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Abstract: The purpose of this study is to examine what readers of 

fiction literature are influenced by when they choose books. 
What libraries and bookstores do to influence readers in their 
choice of literature and how readers perceive the library’s 
and the bookstore’s influence on them in their choice of 
fiction literature. We have also studied which factors      
outside the library and the bookstore that readers are 
influenced by when borrowing or buying a certain book and 
to what extent readers are influenced by the book’s 
appearance. 

 
To answer our questions we chose a public library and a 
bookstore, where we interviewed six persons in each place. 
We have interviewed a librarian and a bookstore manager for 
information about how these two cultural institutions work 
with marketing of their fiction literature.  

 
The result of the study shows that different factors, as 
advertisement and what other people read, influence readers 
to borrow or to buy a book. The library and the bookstore 
influenced our interviewees most through book display and 
front exposure and also through offering fewer books in one 
place. The interviewees chose literature by book covers, title, 
author, size and the summary of its content.     
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1. Inledning 
 
Varför väljer vi att låna eller köpa vissa böcker när vi är på ett bibliotek eller i en 
bokhandel? Beror det på att vi vill läsa en speciell bok eller beror det på att vi påverkas 
av olika faktorer? Dessa frågor uppstod i början av uppsatsskrivandet och ledde senare 
fram till dess ämne. Vårt stora intresse för läsning av skönlitteratur blev en självklar 
utgångspunkt för uppsatsen. Vi har valt att fokusera på och jämföra om och i så fall hur, 
bibliotek och bokhandel kan påverka läsare av skönlitteratur i deras val av böcker med 
hjälp av marknadsföring. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Antalet utgivna skönlitterära titlar uppgavs till 1 887 stycken i Sverige 1998 (Böcker 
och kulturtidskrifter 2000, s. 13). Med hjälp av den siffran är det lättare att förstå hur 
mycket skönlitteratur det finns att tillgå och hur svårt det kan vara att hitta en bra bok. 
Vad är det som gör att vi uppmärksammar en bok i bibliotekets eller bokhandelns 
samlingar och vad får oss att vilja läsa just den?   
 
Både bibliotek och bokhandel använder sig av metoder för att få oss att låna respektive 
köpa deras böcker. Jens Thorhauge skriver om förmedling av skönlitteratur på 
folkbibliotek som ett sätt att hjälpa läsare att hitta en bra bok, i sin artikel Luk op for 
skønlitteraturen, om skønlitteraer formedling i folkebiblioteker från 1995. Förutom att 
förvalta litteraturen, är det bibliotekets huvuduppgift att förmedla den. Thorhauge 
beskriver förmedling som en metod som bibliotek använder för att främja användandet 
av biblioteket och dess samlingar. Han skriver att det kan vara svårt att hitta en bra bok i 
bibliotekets samlingar utan hjälp av en bibliotekarie. Men på vilket sätt kan biblioteket 
leda läsaren till en bra bok som passar just den personen? Thorhauge menar att 
förmedling av skönlitteratur är en kommunikation mellan förmedlaren/bibliotekarien 
och besökaren. Utifrån besökarens situation och önskemål ska förmedlaren leda läsaren 
till den boken som han vill ha. (Thorhauge, 1995, s. 174-176) 
 
De förmedlingsmetoder som Thorhauge tar upp är bibliotekariens uppgift att föra 
samman låntagare och bok, bibliotekets placering i staden samt bibliotekets utformning 
och inredning. Dessa förmedlingsmetoder delar Thorhauge upp i direkt och indirekt 
litteraturförmedling. Det direkta förmedlingsarbetet är det personliga samtalet mellan 
bibliotekarien och besökaren. Det indirekta förmedlingsarbetet består av 
ämnesuppställningar i biblioteket, det tredelade biblioteket1, utställningar, litteraturlistor 
och författarporträtt samt de noter som böckerna får i den bibliografiska databasen. 
(Thorhauge, 1995, s. 179-180) 
 

                                                                 
1 I det tredelade biblioteket presenteras ett ämne med olika typer av medier, skönlitterära böcker, 
faktaböcker, tidskrifter, filmer och ljudböcker, för att göra låntagarna uppmärksamma på allt material som 
finns på biblioteket, som inte framkommer så tydligt i det vanliga klassifikationssystemet (Thorhauge, 
1995, s. 182). 
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Thorhauge skriver i sin artikel att det har blivit mer nödvändigt för biblioteken att 
använda dessa metoder i takt med att bibliotekens samlingar växer. Han ser situationen 
med besökarnas ögon och menar att samlingarna på många bibliotek ses som ett berg av 
bokryggar som är svårt att hitta i. Som besökare vet man att det finns många bra böcker 
på ett bibliotek, men utan förmedling är det svårt att hitta, enligt Thorhauge. Han skriver 
att de som ofta besöker biblioteket lär sig att leta efter författare som de redan känner 
till. Många väljer sina böcker efter hur framsidan ser ut, efter bokens tjocklek och 
utformning eller efter vad som står på bokens baksida. (Thorhauge, 1995, s. 180) 
 
Biblioteken har fördel av den litteraturförmedling som pågår utanför biblioteket. Den 
litteraturförmedling som pågår i medierna är enligt Thorhauge ett underlag för 
bibliotekens förmedling. Han menar att reklam eller recensioner av nya böcker i 
tidningar och tidskrifter, litteraturprogram på radio och TV samt filmatiseringar av 
litterära verk skapar ett stort intresse för både ny och lite äldre litteratur. Men 
Thorhauge varnar för hur snabbt både nya och äldre böcker kan försvinna in i mängden 
bland alla böcker som finns. Därför anser han att bibliotek ska fungera som en 
ihågkommare av litteratur och hjälpa läsare fram till de böcker som de efterfrågar och ta 
fram smakprov ur oändliga hyllmetrar med litteratur. För att göra det lättare för 
besökarna att hitta bland bibliotekens samling föreslår Thorhauge att biblioteken lättar 
upp karaktären på uppställningssystemet. Han grundar det på att besökare hellre går till 
bokvagnar där böckerna är färre och mer överskådliga, vilket gör det lättare att hitta en 
bra bok. (Thorhauge, 1995, s. 180-181)    
 
