vara viktig och det ska finnas ett samband mellan det som utlovas på 
hemsidan och den service som ges på det fysiska biblioteket.  
 
Det finns dock glapp i servicen. Så här säger en bibliotekarie: 
 
– Det går att sitta hemma och beställa till exempel böcker via hemsidan, men inte att få sig 
boken tillsänd. Då måste man ändå komma hit. När sådana glapp uppstår så är tråden inte 
fullständig och det är inte bra ur marknadsföringssynpunkt. 
 
Ett annat glapp är att vissa databaser går att nå enbart från bibliotekens datorer. Det beror på 
abonnemangskostnader för biblioteken. Sitter man hemma kommer man inte åt dem. 
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Och reserverar man en bok via nätet kan det ta längre tid att få den jämfört med om man 
ringer in sin beställning. Det beror på att att nätreservationer kollas av bara en gång om dagen, 
medan en telefonreservation leder till att personalen går direkt ut i hyllan och lägger undan 
boken. 
 
Likaså kan det ligga länkar på hemsidan som inte längre är aktuella. Ingen har märkt det eller 
hunnit ändra på det. 
 
Ytterligare en försvårande omständighet i servicen är att många glesbygdsbor fortfarande har 
modem, även om bredbandssatsningar pågår. Och sitter man på kostnadstickande modem 
undviker man kanske att använda sig av bibliotekets nätservice när man sitter hemma vid sin 
dator. 
 
– Hemsidan är ett komplement som ökar tillgängligheten. Då är det viktigt att tekniken 
fungerar och det är sällan den inte funkar på biblioteket. Men om man har ett modem och 
tekniken krånglar hemma, då använder man nog inte hemsidan. Och det är från biblioteket 
den fungerar bäst, säger en bibliotekarie. 
 
En bibliotekarie har jobbat medvetet med att undvika krångliga, förvirrande ord som 
”kriterie”, ”sökverktyg” etc. Om svårbegripliga ord inte kan undvikas har hon skrivit 
förklaringar och anvisningar som en mellanstadieelev ska förstå. Som exempel på ett 
missvisande ord nämner hon ”katalog”. Folk associerar snarare till en Ikeakatalog eller 
telefonkatalog än till en bibliotekskatalog och här kan man med hjälp av enkla förklaringar 
underlätta tjänsterna för nätanvändare. 
 
 De fem bibliotekarierna är som redan nämnts positiva till hemsidesprojektet och till hur 
hemsidorna utformats. Men det finns ändå kritiska och tveksamma röster bland dem. Några 
påpekar att den fysiska biblioteksbesökaren alltid får bättre service när det gäller specifika 
bibliotekstjänster än den virtuella besökaren, därför att det personliga mötet alltid känns 
viktigare. Hur stort värde har då en hemsida för kunden, frågar sig en bibliotekarie. Hon 
påpekar dock att uppbyggnaden av hemsidor fortfarande är i sin linda, mycket återstår att göra 
innan servicen är fullkomlig. 
 
Några frågar sig också om all information verkligen behövs på hemsidan. Deras erfarenhet är 
att folk inte använder sig av databaser eller att söka offentlig information på nätet. 
 
– Bibliotekskatalogerna på nätet är uppskattade. Men de flesta kollar bara  e-post och 
chattar. Att tro nåt annat är ett önsketänkande, säger en av de intervjuade. 
 
Alla tycker dock inte så. En annan säger att lärarna till exempel är en målgrupp som ”nog 
nyttjar artiklar i databaserna”. 
 
En reflektion som en bibliotekarie gör är att hon tycker det ska bli intressant att se vad 
satsningen på interaktiva hemsidor på biblioteken lett till om fem år. Trots att hon är positiv 
till projektet uttrycker hon också en tveksamhet: 
 
– Kanske är det här med hemsida mer ett behov för oss själva än för andra. Vi vet ju vad som 
finns på nätet, och var. 
 
Samtidigt tror hon biblioteken kan skaffa sig marknadsandelar genom att satsa på internet. 
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– Biblioteket blir inte mossigt längre. Vi vill visa oss som kompetenta informationssökare. 
Samtidigt finns det ett stort behov från folk att vi ska tipsa dom om böcker, alltså den 
traditionella bibliotekarierollen. Så vi kanske har höjt statusen gentemot andra yrkesgrupper, 
men samtidigt är det lurigt gentemot låntagarna. 
 
 
6.8 Vilken inställning har bibliotekarierna själva till marknadsföring av 
bibliotekets tjänster?  
 
Alla fem intervjupersoner talar varmt för behovet av marknadsföring. Det råder ingen tvekan 
om att bibliotekarierna är medvetna om att biblioteken och dess tjänster behöver 
marknadsföras mer. 
 
En bibliotekarie förknippar ordet marknadsföring med ”varje kontakt man har med någon”. 
Målet är att alla som har kontakt med biblioteket ska vara nöjda med tjänsten.  
 
– Om alla är nöjda så blir det en mun mot mun-metod att detta är en bra sak. 
 
Det gäller förstås även tjänster på hemsidan. 
 
En annan av de intervjuade kopplar spontant ordet marknadsföring till politikerna. 
Biblioteken måste komma upp på politikernas bord, menar hon. 
 
– Idag är biblioteken väldigt undanskuffade, även om det lossnat lite. Men vi kämpar mycket 
bara för att hålla oss flytande. Jag tror biblioteken kan ge andra förvaltningar mycket, som 
barn-, skola och äldreomsorg. Vi skulle kunna göra mer där. Men då behövs det pengar. 
 
En annan av de intervjuade har en annan uppfattning vad gäller politikernas syn på biblioteket 
i kommunen. Den bibliotekarien anser att biblioteket står högt i kurs bland politikerna även 
om de inte själva är insatta i vilken service det kan erbjuda. 
 
En bibliotekarie påpekar att många invånare i kommunen nog har en negativ syn på bibliotek, 
att det är kvarlevor från förr som lever kvar i folks sinnesbild av bibliotek och bibliotekarier. 
 
Ungefär samma sak säger ytterligare en. Alla är dock ense om att den bilden verkligen inte 
stämmer och att de gör vad de kan för att ändra på den. God service är lika med god 
marknadsföring. Och servicen ska inte bara vara korrekt utan också utförd med vänlighet och 
professionalitet, både på det fysiska biblioteket och på hemsidan. Kundperspektivet är viktigt, 
dvs det är låntagarens/användarens behov som ska stå i centrum. Och en bra service och 
positiva låntagare är den bästa marknadsföringen. 
 
– Det här biblioteket bygger mycket på personlig kontakt och service. På hemsidan har vi lagt 
in foton på oss själva och skrivit vad vi jobbar med. På barnsidan ligger rätt personliga texter 
vi skrivit. Det ska vara vänligt, att folk ser att de törs ta kontakt. Vi ska veta att vi alltid 
ansträngt oss och att de fått ett vänligt bemötande, även om de sen bara får ”ungefär” vad de 
vill ha. Det jag själv blir irriterad på till exempel på vår hemsida är allt blipp och blopp, det 
händer för mycket. Jag vill att det ska vara rent, tydligt och klart så man ser vad som erbjuds. 
Det är också en form av marknadsföring, att folk hittar vad de vill ha. 
 



 42 

Bemötandet är viktigt för en god marknadsföring. Det gäller även bemötandet på nätet. 
Hemsidan ska bestå av ett lätt språk, betonar därför en bibliotekarie. Ingen ska känna att hon 
eller han är ”för dum” för detta användningssätt.  
 
En god marknadsföring innebär också att personalen ska ha rätt kompetens. En av de 
intervjuade betonar att kompetensen varierar mellan bibliotekspersonalen vad gäller 
exempelvis databasanvändningen. Frågorna har blivit mer komplexa kring 
informationssökning vartefter allt fler låntagare studerar vid högskolor och universitet. Hon 
efterlyser därför mer utbildning av personalen. 
 
Ytterligare en bibliotekarie är inne på samma linje: 
 
– Vi är informationssökningsexperter, sägs det. Men det är inte lätt att våga säga det och jag 
tycker inte heller man är det överlag. Men alla måste kunna detta och hemsidan blir en 
ryggrad i vårt eget arbete för att kunna hjälpa låntagare. Med hjälp av hemsidan hankar vi 
oss fram. 
 
En av de intervjuade betonar också vikten av marknadsföring ur ett demokratiskt perspektiv. 
Biblioteken är de enda institutionerna som förmedlar så stora mängder samhällsinformation. 
Hemsidorna blir i det här fa llet ett bra hjälpmedel både för bibliotekspersonalen och 
besökarna. 
 
 
6.9 Sammanfattning 
 
Tre frågeställningar har ställts dels till projektledaren, dels till de fem ansvariga 
bibliotekarierna vid projektbiblioteken. Frågeställning nummer 1 löd: Hur marknadsför de 
fem folkbiblioteken sina hemsidor? Det vill säga hur gör de för att folk ska veta om att dessa 
IT-tjänster finns? Projektledaren betonar i sina svar bl.a. vikten av att hemsidan är startsida på 
projektbibliotekens datorer och att personalen därmed alltid ska kunna visa besökarna hur 
man använder den. På så vis synliggörs bibliotekets annars osynliga tjänster. Bibliotekarierna 
har också visningar för vissa av projektets målgrupper (vuxenstuderande, politiker, 
småföretagare, byalag samt släkt- och hembygdsforskare) med hjälp av storskärm. Men det 
har varierat hur mycket de hunnit med att genomföra sådana visningar, framhåller både 
projektledaren och bibliotekarierna. Trots att en rad riktade insatser gjorts är samtliga 
intervjuade eniga om att de skulle velat göra fler marknadsföringsinsatser.  
 
Frågeställning nummer 2 löd: Hur tillgängliggöra tjänsterna? Det vill säga hur ser 
bibliotekarierna till att IT-tjänsterna inte bara blir kända, utan att de också lätt kan användas 
av de grupper de vänder sig till? Projektledaren framhåller exempelvis vikten av en god 
kvalité på hemsidorna, som att alla länkar fungerar och att frågor via nätet snabbt besvaras. 
Det tycker även de övriga bibliotekarierna är viktigt, men de tycker inte alltid att det i 
praktiken fungerar så – även om ambitionen är hög och viljan finns. Det finns glapp i servicen 
och därmed finns en risk att målgrupperna inte använder hemsidans service så mycket som 
det var tänkt, resonerar några av bibliotekarierna. Vad som också betonas i intervjuerna är 
vikten av att ha en väl strukturerad och lättförståelig hemsida. 
 
Frågeställning nummer 3 var: Vilken inställning har bibliotekarierna själva till 
marknadsföring av bibliotekets tjänster? Projektledaren anser att kulturinstitutionerna är 
skyldiga att marknadsföra sina tjänster. Biblioteken finansieras via skatter, det är en 
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demokratisk skyldighet att ge alla tillgång till bibliotekens tjänster. Hon menar också att om 
man inte marknadsför tjänsterna blir det heller ingen efterfrågan, vilket i så fall riskerar att 
leda till en stagnation, inte minst för de mindre biblioteken. Politikerna måste göras 
uppmärksamma på den IT-utveckling som skett inom biblioteksvärlden – här har biblioteket 
ett stort ansvar, menar projektledaren. Även de fem projektbibliotekarierna är positiva och ser 
att behovet av marknadsföring är stort. Flera av dem betonar vikten av att visa upp 
bibliotekets tjänster för lokalpolitikerna, så att de ska inse betydelsen av bibliotekets roll i 
samhällsutvecklingen. De framhåller också bib liotekspersonalens vänliga och professionella 
bemötande mot låntagarna/besökarna som god marknadsföring, liksom att de själva ska ha rätt 
kompetens så att de kan ge den service som efterfrågas. 
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7 Analys och diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa frågan kring marknadsföring av folkbibliotekens 
tjänster genom att studera ett konkret exempel. Det exempel jag valt är alltså ett projekt i fem 
glesbygdskommuner i Östergötland där biblioteken byggt upp lokalt anpassade interaktiva 
bibliotekshemsidor.  
 
I det här kapitlet sammanfattar jag svaren på uppsatsens tre frågor och analyserar dem utifrån 
de teorimodeller jag valt att utgå ifrån. Jag tar också upp andra aspekter till diskussion kring 
dessa frågeställningar som kommit upp under arbetets gång. 
 
7.1 Hur marknadsförs hemsidorna? 
 
De tre frågorna jag ställer i min uppsats har besvarats, mer eller mindre omfattande. Den 
första frågan är av mer praktisk karaktär och får mer praktiska svar. Den lyder förkortat: Hur 
marknadsför de fem folkbiblioteken sina hemsidor? Svaren blir konkreta, som att det 
genomförs visningar med hjälp av stordia till vissa utvalda grupper, att den används som 
startsida på projektbibliotekens datorer och att en folder tryckts upp.  
 
I den tjänsteproducerande organisationen, som ett bibliotek, har kunden/användaren två roller. 
Det framgår av redogörelsen av Christian Grönroos och Caroline Monthelies forskning i 
teorikapitlet. Kunden/användaren är inte bara konsument eller användare, utan också en 
produktionsresurs. Beroende på hur användaren förmår fylla sina uppgifter som en sådan blir 
tjänsten mer eller mindre bra för honom/henne och därmed mer eller mindre framgångsrik för 
organisationen.  
 
Det här har klara följdverkningar för tjänsteorganisationen, tex biblioteket. Man (i detta fall 
bibliotekspersonalen) är tvungen att styra kunden också som en produktionsresurs genom att 
ge honom/henne den information och de hjälpmedel som behövs för att tjänsten ska bli bra. 
 
I hemsidesprojektets fall innebär det att alla tänkbara användare av hemsidorna måste få, inte 
bara information om att hemsidorna finns, utan också kunskap i hur de kan användas. Så har 
tanken också varit i projektets marknadsföringsplan. Genom visningar med hjälp av stordia 
har en del grupper fått specialinformation om de tjänster som finns på hemsidan. 
 
Det behövs riktade insatser för att marknadsföringen ska nå fram. En broschyr om att 
hemsidan finns räcker inte, även om många spontant tänker på broschyrer, foldrar etc vid 
ordet marknadsföring. Grönroos har betonat just det i sin forskning. Om man har ett så snävt 
synsätt så att man sätter likhetstecken mellan broschyrer och marknadsföring, kommer 
sannolikt marknadsföringen att misslyckas. 
 
Detta har också varit tydligt för bibliotekarierna i projektet. Deras syfte har varit att aktivt 
söka upp valda målgrupper och introducera hemsidorna för dem. Broschyrer, 
kylskåpsmagneter och annat har kommit ”på köpet”. Tanken har varit att aktivt lära ut och 
berätta om hemsidan, även om man inte hunnit med det i den omfattning som det var tänkt. 
 
Jag tycker det finns en förvånansvärt stor medvetenhet bland de intervjuade bibliotekarierna 
om behovet av att marknadsföra sina biblioteks hemsidor. Förvånansvärd därför att 
marknadsföringen av de svenska bibliotekens tjänster överlag knappast existerar idag. Att just 
de här bibliotekarierna så självklart talar om behovet av marknadsföring kan bero på att det 
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ingick som en etappdel i projektet. Hemsidorna skulle marknadsföras, enligt 
projektbeskrivningen. 
 
Det är också förvånansvärt att intervjupersonerna har en, åtminstone i teorin, relativt 
genomtänkt syn på vad marknadsföring är. De begränsar sig i sitt resonemang inte till ”ett 
gäng broschyrer” utan tänker mer i termer av kvalitet och service. Kanske beror det på samma 
sak som ovanstående; att de inom ramen för projektet hunnit diskutera begreppet 
marknadsföring och vad det står för hos dem. 
 
 
7.2 Hur tillgängliggörs IT-tjänsterna? 
 
De två andra frågorna i min uppsats är vidare än den första och kan besvaras på olika sätt, 
beroende på hur mycket man tänkt på begrepp som marknadsföring, kvalitet och service. 
Trots det är svaren förhållandevis lika och genomtänkta. 
 