Litteraturförmedling är en viktig del i både biblioteks och bokhandlars arbete för att få 
oss läsare att låna och köpa böcker. Marknadsföring är ett viktigt verktyg i arbetet med 
att synliggöra och förmedla bokbeståndet. Vi anser att läsares synpunkter är betydande 
för att bibliotek och bokhandel ska kunna anpassa sin marknadsföring och sitt 
litteraturutbud efter vad som efterfrågas. I uppsatsen kommer vi att jämföra hur dessa 
kulturinstitutioner kan påverka läsare i deras val av litteratur och hur läsare av 
skönlitteratur går till väga när de väljer böcker på bibliotek och bokhandel. Om det har 
någon betydelse vart läsare går för att få tag på sina böcker. Har personalen kunskap om 
läsares behov och efterfrågan tror vi att det är lättare att hjälpa dem att hitta en bra bok 
och att tillfredsställa deras läsbehov.  
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1.2 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på och jämföra hur läsare av skönlitteratur påverkas 
av olika faktorer i sitt val av böcker på ett bibliotek och i en bokhandel. Vi har i 
huvudsak koncentrerat oss på faktorer som finns i läsarens omgivning, som tips från 
vänner och bekanta, boktrender samt påve rkan av medierna i form av reklam och tips i 
till exempel TV. Vi har även tittat på faktorer som finns på biblioteket respektive 
bokhandeln, som skyltning och boken i sig. Vi har utgått ifrån hur ett bibliotek och en 
bokhandel marknadsför sina skönlitterära böcker och hur användare av dessa 
institutioner uppfattar att marknadsföringen påverkar dem att låna eller köpa böcker.  
 
 
För att nå syftet med uppsatsen har vi ställt en övergripande fråga: 
 
Vilka faktorer kan påverka läsare att köpa eller låna en viss bok? 
 
Vår huvudfråga leder oss in på följande delfrågor: 
 
v Hur marknadsför ett bibliotek respektive en bokhandel sin skönlitteratur för att 

påverka läsare i deras val av böcker? 
 
v Hur uppfattar läsare att bibliotekets och bokhandelns marknadsföring påverkar dem 

i deras val av skönlitterära böcker?  
 
v Vilka faktorer utanför biblioteket och bokhandeln påverkar läsare att låna eller köpa 

en viss bok? 
 
v I hur stor utsträckning påverkas läsare av bokens utseende i deras val av 

skönlitteratur?  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Målgruppen som vi har valt för vår empiriska undersökning är vuxna läsare av 
skönlitteratur, som är användare av bibliotek och bokhandel. Under arbetets gång har vi 
diskuterat innebörden av begreppen läsare, låntagare, användare och kunder och vad vi 
ska kalla våra informanter. Om vi ska benämna de som besöker biblioteket för låntagare 
eller användare. Vi anser att benämningen läsare är neutralt och frikopplat från en viss 
kontext och därför använder vi det när vi generellt skriver om informanterna i 
undersökningen. När vi vill urskilja besökare av någon av de litteraturförmedlande 
institutionerna skriver vi användare när de går till biblioteket och kunder när de går till 
bokhandeln.   
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1.4 Definitioner  
 
Bibliotek  
Med benämningen bibliotek avser vi folkbibliotek. 
 
Bokhandel 
Med bokhandel menar vi endast butiker som huvudsakligen säljer och förmedlar 
böcker. Vi kommer att bortse ifrån andra ställen som säljer böcker, som till exempel 
dagligvaruhandel, stormarknader eller kiosker. 
 
Frontexponering 
Böcker som visas med framsidan.  
 
Kulturinstitution 
Bibliotek och bokhandel är ”… kunskapsbanker som står till allmänhetens förfogande”. 
(Fridh, 2000, s. 20)  
 
Litteraturförmedlare  
Vi ser biblioteket och bokhandeln som litteraturförmedlare i och med att de 
tillhandahåller och förmedlar litteratur för att tillgodose sina besökares läsbehov. 
 
Skönlitteratur  
”litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är 
avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning.” (Skönlitteratur, 2003, 
www.ne.se) 
 
 
1.5 Disposition 
 
Strukturen på uppsatsen ser ut på följande sätt: 
 
I kapitel ett beskriver vi uppsatsens ämne med bakgrund, syfte och frågeställning. Vi tar 
även upp uppsatsens avgränsningar och definitioner här. 
 
Kapitel två innehåller en redogörelse av metodval och hur vi har arbetat. Vi beskriver 
vår informationssökning och motiverar vårt litteraturval.  
 
I kapitel tre tar vi upp den litteratur som är av betydelse för vår uppsats. Vi delar in 
avsnittet i Bokläsning, Marknadsföring, Bibliotek och marknadsföring, Bokhandel och 
marknadsföring samt Bibliotekets och bokhandelns olika kontexter. 
 
Den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för vår undersökning och för 
resultatanalysen beskriver vi i kapitel fyra.  
 
Kapitel fem innehåller en redovisning och analys av intervjumaterialet. Först redovisas 
intervjuerna med bibliotekarien och butikschefen i bokhandeln. Därefter kommer en 
presentation av de 12 informanterna som intervjuades på biblioteket och i bokhandeln. 



 
9 

Intervjusvaren analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten och kopplas till 
litteraturen. Vi har valt att redovisa resultatet av intervjuerna i analysen för att minska 
upprepningar i uppsatsen, som kan uppstå om man delar upp resultatredovisningen och 
analysen i två avsnitt.  
 
I kapitel sex diskuterar vi undersökningsresultatet och våra egna iakttagelser samtidigt 
som vi svarar på frågeställningen och drar slutsatser av undersökningen. I det här 
kapitlet värderar vi även vår roll som forskare och hur arbetet med uppsatsen har 
fungerat. 
 
Sammanfattningen av hela uppsatsen placerar vi i kapitel sju. 
 
Kapitel åtta består av en sammanställning av våra källor. 
 
Sist i uppsatsen bifogar vi bilagor som består av brev som vi tog kontakt med 
biblioteket respektive bokhandeln, de intervjufrågor som vi ställde till bibliotekarien 
och bokhandlaren samt intervjufrågorna till informanterna.   
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2. Metod  
 
För att uppnå syftet med uppsatsen och för att kunna svara på vår frågeställning har vi 
valt att intervjua ett antal personer som besöker bibliotek och bokhandel. Eftersom vi är 
intresserade av hur läsare upplever dessa institutioners litteraturförmedling har vi anlagt 
ett användareperspektiv i uppsatsen. Läsarnas åsikter och erfarenheter har betydelse för 
oss som blivande bibliotekarier och framtida litteraturförmedlare. Med hjälp av 
intervjusvaren tycker vi att vi har fått kunskap om människors inställning till 
bibliotekets och bokhandelns arbete. Avsikten med intervjuerna var att få en djupare 
och mer nyanserad bild av en viss användargrupps självständighet i valet av 
skönlitteratur samt vad som påverkar deras val. För att få reda på hur ett bibliotek och 
en bokhandel arbetar med litteraturförmedling i sin marknadsföring har vi intervjuat en 
bibliotekarie och en bokhandlare på samma bibliotek och bokhandel som vi intervjuade 
besökarna. Vi ville få information om deras speciella marknadsföringsstrategier för att 
se hur de lockar till sig besökare och för att kunna jämföra besökarnas upplevelser och 
åsikter med något.  
 