Fråga två lyder kortfattat: Hur tillgängliggörs IT-tjänsterna, dvs hur ser man till att de lätt kan 
användas av grupperna de vänder sig till? Svaren handlar om vikten av kvalitet på länkarna 
och att de fungerar, att hemsidan ska vara lätt att använda och att nätfrågor besvaras inom 
rimlig tid (24 timmar). Men de intervjuade talar också om tveksamheten till att använda 
hemsidan om man har modem hemma, att vissa databaser inte nås hemifrån och att en del 
nättjänster inte är tillräckligt snabba eller effektiva. 
 
I det här sammanhanget kan nämnas Grönroos resonemang kring teknisk och funktionell 
kvalitet. Teknisk kvalitet är vad kunden får som slutresultat, t ex en hemsida. Funktionell 
kvalitet är hur kunden upplever processen som leder till den tekniska kvaliteten, exempelvis 
användarvänlig information på nätet. Det vill säga kvalitetsupplevelsen bestäms både av vad 
kunden får men också hur hon får det och det är framför allt den funktionella kvaliteten (hur 
hon får servicen) som avgör om hon blir nöjd. 
 
Även Kotler och de Saez betonar vikten av en vid syn på marknadsföring, inte minst vad en 
god kvalitet och bra service gör för ryktet av företaget/organisationen. Kotler skriver t ex om 
begreppet perishability (förgänglighet) där han tar upp vikten av att servicen inte kan lagras 
till ett senare tillfälle. Det är här och nu som gäller. Om exempelvis en hemsida är dåligt 
uppdaterad eller krångligt strukturerad kommer den inte att användas. Servicen måste fungera 
i den stund användaren behöver den. 
 
I hemsidesprojektet är användarna av två slag. Dels de biblioteksanställda själva, dels 
allmänheten. Av intervjuerna framgår att bibliotekarierna överlag är nöjda med sidorna för 
deras egen del.  
 
För den stora användargruppen – allmänheten – är servicen däremot inte lika väl tillgodosedd. 
Det finns visserligen en medvetenhet hos bibliotekarierna att hemsidorna ska vara enkla att 
förstå, att de ska vara relevanta för användaren och inte fulla med stora, svårnedladdade 
bilder. Intervjupersonerna tycker också hemsidorna i stort sett lever upp till dessa krav.  
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7.2.1 Brister i servicen 
 
Men de pekar också på brister i servicen. Vissa databaser går inte att nå hemifrån, utan bara 
från bibliotekens datorer. Bokbeställningar via nätet leder ändå till att man måste åka till 
biblioteket och hämta boken. Och en bokreservation på nätet är osäkrare att göra jämfört med 
en telefonreservation, eftersom nätbeställningar kollas av kanske bara en gång per dygn. 
Uppdateringar av aktuell lokal information på nätet fungerar enligt de fem bibliotekarierna 
hyfsat, medan projektledaren är mer tveksam till hur uppdateringar av nationella länkar o.d. 
fungerar. 
 
Ur användarens perspektiv skapar sådana brister en osäkerhet över kvaliteten på tjänsten. 
Även om bibliotekarierna varit medvetna om behovet av god service på nätet, finns det alltså 
brister som kan innebära att användare drar sig för att använda nätet. Som en av de 
intervjuade bibliotekarierna påpekar så är detta en ”första generationens hemsida”. Mycket 
återstår att göra innan den är fulländad.  
 
Både Kotler och de Sáez talar om tjänstesektorns fyra hörnpelare i marknadsföringen. Det 
som i kommersiella sammanhang kallas för marknadens fyra P – Produkt (dvs vara), Pris (vad 
varan kostar), Plats (var man får tag på varan) och Påverkan (t ex annonser och reklam) – har i 
tjänstesektorn översatts till fyra C – Customer value (värdet för användaren att utnyttja en 
tjänst), Customer cost (vad det kostar i tid, pengar och energi för användaren), user 
Convenience (bekvämlighet i att använda tjänsten, t ex att tjänsten fungerar som man 
förväntar sig eller att tjänsten finns 24 timmar om dygnet) och user Communication 
(kommunikation mellan användaren och den som förmedlar tjänsten). Om dessa fyra C inte 
uppnås på ett tillfredsställande sätt för kunden/användaren kan man räkna med att tjänsten inte 
kommer att utnyttjas. Det är helt enkelt inte värt det, med tanke på den insats man själv måste 
göra som användare av tjänsten. 
 
Inte heller har någon grundläggande behovsanalys gjorts när hemsidorna konstruerades. 
Projektdeltagarna har gått på vad de tror att folk efterfrågar. Enligt Grönroos och Montheliers 
resonemang är detta inte bra. Om man inte sätter sig in i kundens/användarens behov är risken 
stor att man inte förstår användaren rätt och inte förstår hur kvaliteten på tjänsterna upplevs av 
dem. På så vis kan man förbise någon viktig resurs eller företeelse vid en utvecklingsprocess, 
menar de. 
 
Några av de intervjuade påpekar att en behovsanalys ”kanske” borde ha gjorts. Men vem 
känner till behoven vid första generationens hemsidor? frågar sig en annan. Några är 
tveksamma till om det är rimligt att ha dyra databaser kopplade till hemsidan eftersom de så 
sällan används. Men det kan ju också bero på bristande marknadsföring, människor vet inte 
om att de via biblioteket har tillgång till dem. 
 
De Sáez talar också om marknadsföring i den digitala eran. Kunden blir här en mer aktiv 
deltagare i marknadsföringsprocessen. Kunder/användare online är inte bara passiva 
mottagare, utan de initierar också kommunikation via nätet. Hon menar att biblioteken måste 
tänka på detta och utnyttja den möjligheten till kommunikation över nätet.  
 
Detta har man delvis tänkt på i hemsidesprojektet eftersom hemsidorna är interaktiva. Men 
som nämnts ovan är det inte alltid kommunikationen fungerar perfekt och dessutom har 
möjligheten till kommunikation via nätet inte utnyttjats i någon större omfattning. Det kan 
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dröja innan hemsidesanvändaren får svar på en fråga och det kan ibland vara effektivare att 
ringa eller besöka biblioteket för att få svar direkt. 
 
Det här är en service som behöver utvecklas mer om den ska komma att användas, men till 
det krävs också personal som har tid att utföra de tjänsterna. 
 
Utifrån de slutsatser om service och kvalitet som kommer fram i teorikapitlet har projektet 
vad gäller fråga två i uppsatsen inte lyckats med sin marknadsföring på ett helt 
tillfredsställande sätt. Det är inte heller särskilt förvånande. För även om intervjupersonerna 
säger sig vara medvetna om vikten av kvalitet och service är hemsidesprojektet nytt för dem. 
Nya aspekter dyker upp vartefter projektet fortskrider, men det finns varken tid, personal eller 
pengar att åtgärda brister som de själva upptäcker.  
 
Här finns en svaghet i projektet. Bibliotekarierna har haft sin kompetens i att bygga upp en 
strukturerad interaktiv hemsida, att sortera information som ju är bibliotekariens yrkesroll. 
Detta har också varit del ett i projektet och där har de lyckats bra. Men när det kommer till del 
två – marknadsföring – är de inte utbildade och inte proffs på att genomföra detta och det 
märks också. De har inte nått ända fram. I sina svar talar intervjupersonerna mycket om vikten 
av service och kvalite – men när det kommer till genomförandet av detta visar det sig att det 
finns brister. Det teoretiska”tyckandet” är mer utförligt och genomtänkt än det praktiska 
”görandet”. 
 
 
7.3 Vilken inställning har bibliotekarierna till marknadsföring av 
bibliotektets tjänster? 
 
Fråga tre lyder: Vilken inställning har bibliotekarierna själva till marknadsföring av 
bibliotekets tjänster? Alla svarar att de tycker det är viktigt med marknadsföring. De fem 
projektbibliotekarierna ger som exempel att ”god service är lika med god marknadsföring” 
och att kundperspektivet är centralt. Projektledaren betonar i sina svar att marknadsföringen, 
inte minst när det gäller IT-resurser, är livsviktig för de mindre biblioteken. Annars finns 
risken att de utkonkurreras och att andra aktörer tar över exempelvis servicen till de 
vuxenstuderande. Då kommer också anslagen till biblioteken att minska.  
 
Projektledaren har en mer visionär syn på behovet av marknadsföring, kopplat till 
biblioteksutveckling och politiska beslut, jämfört med flera av projektbibliotekarierna. Det är 
förmodligen naturligt. Projektledaren arbetar med utvecklingsfrågor på länsbiblioteket, medan 
några av de övriga intervjuade mer ser till sina egna bibliotek. 
 