Bibliotek och bokhandel ses som de två största litteraturförmedlande 
kulturinstitutionerna i vårt samhälle dit folk vänder sig när de vill stilla sitt läsbehov. 
Intervjuerna har gjorts på ett utvalt bibliotek och en bokhandel. En jämförelse mellan 
bibliotek och bokhandel gav oss en möjlighet att upptäcka skillnader och likheter i deras 
litteraturförmedling och marknadsföring. Det har även varit intressant att se om läsare 
av skönlitteratur hellre köper än lånar sina böcker eller om det förhåller sig tvärtom och 
om det i så fall kan påverka vart man vänder sig för att skaffa dem.  
 
Vi har valt att göra undersökningen på ett bibliotek och i en bokhandel för att lättast få 
tag i dem som använder sig av dessa institutioner. Vi har funderat på andra metoder att 
få tag på informanter till undersökningen, men vi ansåg att den valda metoden var det 
snabbaste sättet att hitta läsande personer. Platsen som vi har valt för att genomföra vår 
empiriska undersökning på är en medelstor stad i Sverige. Både biblioteket och 
bokhandeln ligger centralt, lättåtkomligt och nära varandra.  
 
På grund av konfidentialitet kan vi inte referera till vilket bibliotek eller vilken 
bokhandel som intervjuerna genomfördes i och inte heller till vilken stad som de finns i. 
Vi betraktar deras marknadsföring som ett exempel på hur det kan se ut på ett av de 
större biblioteken och i en bokhandel i Sverige samt vad deras besökare anser om deras 
arbete. Valet av bibliotek respektive bokhandel till undersökningen gjordes inte utifrån 
några speciella krav, enbart att det skulle vara ett bibliotek och en bokhandel. Valet 
grundades i huvudsak av praktiska skäl att det var nära för oss och lätt att ta sig dit.  
 
Före intervjuerna med bibliotekarien och bokhandlaren gjordes ett förberedande besök 
på de utvalda institutionerna för att närmare undersöka miljön. En form av observation 
där vi oanmält gick omkring för att titta på lokalerna och uppställningen av 
samlingarna. 
 
Innan intervjuerna genomfördes med besökarna behövde vi ta ställning till 
intervjumaterialets omfattning. Enligt Repstad finns det risk för att ett för stort antal 
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intervjuer ofta leder till att analysen kan bli ytlig, då faller ett av motiven till att göra en 
kvalitativ studie. Vidare menar Repstad att sex till åtta intervjuer är en bra utgångspunkt 
om den utvalda gruppens sammansättning är heterogen. (Repstad, 1999, s. 69-70) För 
att försäkra oss om att få olika uppfattningar om bibliotekets och bokhandelns roll som 
litteraturförmedlare, valde vi i samråd med vår handledare att intervjua totalt 12 
personer. Lika många personer på biblioteket som i bokhandeln. Vi har intervjuat lika 
många män som kvinnor för att ge lika stort utrymme till båda könen i uppsatsen. Vi 
ville undvika en ojämn fördelning som kan ha påverkan på resultatet.  
 
Det var inga problem att få tag på informanter på biblioteket eller i bokhandeln. Endast 
en av de tillfrågade tackade nej till att delta i undersökningen. Det var ett positivt 
resultat med tanke på våra tidigare funderingar kring människors vilja att ställa upp på 
intervjuer. Från början trodde vi att det skulle vara fler personer som inte ville bli 
intervjuade. Oftast vill man kanske inte bli avbruten i sitt sökande efter böcker av olika 
anledningar, man kan vara stressad eller vill vara för sig själv. Med tanke på att 
intervjuerna gjordes på fältet försökte vi anpassa intervjufrågorna och tidsramen för 
intervjuerna för att inte uppehålla informanterna för länge. Vi använde samma 
intervjufrågor på både biblioteket och i bokhandeln. De som besöker den ena av dessa 
två ställen kunde mycket väl ha synpunkter på den andra institutionen. Dessa 
synpunkter tyckte vi också var intressanta för att få svar på varför man kanske hellre går 
till den ena institutionen.  
 
Tanken med intervjufrågorna var att ge den tillfrågade utrymme att fritt kunna svara på 
frågorna. Samtidigt ville vi begränsa frågornas öppenhet för att informanterna skulle 
hålla sig till ämnet. Avsikten var att undvika att enbart få ja eller nej svar.  
      
Innan intervjutillfällena på biblioteket och i bokhandeln, gjordes en testintervju med en 
tänkt informant för att se hur intervjufrågorna fungerade och för att se hur lång tid det 
kunde ta. Förberedelsen var även till för att vi skulle ha möjlighet att kunna göra 
eventuella förbättringar.  
 
För att garantera informanternas anonymitet valde vi att ge dem fiktiva namn. För 
enkelhets skull fick informanterna som intervjuades på biblioteket namn som börjar 
med bokstaven B. Informanterna som intervjuades i bokhandeln fick namn på 
bokstaven A. Vi upplyste deltagarna om deras anonymitet och att deras uppgifter endast 
kommer att användas i ett vetenskapligt syfte (Repstad, 1999, s. 68). Vi berättade även 
om uppsatsens ämne för att de skulle kunna ta ställning till om de var intresserade av att 
delta i undersökningen.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen har vi hämtat från 
marknadsföringsvetenskapen. Anledningen till att vi valt en utgångspunkt som grundar 
sig i marknadsföring är för att se samband mellan två viktiga komponenter, 
informanternas läsbehov och bibliotekets och bokhandelns synliggörande av sitt 
bokbestånd. Vi tror att informanternas läsbehov leder dem till biblioteket och 
bokhandeln där de kan få sina läsbehov tillfredsställda. Bibliotekets och bokhandelns 
marknadsföring av bokbestånden kan ses som en del av deras rådgivning och även som 
läsfrämjande åtgärder för att locka till läsning. Vi har använt oss av Kotler och 
Armstrongs nyckelbegrepp, som de använder för att definiera marknadsföring. Vi har 
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tolkat och format de ursprungliga begreppen för att passa bokvärlden. För att läsare av 
uppsatsen ska förstå hur vi har använt Kotler och Armstrongs modell har vi valt att 
behålla den ursprungliga betydelsen av varje begrepp samtidigt som vi förklarar hur vi 
själva har använt dem. Deras marknadsföringsmodell utgör utgångspunkten för vår 
empiriska studie. Med hjälp av modellen redovisar och analyserar vi intervjusvaren för 
att försöka se hur informanterna väljer ut sin litteratur. Modellen har också gett oss 
möjlighet att jämföra bibliotekets och bokhandelns marknadsföringsstrategier. I kapitel 
4 Teoretisk utgångspunkt, redogör vi för Kotler och Armstrongs modell och hur vi 
själva använder de begrepp som modellen utgörs av. Vi har även använt Kotler och 
Armstrong som tidigare forskning i kapitlet Litteraturgenomgång för att undersöka olika 
informationskällor.  
 