7.3.1 Image och varumärke 
 
Grönroos och Monthelie påpekar att ännu en faktor som påverkar kundens upplevelse av 
kvalitet på tjänsten är en organisations ”image”. Om den är bra ser kunden positivare på vad 
hon får. Men om profilen är dålig stärks negativa upplevelser. 
 
Bibliotekarierna resonerar i intervjuerna om sina biblioteks ”image”. Några tror att 
biblioteken i allmänhet ses som lite ”mossiga”  institutioner. Andra tycker sig uppleva att 
synen på dem är positiv. Alla betonar dock hur viktigt det är att få allmänheten positivt 
inställd till biblioteken. Att de ska se på dem som institutioner med god service utförd med 
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vänlighet och professionalitet. En bra service och positiva låntagare är den bästa 
marknadsföringen, framhåller de. 
 
Det här är frågor som bör vara mycket mer centrala för biblioteken, tycker jag. Och 
diskussionen bör omfatta inte bara bibliotekarierna, utan även övrig personal som arbetar där. 
Eftersom allmänhetens syn på biblioteken och bibliotekarierna inte alltid är den mest positiva, 
är det viktigt att lyfta den här diskussionen bland all bibliotekspersonal. För att återknyta till 
Grönroos resonemang om teknisk och funktionell kvalitet, där den tekniska handlar om vad 
kunden får –   t ex en beställd bok – och den funktionella, som handlar om hur hon får den, är 
min personliga erfarenhet att den tekniska kvaliteten fungerar utmärkt på bibliotek, medan 
den funktionella kvaliteten dessvärre ibland kan vara riktigt usel – och då främst från 
biblioteksassistenters sida. 
 
Kotler tar i sitt resonemang om fyra aspekter på tjänster upp detta med kvalitet på servicen. I 
det han benämner variability (föränderlighet, ostadighet, ombytlighet) talar han om att 
kvaliteten på servicen är beroende av vem som tillhandahåller den. Det har betydelse för 
kunden/användaren hur han/hon bemöts – surt, likgiltigt eller vänligt professionellt. 
 
Frågan kring ”imagen” av biblioteken är dessutom mycket aktuell idag när institutioner och 
organisationer diskuterar byggandet av sitt varumärke, dvs vilken identitet och framtoning de 
vill ha i en konkurrensutsatt samhällsorganisation. Här har biblioteken mycket att göra, men 
jag tror att alltför många överhuvudtaget inte börjat reflektera kring de här frågorna. 
 
De Sáez knyter också an till image- och varumärkesdiskussionen och betonar att 
marknadsföring i den digitala eran handlar om att fokusera på sina användare/klienter/kunder 
– både de nuvarande och de framtida. Men hon riktar också blicken inåt, mot organisationen, 
och mot bibliotekariernas yrkesroll. Om biblioteken ska lyckas utveckla sin identitet, sitt 
varumärke, måste bibliotekarierna marknadsföra sin kompetens bättre. Det är de dåliga på 
idag, menar de Sáez. 
 
En av de intervjuade bibliotekarierna påpekar just osäkerheten i yrkesrollens kompetens. 
 
– Vi är informationssökningsexperter, sägs det. Men det är inte lätt att våga säga det och jag 
tycker inte heller man är det överlag. 
 
Hemsidan har här fungerat som en slags marknadsföring även av bibliotekariens yrkesroll. 
Genom att bibliotekarierna med hjälp av hemsidan visar vilka resurser även de små 
biblioteken har, höjs också deras egen yrkesstatus, vilket i sin tur kan leda till att politikerna 
och allmänheten i bästa fall får upp ögonen för vilken roll biblioteken kan ha i 
samhällsutvecklingen. 
 
Joneta Belfrages krönika ”Det osynliga barnet” i Biblioteksbladet 199963 handlar om 
bibliotekarier som inte vågar höras eller synas. De vill att biblioteken ska synas och 
uppmärksammas, men vill själva helst vara osynliga eller slippa prata offentligt. Belfrage 
menar också att ordet marknadsföring ofta är negativt laddat i kulturkretsar därför att det 
riktar tankarna mot kommersialism och affärsföretag. Själv tycker hon att marknadsföring 
handlar om upplysning. 
 

                                                 
63 Biblioteksbladet 99:7, s.27 
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Hon anser att bilden av den traditionella bibliotekarien som grå och menlös är tung att bära 
för bibliotekariekåren och att det är dags att göra någonting åt den. Allra viktigast är det att 
marknadsföra sig gentemot politiker. Hon betonar hur viktigt det är att tala om för politikerna 
vad biblioteken verkligen står för idag. För om de tror att biblioteken enbart är ett rum för 
läsning är det lätt att i budgetsammanhang dra ett streck över dem, speciellt när biblioteken 
ska hävda sig i förhållande till vård, skola och omsorg. Politikerna måste ha rätt uppfattning 
om vad biblioteken sysslar med idag, vilken samhällsnytta de ger och hur de kan samarbeta 
med andra förvaltningar och organisationer.  
 
Detta blir också tydligt i Bjarne Stenquists bok ”Är det på efterkälken Sverige åker?” Han 
skriver om det ökande trycket som ligger på folkbiblioteken idag i takt med både 
utbildningsexplosionen och IT-utvecklingen. Men den statliga politiken ser främst 
folkbiblioteken som en del av litteraturpolitiken. Anslagen ökar inte trots de ökande 
uppgifterna biblioteken har. 
 
Återigen ges här ett exempel på att bibliotekarierna målmedvetet måste tala om för 
beslutsfattare vad de gör och hur biblioteken måste utvecklas för att överleva, även om 
Stenquist inte själv nämner just denna aspekt i sin bok. Däremot resonerar han om att det 
finns risk för att klyftor uppstår mellan starka och svaga bibliotek när det gäller 
informationstekniken, tillströmningen av vuxenstuderande och den enskilda medborgarens 
rätt till informationsförsörjning. Dessa klyftor harinte bara med ekonomiska resurser att göra 
utan även med förändringsbenägenhet och ledarskap. Detta resonemang kan också kopplas till 
marknadsföringsdiskussionen. En vilja till förändring och ett gott ledarskap kan ”lyfta” ett 
bibliotek som därigenom når nya målgrupper och förbättrar för dem som redan använder 
tjänsterna där. 
 
Bodil Malmsten skriver så här i boken ”Det är fortfarande ingen ordning på mina papper” 64: 
 
”Hade inte biblioteket funnits hade jag varit förlorad. Så är det. Att jag blev författare och 
inte förbrytare, poet och inte prostituterad, är bibliotekets förtjänst. För att det var öppet. För 
att vem som helst fick gå in. Det var fritt fram. Brottsförebyggande. Samhällsekonomiskt 
sunt.”  
 
Biblioteket som ett riktigt bra koncept för samhället, kan man sammanfatta hennes rader med. 
Om det konceptet ska bestå krävs emellertid att biblioteken tar sin roll på allvar i att vara ett 
offentligt vardagsrum. De måste framhålla sin centrala plats i samhällsutvecklingen, däribland 
i det livslånga lärandet och möjligheten i att ge alla medborgare gratis tillgång till ”fysiska” 
medier, information, internet och databaser. 
 
Frågan är dock om bibliotekarierna verkligen vill marknadsföra bibliotekens tjänster. 
Eftersom de redan idag har mycket att göra är de kanske inte särskilt angelägna om att ännu 
fler personer ska hitta till biblioteken och utnyttja deras tjänster. Arbetsbelastningen ökar ännu 
mer då.  
 
Om det finns bibliotekarier som resonerar så är det olyckligt. Det är viktigt att komma ihåg att 
biblioteken är skattefinansierade och till för alla. Om biblioteken inte aktivt marknadsför sina 
tjänster finns risken att samhällsklyftorna ökar. De välinformerade tar för sig av vad som finns 

                                                 
64 Malmsten, Bodil år. Det är fortfarande ingen ordning på mina papper, s. 171. 
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(vilket förstås är bra), medan andra hamnar utanför. De skattefinansierade biblioteken har en 
skyldighet att förnya och utveckla sig och tala om för samhällsmedborgarna vad de gör. 
 