Vi har arbetat med resultatet av undersökningen i tre steg. Först redovisar vi 
intervjuerna med bibliotekarien och bokhandlaren. Därefter presenterar vi de 12 
informanterna. Utifrån begreppen i den teoretiska ramen har vi redovisat intervjusvaren 
i analysen. Vi har valt att slå ihop resultatredovisningen och analysen för att minska de 
upprepningar som först uppstod när vi redovisade de 12 intervjuerna för sig. Sedan 
diskuterar vi slutsatserna av resultatet i ett eget kapitel. Där vill vi knyta ihop uppsatsen 
och har därför frågeställningen som utgångspunkt. Kapitlet fungerar som en avslutande 
diskussion utifrån de slutsatser som vi har kommit fram till. Även i analysen diskuterar 
vi resultaten för att på ett naturligt sätt reflektera över intervjusvaren.  
 
För att få en förförståelse av hur mycket Sveriges befolkning läser, vad läsningen 
betyder för dem och för att se på vilket sätt man får tag på sina böcker, har vi tagit hjälp 
av studier om människors läs- och bokvanor. Vi har även läst litteratur om 
marknadsföring för att få en överblick av vad marknadsföring är och hur det kan 
användas på ett bibliotek och i en bokhandel. Vår litteraturbakgrund har varit till hjälp 
för att skapa en kontext för vår studie. Litteraturen har även fungerat som underlag för 
att vi skulle kunna jämföra och diskutera våra resultat.  
 
 
2.1 Informationssökning  
 
Vi började informationssökningen med att söka i Borås högskolebiblioteks katalog 
Voyager, för att se vad som fanns skrivet inom ämnet marknadsföring av bibliotek och 
bokhandel och läsning av skönlitteratur. Den litteraturen som vi hittade där gav oss 
förslag på olika söktermer och olika områden där vi kunde leta vidare efter relevant 
litteratur. Vi hittade magisteruppsatser som på något sätt berörde vårt område samt 
böcker som hänvisade oss vidare till andra titlar. Efter att ha läst igenom den litteratur 
som vi hittat fick vi tankar och idéer till vår teoretiska utgångspunkt. 
 
Vi har även sökt litteratur på Mölndals stadsbibliotek och på Borås stadsbibliotek. Vi 
har vid ett flertal tillfällen sökt i olika databaser för att få förslag på nya sökord och hitta 
nytt material. Vi har bland annat sökt i Nordiskt BDI- index, Library Literature & 
Information Science samt i LIBRIS. I slutet av vår informationssökning fick vi upp 
samma träffar som under tidigare sökningar och därmed tyckte vi att vi fått ett 
uttömmande sökresultat. Även på vårt etappseminarium fick vi litteraturtips som visade 
sig vara användbara i sammanhanget bibliotek och marknadsföring.  
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Den litteratur som vi valde bort bland sökträffarna var studier om barn- och ungdomars 
läsning samt studier om virtuella bibliotek. Många av artiklarna som vi fann i 
databaserna sorterade vi bort på grund av att titel eller abstract inte var tillräckligt 
relevant eller inte alls behandlade vårt ämne. Mycket av det som vi hittade behandlade 
inte alls vårt problemområde. Vi upptäckte tidigt att det inte fanns så mycket forskning i 
ämnet som vi trodde. I stället har vi lagt vikten på en litteraturgenomgång för att visa 
vad som finns skrivet i ämnet, för att få en kontext i uppsatsen och för att få en 
uppfattning av ämnet.  
 
 
2.2 Material 
 
Vi har använt litteratur till uppsatsen från områden som biblioteks- och 
informationsvetenskap och marknadsföring. Det material som vi har använt oss mest av 
är intervjusvaren från 12 tillfrågade informanter på ett bibliotek och i en bokhandel samt 
intervjusvaren från en bibliotekarie och en butikschef. Vi har även använt utredningar 
från statens kulturråd, som en av delarna i 1968 års Litteraturutredning, Läs- och 
bokvanor i fem svenska samhällen, som handlar om svenska folkets läsvanor. Vi har 
också läst olika böcker om marknadsföring och litteratur om biblioteks och bokhandels 
marknadsföring. I den litteratur och de artiklar som vi hittade såg vi att många författare 
behandlade samma frågor inom området. Många refererade till Philip Kotler, den 
författare som vi hämtat vår teoretiska utgångspunkt ifrån.  
 
Det har varit svårt att hitta likvärdigt material om bokhandelns och om bibliotekets 
marknadsföring. Till skillnad från litteraturen om bibliotekens marknadsföring bestod 
det material som vi hittade om bokhandelns marknadsföring mest av handböcker hur 
man öppnar och driver en bokhandel. Litteraturen om bibliotekens marknadsföring tog 
upp varför bibliotek ska arbeta med marknadsföring. Marknadsföring av kommersiella 
företag verkar vara en självklar del av verksamheten och det kanske är därför som det 
inte behandlas i lika stor omfattning.  
 
Vi har använt oss av Katarina Sahléns magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap från 1996, Vem lånar vad. Vi tycker att det är viktigt att ha med 
en annan magisteruppsats för att kunna jämför våra resultat med en tidigare studie på 
samma nivå som vår egen.  
 
De böcker som vi har valt att huvudsakligen använda oss av i uppsatsen är av författare 
som är ledande inom sitt område och som på något sätt har arbetat med böcker eller 
marknadsföring.  
 
A manual on bookselling från 1987 och Selling the book utgiven 1977, är skrivna av 
flera författare inom bokhandelns marknadsföring. Redaktörer för A manual on 
bookselling är Robert D. Hale, Ginger Curwen och Allan Marshall. Ansvarig utgivare 
för Selling the book är Sydney Hyde. 
 