 
7.4 Vision och mål  
 
Vid intervjuerna har det kommit upp en rad synpunkter på begreppet marknadsföring. Nedan 
följer aspekter jag tycker är viktiga att ta upp. Arbetet med den här uppsatsen har visat mig 
hur svårt det är att lyckas med marknadsföring av tjänster. Ett tips till andra studenter är 
därför att i en magisteruppsats gå vidare och ta reda på hur marknadsföring av 
folkbibliotekens tjänster skulle kunna se ut. En annan fråga är om en satsning på 
marknadsföring påverkar resurserna i sin helhet på bibilioteket. Att marknadsföra en hemsida 
leder till merarbete under tiden marknadsföringen pågår. Men tjänsterna finns på nätet och 
innebär inte att några större resurssatsningar behövs därutöver, oavsett hur många som 
använder sig av hemsidans tjänster. Om man däremot aktivt börjar marknadsföra tjänster som 
”Boken kommer” till äldre och handikappade, kan en ökad efterfrågan leda till ett stort 
merarbete för bibliotekspersonalen. Det kan få till konsekvens att bibliotekarierna undviker att 
marknadsföra dessa tjänster. 
 
7.4.1 Vision kontra verklighet 
 
I vissa fall finns det tydliga krockar mellan vision och verklighet i intervjuerna, där 
projektledaren står för det visionära synsättet och några av projektbibliotekarierna fö r det mer 
jordnära. I bästa fall kan de två förhållningssätten korsbefrukta varandra och det har de gjort i 
det stora hela i det här projektet. Det var genom samarbetet mellan Boxholms bibliotekschef 
och projektledaren idén till hemsidesprojektet kom till stånd. Där fanns kopplingen mellan det 
jordnära bibliotekets behov av att utvecklas och projektledarens visionära möjligheter att 
genomföra projektet. 
 
Men svaren visar också på krockar i synsätten. Krockar som säkert är klassiska när projekt av 
den här karaktären genomförs. Det handlar om att några av projektbibliotekarierna, trots sin i 
grunden positiva hållning till projektet, ibland ställer sig tvivlande till om arbetsinsatsen är 
värd mödan. Vad ska satsningen vara bra för? Den innebär ju trots allt väldigt mycket 
extrajobb för dem. 
 
En bibliotekarie tycker det ska bli intressant att se vad projektet visar sig ha gett om fem år. 
Personen uttrycker tveksamhet till om det verkligen leder till något förhöjt värde för 
allmänheten.  
 
– Man kan bli blind i sin yrkesroll och tro att alla kollar internet dagligen. Men jättemånga 
använder det inte alls…Jag tror inte folk blir lyckligare av att biblioteket har en hemsida, ett 
personligt möte ger alltid mer än att sitta vid datorn. Kanske vore det mer kaxigt att bet ona 
att ’vi vill ge er tid för eftertanke’, säger denna bibliotekarie. 
 
En annan säger så här: 
 
– Den seriösa användningen av datorer är liten överallt. Att tro något annat är ett 
önsketänkande…Det finns en övertro på vad hemsidan ska åstadkomma... Bibliotekets värde 
är att vara dokumentleverantör. Folk kommer hit för att få sin bok, sin film eller sin skiva. Det 
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får dom inte på hemsidan. Det dom får veta där är om den finns eller inte. Men dom måste 
komma hit för att få vad dom vill ha. 
 
De här resonemangen från några av praktikerna kan ställas i kontrast till projektledarens mer 
visionära hållning. Hon framhåller att det är mycket angeläget, inte minst för 
glesbygdsbiblioteken, att ha denna service. Det lilla biblioteket måste jobba i en medveten 
anda och behålla initiativet. Om de inte satsar på de digitala resurserna finns risken att de 
utkonkurreras och försvinner. Projektledaren påpekar också att hemsidesprojektet fått stor 
uppmärksamhet inom biblioteksvärlden och att många är intresserade av att göra något 
liknande. Hon säger också att bibliotekarierna måste vara professionella även när det gäller 
marknadsföring. Det är de inte idag, tycker hon. 
 
Andemeningen i projektledarens resonemang är att biblioteken är skyldiga att utveckla och 
förnya sin verksamhet, möta de behov som finns i samhället och tala om vad de gör. 
 
Detta är även Bjarne Stenquist inne på i sin bok ”Är det på efterkälken Sverige åker?”. Han 
befarar att kvaliteten på landets bibliotek kommer att bli mycket variationsrik i framtiden 
beroende bl.a. på visionärt ledarskap och framåtblickande. Han tar KULDA-projektet 
(konsortiesamköp av nättjänster för folk- och skolbibliotek i hela landet) som exempel. Han 
anser att det är ett av de viktigaste aktuella utvecklingsprojekten för folkbiblioteken. Projektet 
går ut på att gemensamt handla upp och erbjuda folkbiblioteken licenser för tillgång till 
elektroniska databaser och elektroniskt publicerade tidskrifter. 
 
Även här, skriver han ”har det visat sig att den verkligt trånga sektorn är 
kompetensutveckling runt användning av elektroniska resurser överhuvudtaget. Även om 
projektet som helhet är framgångsrikt, tecknade till exempel endast 60 kommuner …sig för ett 
abonnemang på Britannica Online, ett av världens mest fulltäckande referensverk. Även vad 
gäller licenser för EBSCO, en av de främsta internationella databaserna för tidskriftsartiklar 
i fulltext, har det lokala intresset visat sig variera kraftigt.” 65 
 
Han menar att det finns anledning att tro att skillnader i lokal utvecklingskraft och lokalt 
ledarskap inom såväl bibliotek som kommuner framgent kommer att leda till ännu större 
kvalitetsskillnader i det svenska folkbiblioteksväsendet. 
 
Det finns alltså ett glapp mellan vision och verklighet. Några av de intervjuade i min uppsats 
har starka visioner, är framåtblickande och ser utvecklingsmöjligheter med de digitala 
medierna. De ser på hemsidesprojektet som en nödvändighet för att de små biblioteken på sikt 
ska överleva. 
Några andra av de intervjuade är mer fokuserade på verkligheten här och nu. De tycker att 
hemsidan, även om den är bra och utvecklande på olika sätt, inte används mycket och att folk 
inte verkar vara särskilt intresserade. För bibliotekariekåren i stort är satsningen på vissa 
elektroniska medier säkert ett dilemma att ta ställning till. Databaser, exempelvis, är en dyrbar 
satsning, även om det sker inom ramen för projekt som Kulda. Ska man satsa på dem när de 
används av så få personer, eller handlar det om en informations- och marknadsföringsfråga? 
Det vill säga att allmänheten inte känner till att tjänsterna finns. 
 
De olika uppfattningarna mellan vision och verklighet kan förstås också avspegla sig i synen 
på att marknadsföra hemsidan. Ju mer positiv syn man har, desto mer angelägen är man om 
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att marknadsföra den, och tvärtom. Om alla varit lika entusiastiska för att driva det här 
projektet till sin absolut bästa förmåga, hade marknadsföringssatsningen förmodligen lyckats 
bättre. 
 
Det här glappet mellan de olika synsätten försvårar förstås ett sådant här projekt. Men, som 
projektledaren lite luttrat uttrycker sig: 
 
– Det är så här det är.  
 
En annan krock mellan vision och verklighet som är värd att åter nämnas är 
intervjupersonernas oväntat genomtänkta svar på vad marknadsföring är. De har inte spontant 
hänvisat till broschyrer och annonser, utan medvetet talat om service och kvalitet som den 
bästa marknadsföringen. Men när det kommer till en verklighet i synen på hemsidorna och 
deras marknadsföring visar det sig att det ändå finns brister där vad gäller kvalitet och service. 
Verkligheten visar att det finns en okunskap och brist på professionalitet inom 
bibliotekariekåren hur en effektiv marknadsföring ska gå till för att den verkligen ska lyckas 
fullt ut.  
 