Alison Baverstock har arbetat på ett antal olika förlag innan hon startade egen 
konsultfirma för marknadsföring. Hon föreläser regelbundet om copy write för 
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reklamtexter och om marknadsföring av böcker. Hon är författare till Are books 
different och How to market books. (Baverstock, 1999) 
 
En av de författare som vi har använt oss mest av är Philip Kotler. Han är professor i 
internationell marknadsföring vid the Kellog Graduate School of Management, 
Northwestern University. Kotler är författare till Marketing management: Analysis, 
planning, implementation, and control, som är den mest använda läroboken i 
affärsvetenskap. Kotler är även författare till åtskilliga framgångsrika böcker och över 
100 artiklar för ledande tidskrifter. (Kotler & Armstrong, 2001, s. v) 
 
Tillsammans med Kotler har Gary Armstrong skrivit boken Principles of marketing. 
Armstrong är professor i grundutbildningen på the Kenan- Flagler Business School vid 
the University of North Carolina, Chapel Hill. Hans artiklar har publicerats av ledande 
affärstidskrifter. Som konsult och forskare har han arbetat på många företag med 
marknadsforskning, marknadsföringsstrategier och försäljning. (Kotler & Armstrong, 
2001, s. v- vi) 
 
Andra böcker som vi har använt i uppsatsen är skrivna av författare som är verksamma 
inom biblioteksväsendet eller bokhandel.    
 
Greta Renborg är Sveriges första PR-bibliotekarie. Hon är hedersdoktor och har varit 
lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. Renborg har bland annat skrivit Bibliotekens PR- 
och kontaktarbete och Library public relations. 
 
Stig Rylander har varit chef för en större butikskedja inom fackhandeln. Han var också 
en av banbrytarna för den framgångsrika kedjeutvecklingen inom fackhandeln. Numera 
arbetar han som detaljhandelskonsult i Skandinavien. Hans erfarenheter och kunskaper 
för butikens utveckling ledde till författandet av boken Säljande butik. (Rylander, 1984)   
 
Jens Thorhauge har varit lektor i litteraturhistoria vid Danmarks Biblioteksskola och har 
medverkat i flera publikationer, som bland annat i antologin Litteratursociologi med 
Erland Munch-Petersen som redaktör, med Luk op for skønlitteraturen: Om 
skønlitteraer formedling i folkebiblioteker. (Litteratursociologi, 1995, s. 233)  
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3. Litteraturbakgrund 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den litteratur som är av betydelse för vår 
uppsats. Kapitlet kommer att delas in i fyra områden, Läs- och bok undersökningar, 
Marknadsföring, Bibliotekets marknadsföring samt Bokhandelns marknadsföring. Även 
bibliotekets och bokhandelns olika kontexter tas upp här. 
 
 
3.1 Bokläsning 
 
Studien Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen är en av delarna i 1968 års 
Litteraturutredning (1972, s. 3). Undersökningen är en jämförelse av läs- och bokvanor 
utifrån observationer, registrerade data, intervjuer och enkäter med befolkningen i fem 
utvalda städer (Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, 1972, s. 73, 109-110). 
Syftet med undersökningen var att lägga fram förslag på åtgärder som skulle leda till 
ökad läsning av böcker bland den svenska befolkningen (ibid., s. 78). I undersökningen 
beskrivs invånarnas bok- och läsvanor, biblioteksanvändande, samt hur de fick tag på de 
böcker de läste. Kommittén för utredningen utgick från samhälleliga faktorer som de 
trodde kunde påverka invånarnas läs- och bokvanor. Man kom fram till att skillnader i 
invånarnas läsvanor i de fem undersökta städerna bland annat kan ha berott på olika 
intressen, utbildningsnivå, arbetsförhållanden samt inkomstnivå och intresse av att 
utnyttja de böcker som fanns att tillgå genom köp eller lån. (ibid., s. 578-579) 
 
Kommittén för Litteraturutredningen hade två skäl till varför man bör studera 
människors läsvanor, ett kvalitativt och ett kvantitativt. Det kvantitativa argumentet 
innebär att människor ägnar förhållandevis mycket tid åt att läsa under sin vakna tid, 
under sin fritid och i förhållande till användningen av andra medier. Det kvalitativa 
argumentet innebär att läsning är en betydelsefull aktivitet som enligt 
Litteraturutredningen påverkar vår föreställningsvärld, våra värderingar, våra normer, 
beslut och vanor, oavsett hur mycket man läser. (Läs- och bokvanor i fem svenska 
samhällen, 1972, s. 73)  
 
Den kvalitativa läsningen handlar om att böcker fungerar som resurser som tillgodoser 
olikartade behov. För specifika behov kan läsning av böcker ge människor ökade 
kunskaper som kan resultera i att skaffa eller att behålla ett arbete, att behålla sin hälsa, 
att förändra sin miljö eller för att skaffa makt. Läsning kan också tillgodose mer 
övergripande behov som inte är så tydliga och insedda, som till exempel behov av att få 
reda på vad andra människor tänker, känner och vill. Läsning kan även bli en jag-
profilering. Genom att titta på vilka böcker som en person har i sin bokhylla kan man se 
vad det är för en typ av person. Läsning kan även vara en väg in i en social eller 
kulturell gemenskap. För många är läsning ett av de mest använda sätten att uppfylla 
sina behov medan många skaffar sig andra vägar för att tillgodose dessa behov. (Läs- 
och bokvanor i fem svenska samhällen, 1972, s. 80-81)      
 
Under 2002 hade 80 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 9-79 år läst någon bok 
för nöjes skull under det senaste året. De som läste mest var kvinnor. (Kulturbarometern 
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2002, 2003, s. 52-53) Det vanligaste sättet att få tag på böcker för läsning på fritiden 
under 2002 var att köpa i bokhandel eller varuhus och att låna på bibliotek. Något fler 
angav att de hellre gick till bokhandeln än till biblioteket, 34 respektive 31 procent. För 
männen var det vanligast att gå till bokhandeln och för kvinnorna var det vanligast att 
gå till biblioteket. Högre utbildning ledde till att man köper fler böcker. Av personer 
med eftergymnasial utbildning hade 47 procent angett att de i första hand köper sina 
böcker. Men under den tid som man studerar var det vanligast att låna sina böcker. 
Arbetare och tjänstemän lånar på bibliotek mer än företagare samtidigt som företagare 
och tjänstemän köper sina böcker oftare än arbetare. (ibid., s. 56-57)  
 
Katarina Sahléns magisteruppsats, Vem lånar vad, från 1996, handlar om läsning av 
skönlitteratur och biblioteksanvändning samt hur man får tag på de böcker som man 
läser. Sahlén gjorde sin undersökning på uppdrag av Sundbybergs stadsbibliotek för att 
ta reda på vilken typ av skönlitteratur som lånades där och hur låntagarna fick idé om 
vad de ville låna. Hon ville se om det resultat som hon fick fram stämde överens med 
den bild som bibliotekarierna hade om utlåningen av skönlitteratur. Sahlén genomförde 
en enkätundersökning bland 105 låntagare på biblioteket. Hon intervjuade även tre 
bibliotekarier på samma bibliotek. (Sahlén, 1996, s. 5-6) För att ta reda på om det var 
någon skillnad mellan olika gruppers val av skönlitteratur delade Sahlén in 
informanterna i tre grupper, efter kön, ålder och sysselsättning. Majoriteten av Sahléns 
tillfrågade personer var kvinnor, 58 procent. 42 procent av dem var män. Hon delade in 
informanterna i 4 åldersgrupper, 16-25 år, som bestod av minst antal personer (9 
procent), 26-45 år där det ingick flest personer (35 procent), 46-65 år (31 procent) och 
66 år eller äldre (25 procent). De flesta av Sahléns informanter var förvärvsarbetare (44 
procent) och pensionärer (33 procent). Resterande informanter var studenter (9 procent), 
arbetslösa (åtta procent) eller hamnade under kategorin övrigt (fem procent ). (ibid., s. 
31-32)      
 
Resultaten från Sahléns enkätundersökning visar att de flesta av informanterna letade 
bland hyllorna för att få idé om vilken typ av skönlitteratur som de ville låna på 
biblioteket. Många av informanterna fick även tips om skönlitterära böcker via 
recensioner i tidningar och tidskrifter. Det tredje vanligaste sättet att få tips på 
skönlitterära böcker var genom vänner och bekanta. Bibliotekets skyltning var också ett 
sätt att få idéer till böcker som de ville läsa. Endast ett fåtal personer vände sig till en 
bibliotekarie eller använde sig av litteraturhistoriska arbeten för att få lästips. Andra sätt 
som informanterna nämnde var att de brukade få tips via radio och TV eller gå till 
hyllan för återlämnade böcker. Vissa av informanterna valde böcker efter författarnamn 
som de redan kände till och som de tyckte var bra. (Sahlén, 1996, s. 33) 
 
Det var flest kvinnor som tittade bland hyllorna för att få tips på böcker och det var även 
fler kvinnor än män som frågade bibliotekarie r om tips. Det var lite fler män än kvinnor 
som fick tips på någon bok genom bibliotekets skyltning. I övrig var det inga  större 
skillnader på hur män och kvinnor fick tips på skönlitterära böcker. Sahlén visar på 
samband mellan olika åldersgrupper och deras sätt att få tips på skönlitteratur. Flest 
personer i åldersgruppen 16-25 år fick tips av vänner och bekanta medan personer i 
gruppen 66 år eller äldre var minst påverkade av vänner. Flest personer i gruppen 46-65 
år tittade i hyllorna för att hitta en bok. Dessa personer var även flest att fråga 
bibliotekarier om hjälp. Även informanternas sysselsättning spelade in för hur de fick 
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lästips. De studerande i undersökningen fick tips av vänner och bekanta och av att läsa 
recensioner och litteraturhistoriska arbeten. Förvärvsarbetande personer gick mest bland 
hyllorna, läste recensioner och tittade på skyltningar eller frågade bibliotekarier om 
lästips. Arbetslösa personer fick inga tips av vänner och bekanta, de gick mest bland 
hyllorna, fick förslag på skönlitteratur av recensioner, skyltningar eller 
litteraturhistoriska arbeten. Pensionärerna i undersökningen tittade mest bland hyllorna 
eller fick tips genom recensioner. (Sahlén, 1996, s. 34-36)  
 
Över hälften av informanterna, oavsett ålder och sysselsättning, ansåg att de påverkades 
av bibliotekets skyltning för att upptäcka nya författare, de flesta av dem var kvinnor. 
(Sahlén, 1996, s. 36-38)  
 
En av Sahléns enkätfrågor handlade om informanterna var nöjda med bibliotekets 
skönlitteratur. 78 procent svarade att de var nöjda, 17 procent var inte nöjda och fem 
procent visste inte. De som inte var nöjda tyckte att biblioteket borde ha ett större urval 
av nyutkommen litteratur och mer böcker av kända författare. En av informanterna 
tyckte också att det alltid saknades en del i den serie som man ville läsa. På den här 
frågan skilde sig männens och kvinnornas åsikter åt. Något fler män tyckte att de var 
nöjda med bibliotekets skönlitteratur. Det fanns däremot inga större skillnader mellan 
åldersgrupperna eller i sysselsättningsgrupperna i den här frågan. (Sahlén, 1996, s. 44-
46)  
 
I sin avslutande diskussion skriver Sahlén att hon kommit fram till att anledningen till 
att så många av informanterna letade i hyllorna efter bra böcker och att så många 
påverkades av bibliotekets skyltning kunde ha berott på att Sundbybergs bibliotek 
lägger ner mycket tid på skyltning. De visar ofta upp böckernas framsidor för att få 
hyllorna att verka lockande, enligt de intervjuade bibliotekarierna. Sahléns 
enkätundersökning visade också att det var väldigt få som frågade en bibliotekarie om 
tips på skönlitteratur och att de flesta av dem var kvinnor. Sahlén funderar på om det 
berodde på att de flesta bibliotekarier är kvinnor och om fler män skulle fråga om tips 
om det var en manlig bibliotekarie som satt bakom disken. En av de intervjuade 
bibliotekarierna sade att kvinnor ofta frågar efter boktips och män frågar efter en viss 
titel eller författare. (Sahlén, 1996, s. 56) Den andra bibliotekarien sade att låntagare 
inte frågar efter boktips så ofta, vilket stämde med Sahléns resultat (ibid., s. 51). Sahlén 
konstaterar att de flesta av informanterna var nöjda med bibliotekets bestånd av 
skönlitteratur och att det gladde bibliotekarierna (ibid., s. 58). 
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3.2 Marknadsföring 
 
Marknadsföring kan kortfattat beskrivas som viktiga beslut i frågor om bland annat 
sortiment, marknad och distribution, samt konkurrensmedel som läge, attraktivitet från 
gatan, pris eller servicegrad (Krukmakaren i Delfi, 1991, s. 30; Rylander, 1984, s. 22-
23).  
 