7.4.2 Marknadsföringen och målgrupperna  
 
I en del av projektansökan prioriteras marknadsföring till fem målgrupper; vuxen och 
distansstudeandestuderande, politiker, lärare, byalag och småföretagare.På en annan plats i 
ansökan nämns bara tre av dem; vuxenstuderande, politiker och småföretagare. Av de svar jag 
fått är det dock främst två målgrupper som lyfts fram, nämligen vuxen/distansstuderande och 
politiker. Ingen av de fem projektbibliotekarierna nämner byalagen som en målgrupp de satsat 
på. Framför allt ett bibliotek har gjort en viss satsning på lärare, men i stort har de inte varit 
någon stor målgrupp. Och den obligatoriska satsningen på småföretagare – som EU krävde 
för att projektet skulle få pengar – har uteblivit. En bibliotekarie har varit direkt motståndare 
till den satsningen därför att det skulle kännas krystat och att småföretagarna har egna kanaler 
att söka information, de övriga har inte heller visat något större intresse för den målgruppen. I 
något fall har företagare bjudits in till visning men inte kommit, i ett annat fall har kvinnliga 
företagare visat intresse, men satsningen har ändå runnit ut i sanden. 
 
Kanske beror det på att företagare är en grupp som av tradition inte prioriteras av biblioteken. 
Folkbiblioteken är inriktade på bildning, att då vända sina tjänster till kommersiella företag 
kan nog verka stötande för många bibliotekarier. Att folkbibliotek – mot betalning – servar 
företag med exempelvis omvärldsbevakning förekommer redan. Frågan om bibliotekens 
målgrupper och vad biblioteken ska användas till är värd att diskuteras mer inom 
bibliotekariekåren. 
 
Främst har marknadsföringsinsatserna riktat sig till vuxenstuderande och politiker och även 
om intervjupersonerna tycker de kunde gjort mer insatser även gentemot dem, är de ändå 
relativt nöjda över vad de åstadkommit och att de fått mycket positiv respons och goodwill för 
vad de gjort. 
 
De vuxenstuderande har ofta haft anknytning till näraliggande lärcentra eller komvux. De har 
visat stor uppskattning främst när det gäller att kunna söka i kataloger på nätet. Politikerna, 
som enligt bibliotekarierna i några av kommunerna inte alls är vana vid internet och 
informationssökning, har i flera fall uppskattat visningarna och de har haft betydelse för deras 
uppfattning om biblioteket. 
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Men trots de marknadsföringsinsatser som gjorts säger alla intervjuade att de skulle kunna 
gjort mer och att den här delen av projektet inte nått ända fram, främst beroende på brist på tid 
och resurser, men också för att man saknar professionalitet och kunskap när det gäller 
marknadsföring. En synpunkt som kommer fram är att det funnits resurser till den första delen 
av projektet – att bygga upp hemsidan –, men att de inte räckt till den andra delen av projektet 
– marknadsföringen. Om det stämmer kan det ju bero på att man inom projektet inte räknat 
med vilken tid marknadsföring tar, och vad som krävs för att genomföra den på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Att man inte lyckats fullt ut med marknadsföringen kan också bero på att det bland de sex 
intervjuade finns olika synsätt på hur hemsidan primärt ska användas. För några har det varit 
uppenbart att den i första hand ska användas på biblioteket, av bibliotekarierna, och i andra 
hand vara ett hjälpmedel och ett komplement hemma. För några andra har det inte varit 
självklart, utan de har mer vänt på det hela och sett användandet hemma som det primära 
målet, och användningen på biblioteket som det sekundära. På så vis har syftet blivit oklart. 
 
Några av de intervjuade har också ifrågasatt om all service verkligen behövs på hemsidan 
eftersom allt inte utnyttjas, t ex dyra betaldatabaser, som dessutom inte går att nå hemifrån. 
Sådana tveksamheter kan också minska entusiasmen hos enskilda bibliotekarier för att satsa 
aktivt på marknadsföring. 
 
7.4.3 Ambitioner och projekt  
 
Intervjuerna visar att flera av bibliotekarierna uttryckt tidsbrist som en förklaring till att de 
inte hunnit med projektet fullt ut. Detta är säkert en situation som många känner igen sig i. 
Det finns ambitioner ute på landets bibliotek att utveckla verksamheten, att tänka nytt och 
över gränserna, att ta del av andra länders erfarenheter och få ett kollegialt utbyte av 
varandras lärdomar. Att söka EU-pengar är en väg att gå för att nå upp till ambitionerna. Även 
om det är en situation som för den enskilde medarbetaren kan kännas övermäktig – att uppnå 
nya mål samtidigt som basverksamheten ska utföras – är det viktigt att ett förbättringsarbete 
bedrivs. Detta måste gälla alla offentliga verksamheter eftersom samhällsinstitutioner inte bör 
arbeta utifrån gårdagens behov. Det innebär att bibliotekarierna måste fundera över vilken typ 
av arbetsuppgifter de kan ta bort, så att de får tid med projekt och annat utvecklingsarbete. På 
sikt kan den här typen av projekt säkert leda till att de anställda också blir stimulerade, har  
lättare att anamma nyheter och blir mer intresserade av omvärlden genom att de får chansen 
att bli en del av ett större sammanhang.  
 
7.5 Slutsatser 
 
Folkbiblioteken har ur demokratisynpunkt ett ansvar att marknadsföra sina tjänster till 
befolkningen. Inte minst gäller det nya elektroniska tjänster som många samhällsmedborgare 
inte känner till finns tillgängliga på biblioteken. Samtliga intervjupersoner i min uppsats är 
medvetna om vikten av att marknadsföra sina hemsidor. De framhåller att det inte räcker med 
en broschyr om att hemsidan finns, utan att det behövs riktade insatser och visningar så att 
folk ska veta hur de gör för att finna det de söker på nätet. Men de tycker inte att de hunnit 
med marknadsföringen i den utsträckning de hade hoppats.  
 
Inom tjänstesektorn handlar begreppet marknadsföring mycket om service och kvalitet. Detta 
är också de intervjuade bibliotekarierna medvetna om – i teorin. Hemsidorna har ett stort 
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utbud, men servicen och kvaliteten på dessa ”första generationens hemsidor” är inte fullt 
utbyggd. Bibliotekarierna är medvetna om detta, men praktiskt har bristerna inte gått att 
åtgärda fullt ut, t ex på grund av resursbrist eller brist på tekniska lösningar. 
 
Att marknadsföringen inte lyckats fullt ut beror på flera saker. Ett skäl är att det inte funnits 
tillräckligt med tid. Ett annat är att bibliotekariekåren inte alltid har rätt kunskap för att 
genomföra marknadsföringen på ett tillräckligt proffsigt sätt. Del ett av biblioteksprojektet – 
att bygga upp en bra hemsida – har lyckats mycket bra, förmodligen därför att det ligger inom 
ramen för bibliotekariekårens kompetens, dvs att strukturera och organisera information. Men 
marknadsföring ingår inte i kårens kompetensområde och detta innebär en risk för att 
skattefinansierade tjänster aldrig kommer till medborgarnas kännedom. Det behövs en mer 
genomtänkt marknadsföring och ett professionellt synsätt på den. Utöver den demokratiska 
aspekten, är detta även betydelsefullt ur bibliotekariernas eget perspektiv. Om biblioteken ska 
utvecklas och behålla en position i samhällsutvecklingen måste de tydligt visa vad de har att 
erbjuda. Behovet av tjänster som rör strukturerad information och omvärldsbevakning ökar. 
Det handlar också om bibliotekarierna som yrkesgrupp. De behöver bli bättre på att 
marknadsföra sig och sin kunskap gentemot omvärlden. Risken finns annars att andra 
yrkesgrupper tar över delar av de tjänster biblioteken skulle kunna erbjuda, exempelvis 
omvärldsbevakning. 
 