Dessa beslut som marknadsföring omfattar kan delas in i tre resursbehov, det 
materiella, det mänskliga samt det budskapsgivande. Det materiella resursbehovet 
innebär bland annat hur butikslokalen är utformad, vad varusortiment består av, hur 
butiksinredningen ser ut och vilka säljverktyg som kan användas. I det mänskliga 
resursbehovet ingår personal och i det budskapsgivande resursbehovet ingår 
fasadskyltar, säljpunktsplanering, annonser samt direktreklam. Andra viktiga beslut 
inom marknadsföring är att bestämma företagets strategiska åtgärder. Till långsiktiga 
strategiska åtgärder räknas till exempel butiksutformning, sortiment och servicenivå. 
Dessa betraktas som konkurrensmedel av mer bestående karaktär. Det finns även 
operativa åtgärder som kortsiktiga kampanjer eller årsprogram. En bra marknadsföring 
innebär en god balans mellan strategiska och operativa åtgärder. Det är oftast den 
materiella och mänskliga upplevelsen som bestämmer om kunden kommer att besöka 
butiken igen. Kundernas besök i lokalen har inte enbart med inköp att göra. Andra 
motiv som har framkommit via enkäter är att man förväntas fullgöra en roll i 
konsumtionssamhället. Besök i en bokhandel skänker avkoppling och förströelse, tröst 
eller belöning. Det ger nya idéer, psykisk aktivitet och känslostimulans. Leder till social 
kontakt, ger status och auktoritet eller bidrar till glädje över ett fynd, att man hittar 
något att ge bort eller något till sig själv. (Rylander, 1984, s. 14-15)  
 
Som konsument kan man få information om en produkt från flera olika källor. De källor 
som Kotler och Armstrong tar upp är personliga, kommersiella, offentliga och 
experimentella källor. Personliga källor är familj, vänner, grannar och bekanta. 
Kommersiella källor är annonsering, försäljare, förpackning, skyltning och webbsidor. 
Offentliga källor är till exempel massmedier och konsumentupplysning. Det finns även 
experimentella källor och till dem hör själva handlingen, undersökningen och 
användningen av produkten. Hur källan påverkar köparen beror i stor grad på produkten 
och köparen själv. I regel får konsumenten mest information om produkten från 
kommersiella källor, de som kontrolleras av marknadsförare. Kotler och Armstrong 
menar att de mest effektiva källorna är de personliga. Kommersiella källor informerar i 
vanliga fall köparen, medan personliga källor legitimerar eller värderar produkterna för 
den potentiella köparen. Människor frågar ofta andra personer som vänner, släktingar, 
bekanta eller fackmän om rekommendationer av någon produkt eller service. Kotler och 
Armstrong skriver att företag har stort intresse av att skapa nöjda kunder som senare 
agerar som muntliga källor eftersom dessa har två viktiga fördelar. För det första är de 
övertygande med tanke på att det är den enda säljfrämjande metoden som kommer från 
konsumenterna själva och som riktas mot andra konsumenter. För det andra blir 
kostnaderna för den sortens marknadsföring låga då man använder konsumenterna som 
marknadsförare av företaget och dess produkter. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 195) 
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3.2.1 Boken som produkt 
 
I sin bok Are books different, presenterar Baverstock två synsätt som människor har på 
böcker. En del ser böcker som vilken annan produkt som helst eftersom de anser att 
böcker har ett pris precis som alla andra varor. Andra tycker att böcker skiljer sig från 
andra produkter och att de därför borde betraktas på ett annat sätt än andra produkter i 
detaljhandeln. De anser att böcker kan förändra människors liv därför att böcker tvingar 
oss att börja tänka. Boken ses i det här fallet som mer än priset av dess beståndsdelar. 
Boken är en förpackning för den verkliga produkten, nämligen idéer och tankar samlade 
mellan dess pärmar som sträcker sig långt bortanför marknadspriset. (Baverstock, 1993, 
s. 13-15)  
 
En stor del av allmänheten ser böcker som ett annorlunda sorts inköp eftersom ingen 
annan produkt kräver så mycket engagemang och så många beslut från köparen. För att 
förklara sitt påstående jämför Baverstock böcker med matvaror. Hon menar att i en 
livsmedelsbutik konkurrerar många olika sorters matvaror med varandra. Om det endast 
finns några få varianter av en viss vara förkortas beslutsprocessen av vilken man ska 
välja. Böcker däremot, säljs vanligtvis i affärer som endast säljer andra böcker och dess 
otaliga antal komplicerar beslutsprocessen betydligt. När en kund bestämmer sig för att 
köpa en bok väljer han troligen att gå till en bokhandel där utbudet är stort. (Baverstock, 
1993, s. 21-22, 96-97)  
 
Inne i bokhandeln ställs kunden inför ett beslut om vilken vara han ska välja. Rylander 
menar att det finns faktorer som kan påverka vilken vara man väljer. Pris och 
kvalitetsavväganden, förpackningens utformning samt exponering är några av dem. 
Förutom själva förpackningen är även det avsedda hyllutrymmet för produkten viktig. 
Varans storlek är inte helt avgörande, men om den exponeras i flera led intill varandra 
kan det ge ett starkare intryck gentemot andra varor. (Rylander, 1984, s. 115) Vidare 
måste kunden bestämma sig för om han vill köpa en dyr inbunden bok och i så fall 
behöver han bara ta ett beslut, nämligen vilken han ska välja. Om han däremot väljer att 
köpa pocketböcker kan det komplicera beslutsprocessen ytterligare eftersom han får 
göra fler liknande val om han bestämmer sig för att köpa fler än en pocketbok eftersom 
de är billigare. Bokköpare konfronteras med den sammansatta beslutsprocessen varje 
gång han köper böcker. De funderingar som köparen ställs inför kan vara om han 
kommer att gilla boken. Han kan läsa lite i boken för att känna sig för, fundera på om 
han har läst något av den här författaren tidigare eller om han har hört talas om 
författaren innan. Det antas att köparen ska känna sig väl till mods och trivas medan han 
överväger köpet direkt på försäljningsstället. Det finns en förnimmad och kvalitativ 
skillnad mellan beslutet att köpa en bok eller att köpa något annat i stället. Det är 
skillnaden som vuxna bokköpare avfärdar men som förläggare kan försöka ändra på 
genom att göra böcker mer lockande. (Baverstock, 1993, s. 97)  
 