”Marknadsföringstänkandet” måste därför införlivas som en naturlig del i bibliotekens arbete. 
Här finns stora utmaningar för bibliotekarierna, eftersom traditionen av att tänka i 
marknadsföringstermer inte finns inom kåren. Vissa delar av marknadsföringen kan ibland 
kräva annat yrkeskunnande. I de fallen får biblioteken arbeta för att finna nya 
samarbetspartners för att nå ut med sina tjänster. 
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8 Uppsatsens resultat i förhållande till projektets 
slutrapport 
 
I april 2004 presenterade projektet sin slutrapport. Hela projektet ”IT-utveckling av bibliotek i 
Östergötland” var då avslutat. Enligt rapporten har projektetes mål uppfyllts, både vad gäller 
att bygga upp hemsidorna och att ”nå fram med information om det elektroniska biblioteket 
till olika målgrupper”. 66 Det som var tänkt att göras, har gjorts, står det vidare. Enligt 
rapporten har alla bibliotek under 2002 och 2003 genomfört visningar av hemsidorna med 
hjälp av dataprojektor och på storskärm. Sammanlagt har det genomförts ett 80-tal 
introduktioner på lokal nivå. Prioriterade målgrupper har varit vuxen- och distansstuderande, 
småföretagare, seniorsurfare, skolelever, byalag, hembygdsföreningar, boende utanför 
centralort, politiker m fl. Med något undantag har samtliga vuxenstuderande inbjudits till 
demonstrationer av bibliotekens tjänster på nätet, såsom e-kataloger, informationsdatabaser  
m m. Sammantaget har cirka 850 personer i de fem kommunerna fått en introduktion till 
hemsidorna ”Ditt bibliotek på nätet”. Därutöver har hemsidorna vid flera tillfällen visats i 
samband med regionala och nationella biblioteks- och utbildningskonferenser och projektet 
har också blivit omskrivet i lokala medier liksom i bibliotekspress. 
 
De resultat projektets slutrapport visar upp är alltså betydligt mer positiva än vad som 
framkommer av resultaten i min uppsats. Det mina resultat visar är att samtliga bibliotekarier 
är mycket positiva till projektet som helhet, att de gjort hyfsat bra marknadsföringsinsatser 
gentemot vuxen/distansstuderande och politiker, i några få fall även mot andra grupper som 
lärare, pensionärer och ”allmänt” intresserade. Däremot har de inte alls lyckats med 
målgruppen småföretagare. Alla intervjuade i min uppsats uttrycker att det skulle ha behövts 
mycket mer satsning på marknadsföring överlag och att projektet här inte nått ända fram. 
 
Att resultaten på den här punkten skiljer sig åt mellan min uppsats och projektets slutrapport 
kan bero på flera saker. Jag kan inte ge något ”rätt” svar om varför det skiljer sig åt, bara 
spekulera. 
 
1. Det ligger i sakens natur att de som deltagit i projektet vill avlägga en så positiv rapport 
som möjligt till anslagsgivaren. Det handlar ju om att visa att man gjort ett bra jobb och om 
att få anslag till nya, framtida projekt. 
 
2. Mina intervjuer genomfördes under perioden augusti 2003 och januari 2004 (två i augusti, 
fyra i december och januari). Projektet avslutades vid årsskiftet 2003/2004. Vid de två 
intervjuer som gjordes i augusti hade kanske inte all marknadsföring genomförts, vilket i så 
fall ”drar ner” mina resultat en del. 
 
3. Som man ropar får man svar. Beroende på hur frågorna ställs får man också varierande 
svar. Min roll har varit att vara ”kritiskt granskande” – att få fram ”sanningen”. 
Projektledarens roll har varit att entusiasmera och se möjligheter, även när slutrapporten 
skrivs. Mina frågor har varit både av positiv och negativ karaktär, jag har sökt efter styrkor 
och positiva erfarenheter lika mycket som efter svagheter och komplikationer. Sådant 
avspeglar sig förstås i svaren jag fått. Det kan också handla om att jag, omedvetet, mer lyssnat 

                                                 
66 www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/Mal+2+projekt/Slutrapport.htm 
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på de negativa rösterna, eftersom kritik och negativa resultat kan höja intresset för uppsatsen, 
istället för om allt helt igenom är bra. 
 
4. En annan förklaring kan vara att bibliotekarierna vid intervjutillfället underskattat sig själva 
och sina insatser. Något som i så fall ligger i linje med Joneta Belfrages resonemang om ”det 
osynliga barnet”. Det vill säga att många bibliotekarier är för blygsamma med vad de 
åstadkommer och att de därför ”ligger lägre” i sina svar än vad de borde ha gjort vid 
intervjuerna. 
 
5. Det kan också handla om detta med vision kontra verklighet. Den visionära projektledaren 
ser alla resultat som faktiskt har åstadkommits som tydliga ”vinstlotter” och som ett tecken på 
att det går att genomföra lyckade projekt. Då fokuserar hon på det positiva, det som varit 
lyckat och bra, även i slutrapporten. Att verkligheten inte i alla lägen varit så positiv är då 
mindre viktigt, eftersom de övergripande projektmålen ändå är nådda; hemsidorna har gjorts 
och de har blivit marknadsförda till flera målgrupper. 
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9 Sammanfattning  
 
Syftet med min uppsats har varit att belysa frågan om marknadsföring av folkbibliotekens 
tjänster genom att studera ett konkret exempel. Det handlar om ett hemsidesprojekt på fem 
glesbygdsbibliotek i södra Östergötland. Länsbibliotek Östergötland har drivit detta treåriga 
projekt – ”IT-utveckling av biblioteken i Östergötland” – med stöd av bl.a. EU-medel och 
pengar från Kulturrådet. Projektets mål har varit att med hjälp av IT öka tillgängligheten i 
landsbygd och glesbygd till kommunbibliotekets informationsresurser och däribland stötta 
vuxen- och distansstudenter, liksom små-och medelstora företag som verkar i glesbygden. 
 
Projektet har varit uppdelat i två etapper. Den första etappen handlade om att bygga upp lokalt 
anpassade, interaktiva bibliotekshemsidor. Den andra etappen handlade om att marknadsföra 
”biblioteket på nätet” genom aktiva insatser från bibliotekens sida. Det är denna andra etapp 
som jag studerat.  
 
De teorier jag använt mig av härrör huvudsakligen från tre forskare: Philip Kotler, Christian 
Grönroos och Eileen Elliott de Sáez. Deras respektive resonemang länkas in i varandra och 
ger en helhetsbild av hur marknadsföring inom tjänstesektorn kan tolkas. Medan Kotler och 
Grönroos grundar sina teorier på en allmän bild av tjänstesektorn, fördjupar de Saez 
resonemangen genom att tillämpa dem just på bibliotekssektorn. Grundläggande i deras 
resonemang är att marknadsföring inom tjänstesektorn handlar om att det är relationerna 
mellan parterna som står i fokus, dvs kunden/användaren står i centrum för verksamheten. 
Detta är viktigare än en flaschig brochyr. 
 
I mina litteraturstudier har jag också studerat vad som stått i fackpressen mellan 1995 – 2002 
om marknadsföring av bibliotekens tjänster. Jag har också tagit del av aktuella statliga 
utredningar, tidigare studier och nyutkommen litteratur som berör folkbibliotekens 
utveckling. 
 
Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod. Jag har intervjuat de sex 
bibliotekarier som arbetat aktivt med hemsidesprojektet på de fem biblioteken. 
 
De tre frågeställningarna har varit:  
 
1. Hur marknadsför de fem folkbiblioteken sina hemsidor? Det vill säga hur gör de för att folk 
ska veta om att dessa IT-tjänster finns? 
 
2. Hur tillgängliggörs tjänsterna? Det vill säga hur ser bibliotekarierna till att IT-tjänsterna 
inte bara blir kända, utan att de också lätt kan användas av de grupper de vänder sig till? 
 
3. Vilken inställning har bibliotekarierna själva till marknadsföring av bibliotekets tjänster? 
 
Frågorna har besvarats med hjälp av intervjuerna. Ett sammanfattande svar på fråga 1 visar att 
bibliotekarierna har flera strategier för att göra sina respektive hemsidor kända bland 
befolkningen. Hemsidan är t ex startsida på projektbibliotekens datorer och man har haft 
riktade visningar för utvalda grupper, främst till vuxenstuderande och politiker.  
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Fråga 2 handlar om hur tjänsterna tillgängliggörs. Svaren visar att bibliotekarierna är 
samstämda i att kvalitén på hemsidorna är viktig och att de måste vara enkla att använda. 
Länkarna måste fungera och vara uppdaterade. Någon användarundersökning har dock inte 
gjorts innan man gjorde hemsidorna utan dess tjänster har byggts upp utifrån vad 
bibliotekarierna tror att de presumtiva användarna behöver. En viktig användargrupp är också 
de biblioteksanställda själva och de vet förstås vilka tjänster de har användning för. Men 
intervjupersonerna lyfter också fram svårigheter med att tillgängliggöra tjänsterna, dvs att få 
dem att lätt användas av befolkningen. Hit hör exempelvis modemanvändningen, som i 
glesbygd fortfarande är vanligt förekommande. Det blir dyrt att använda sig av 
hemsidestjänsten hemifrån och det kan vara en anledning till att den inte används. Ett annat 
skäl är att servicen inte är fullt utbyggd, hela servicekedjan finns inte.  
 
Fråga 3 handlar om vilken inställning bibliotekarierna själva har till marknadsföring av 
bibliotekets tjänster. Svaren visar att de alla är positiva till marknadsföring. ”Genom att 
marknadsföra resurserna tjänar man demokratin” är ett svar. Och om man inte marknadsför 
tjänsterna blir det heller ingen efterfrågan. Av svaren framgår också att det är viktigt att inte 
minst marknadsföra biblioteken gentemot politiker. De måste bli medvetna om bibliotekens 
roll i samhällsutvecklingen för att satsa mer resurser på dem. De intervjuade är också 
medvetna om att marknadsföring är ett vittomfattande begrepp som inte bara handlar om att 
annonsera i lokalpressen, utan mer om service, kvalitet och kompetens. Detta inbegriper även 
marknadsföringen av hemsidan. 
 
Av svaren på mina frågeställningar framgår att intervjupersonerna, åtminstone i teorin, har en 
relativt genomtänkt syn på vad marknadsföring är och att de är positiva till att marknadsföra 
hemsidorna. Däremot har projektet inte lyckats fullt ut. Ingen av intervjupersonerna tycker att 
de hunnit med marknadsföringen i den utsträckning de hade hoppats. Ett skäl är att det inte 
funnits tillräckligt med tid. Ett annat är att bibliotekarierna inte alltid varit motiverade att 
marknadsföra tjänsterna. 
 
Ytterligare en orsak är att bibliotekariekåren inte alltid har rätt kunskap för att genomföra 
marknadsföringen på ett tillräckligt professionellt sätt. Marknadsföring ingår inte i deras 
kompetensområde. Här har biblioteken en utmanande uppgift för framtiden om de ska lyckas 
behålla en framträdande position i den offentliga sektorn och i samhällsutvecklingen. 
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Bilaga 1 (sex sidor) 
 
På följande sex sidor visas en översikt över den information och de tjänster som hemsidorna 
erbjuder. Exemplen nedan är tagna från Boxholms biblioteks hemsida. De övriga hemsidorna 
har ett liknande serviceutbud, även om det kan variera något.  
 
Besökaren möts av öppningssidan ”Välkommen till Boxholms bibliotek” (den första rutan 
nedan). Därefter kan man klicka sig fram med hjälp av länkarna – exempelvis ”Sök”, 
”Medier” och ”Tjänster” – (se bifogade illustrationer på följande sidor) och på så vis får 
besökaren en strukturerad överblick över de tjänster och den service som biblioteket erbjuder. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till projektledaren 
 
Hemsidan: 
Hemsidan – bakgrund och syfte? 
Hur länge funnits? 
Ni riktar er till speciella målgrupper. Vilka? Varför? Tre eller fem målgrupper? 
Har ni tagit reda på deras behov? 
Har ni haft testgrupper vid uppbyggnaden av hemsidorna? 
Hur har ni tänkt och gått tillväga när de byggts upp? 
Vem kollar länkkvalitén? 
Modem kontra bredband. Är de flesta modemanvändare? Bredbandsutbyggnad? 
Är modemanvändare intresserade av att använda hemsidorna? Tex pga kostnad och 
långsamhet. 
Vem har underhållsansvaret för hemsidorna? 
Dina erfarenheter av hemsidan och dess användning? 
 
Marknadsföring: 
Vad är marknadsföring för dig? Dvs hur definierar du begreppet? 
Vilken är din inställning till att marknadsföra bibliotekens tjänster? Utveckla med följdfrågor 
uifrån svaret. 
Hur går ni tillväga när ni marknadsför hemsidorna? 
Till vilka riktar ni er i marknadsföringen? 
Varför just dessa grupper – varför inte andra? 
Behovsanalys – hur känner ni till deras behov? 
Hur vet ni att tjänsterna är ”de rätta”? 
Användarvänlighet – vem tänkt ut och gjort sidorna? 
Vem underhåller dem? 
Marknadsföring som process – dvs även tex bemötande, kvalitet på tjänster etc. – Hur ser du 
på det? 
En sådan process relaterad till hemsidan. Kan du se paralleller, ge exempel? 
Kunder upplever kvalitet i tjänsten inte bara utifrån vad de får utan också hur de upplever 
processen. (Teknisk – funktionell kvalitet)  Tex att hemsidan tekniskt fungerar. Eller om ni 
kan hjälpa folk vidare som tex hittar en artikel i en databas som de sedan vill ha i fulltext. Har 
ni tänkt på sådana aspekter? 
Hur tror du folk ser på ert bibliotek? Dess ”image” etc. 
Marknadsföring inom organisationen – att få personalen att trivas, att få dem medvetna om att 
vara ansiktet utåt, dvs marknadsförare? 
Marknadsföringens 4P = C: Produkt = Värdet för användaren. Pris=kostnaden för användaren, 
Plats = bekvämlighet, Promotion= Kommunikation. Kan du överföra dessa 4 C till er 
verksamhet? 
Behöver man tänka på ett annat sätt när det handlar om marknadsföring av IT-tjänster? 
Vad händer när projektet avslutas? 
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Bilaga 3 
  
Intervjufrågor till bibliotekarierna på de fem glesbygdsbiblioteken 
 
 
Bakgrund: 
Allmänt om kommunen. Antal invånare, typ av invånare, typ av kommun? 
Allmänt om biblioteket. Antal besökare? Ökar – minskar de? Typ av besökare? Hur stor 
procent använder inte biblioteket? 
 
Hemsidan: 
Hemsidan – bakgrund och syfte? 
Hur länge funnits? 
Vilka riktar ni er till? 
Ge exempel på tjänster som finns där. 
Hur många besökare har sidan? 
Vad för typ av tjänster nyttjar de? 
Ni riktar er till speciella målgrupper. Vilka? Varför? 
Har ni tagit reda på deras behov? 
Modem kontra bredband. Är de flesta modemanvändare? Bredbandsutbyggnad? 
Är modemanvändare intresserade av att använda hemsidorna? Tex pga kostnad och 
långsamhet. 
Dina erfarenheter av hemsidan och dess användning? 
 
Marknadsföring: 
Vad är marknadsföring för dig? Dvs hur definierar du begreppet? 
Vilken är din inställning till att marknadsföra bibliotekens tjänster? Utveckla med följdfrågor 
utifrån svaret. 
Marknadsför ni er hemsida? Varför – varför inte? 
Hur går ni tillväga? 
Till vilka riktar ni er i marknadsföringen? 
Varför just dessa grupper – varför inte andra? 
Behovsanalys – hur känner ni till deras behov? 
Hur vet ni att tjänsterna är ”de rätta”? 
Användarvänlighet – vem tänkt ut och gjort sidorna? 
Vem underhåller dem? 
Marknadsföring som process – dvs även tex bemötande, kvalitet på tjänster etc. – Hur ser du 
på det? 
En sådan process relaterad till hemsidan. Kan du se paralleller, ge exempel? 
Kunder upplever kvalitet i tjänsten inte bara utifrån vad de får utan också hur de upplever 
processen. (Teknisk – funktionell kvalitet)  Tex att hemsidan tekniskt fungerar. Eller om ni 
kan hjälpa folk vidare som tex hittar en artikel i en databas som de sedan vill ha i fulltext. Har 
ni tänkt på sådana aspekter? 
Hur tror du folk ser på ert bibliotek? Dess ”image” etc. 
Marknadsföring inom organisationen – att få personalen att trivas, att få dem medvetna om att 
vara ans iktet utåt, dvs marknadsförare? 
Marknadsföringens 4P = C: Produkt = Värdet för användaren. Pris=kostnaden för användaren, 
Plats = bekvämlighet, Promotion= Kommunikation. Kan du överföra dessa 4 C till er 
verksamhet? 