Baverstocks slutsats är att böcker fortfarande skiljer sig från andra produkter, men att 
skillnaderna snabbt blir mindre och mindre. Hon anser att boken fortfarande har en stark 
ställning i samhället, vilket visas i en tidigare undersökning, Books and the consumer, 
som Baverstock kort nämner. Den visar att allmänheten för det mesta anser att böcker är 
av ett stort eller relativt stort värde. Böckers ställning är tämligen säker och man har inte 
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märkt något tillbakaträdande. Böckers utseende bidrar till att dess värde ökar, främst 
som gåvoobjekt. (Baverstock, 1993, s. 63, 159)  
 
Ett viktigt inslag i marknadsföringen av böcker är att registrera dem som ett varumärke 
för att skydda produkten från kopiering av konkurrenter. Meningen med ett varumärke 
är strävan efter hågkomst. Ett varumärke sammanfattar vad kunden kan förvänta sig av 
en produkt såsom försäkran om dess värde, kvalité och beständighet. Inom 
bokbranschen finns det väldigt få varumärken som är meningsfulla i läsarnas ögon. Det 
finns förlag som man känner igen på namnet eller symbolen. Andra förläggarmärken 
kan identifieras på grund av bokens format utan att man nödvändigtvis känner till 
företagets namn. Vissa författares namn kan vara ett varumärke när bokläsare väljer sina 
böcker efter redan tidigare lästa och uppskattade författare. Det kallas för lojalitet 
gentemot varumärket. (Baverstock, 1993, s. 59-61)  
 
Målet med marknadsföring av böcker är att skapa intresse och nyfikenhet hos läsarna. 
Författarpresentationer och bokrecensioner i medier är ett av de mest framgångsrika 
sätten att påverka människor till läsning. Att få en författare att ställa upp på ett 
framträdande eller i ett diskussionsprogram kan ha kolossal inverkan på dennes 
allmänna image. Bokrecensioner är viktiga för de flesta läsare oavsett om det är 
akademiker som läser respekterade tidskrifter eller vanliga läsare i en bokhandel som 
läser texten på bokens baksida för att se vilka tidningar eller krönikörer som har 
rekommenderat den. (Baverstock, 1999, s. 185)  
 
Enligt Baverstock anser Tim Hely Hutchinson att kvalitet, design och marknadsföring 
har större effekt på bokförsäljningen än betydelsen av priset. Trevor Glover från 
förlaget Penguin hävdar att man bör motivera allmänheten till att köpa böcker och att 
läsning är viktigare än priset. Vidare menar han att säljare ska kunna övertala någon till 
att läsa en bok på grund av dess innehåll och att säljaren ska matcha boken med läsaren. 
Det är bokens innehåll och inte priset som gör att läsaren väljer att investera sin tid på 
att läsa den. (Baverstock, 1993, s. 63-64)  
 
 
3.2.2 Skyltning 
 
Skyltning av böcker på bibliotek och i bokhandel är ett sätt att visa upp delar av det 
skönlitterära bestånd och att ge lästips till olika grupper av läsare. Det är även ett sätt att 
marknadsföra sina produkter. 
 
I Library display skriver Borgwardt om bibliotekens roll i dagens samhälle. Om 
bibliotek i egenskap av kulturinstitution utan köp och sälj funktion ska följa med i de 
moderna kommersiella trenderna. Skyltning är ett sätt för biblioteken att väcka 
uppmärksamhet och inspirera de människor som besöker biblioteket samt öka 
cirkulationen och utlåningen av böcker. (Borgwardt, 1970, s. 5-6, 18)  
 
Borgwardt definierar skyltning på två sätt. Den första definitionen behandlar skyltning i 
en bredare mening. Borgwardt menar att bibliotek i sig själv är en utställning av böcker. 
Böcker placeras på öppna hyllor efter olika ämnen. De olika avdelningarna är tydligt 
märkta med stora skyltar, symboler och signum. I den andra definitionen får skyltning 
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en snävare mening. Böcker och annat material inom ett speciellt tema samlas och 
arrangeras på en framträdande plats under en kort tid för att uppmärksamma besökarna 
på allt material som finns i biblioteket. (Borgwardt, 1970, s. 6)  
 
En biblioteksbesökare har inte vetskap om vilka böcker som finns på ett bibliotek förrän 
han ser dem. Borgwardt skriver att allmänheten förblir omedvetna om produkter och 
varor tills de annonseras och görs reklam för. Borgwardt skriver vidare att böcker måste 
placeras på ett sätt så att de uppmärksammas av läsarna. För att göra det kan biblioteken 
arrangera vissa böcker i en ny och framträdande position. (Borgwardt, 1970, s. 15)  
 
Genom skyltning kan biblioteken leda läsarna till bra böcker. Enligt Borgwardt är det 
svårt att säga hur väl biblioteken lyckas med det. Utlåningssiffror visar inte om en bok 
som lånas läses eller inte. Man kan inte heller vara säker på om en läsare föredrar en 
viss bok på grund av en attraktiv skyltning, eller om det är influenser utanför biblioteket 
som påverkat läsaren att läsa en viss bok eller om det kan vara läsarens egen utveckling 
och personlighet som påverkar bokvalet. Borgwardt menar att läsaren förhoppningsvis 
har letts till bra böcker i alla ovanstående fall. Bibliotekarier kan endast erbjuda den 
bästa servicen, de mest stimulerande skyltningarna och hoppas på att deras entusiasm 
har effekt på läsarna. (Borgwardt, 1970, s. 21)  
 
Brown skriver i sin bok Planning library interiors, att bibliotek måste titta på och lära 
av vinstdrivande företag hur de ska inta en mer aggressiv ställning till service. 
Bibliotekarierna letar efter olika metoder för att locka folk till biblioteket. De har börjat 
se sina produkter som handelsvaror för att lättare kunna marknadsföra dem och dess 
användning. Att göra bibliotekets produkter till handelsvaror kräver kontinuerligt arbete 
av personalen för att synliggöra materialet i biblioteket och arrangera det på bästa sätt, 
skriver Brown. Hon menar att användningen av biblioteksmaterial till största delen 
beror på hur produkterna presenteras. Material som sällan används kan uppmärksammas 
mer om det både flyttas och skyltas med i ett annat sammanhang. Många bibliotek har 
tagit efter bokhandlarna där upplysta skyltar och skyltningshyllor används för att bättre 
marknadsföra produkterna. (Brown, 1995, s. 121)      
 
 
3.3 Bibliotekets marknadsföring 
 
Greta Renborg skriver att det har existerat marknadsföringstankar i 
bibliotekssammanhang sedan länge. Det speglas i Renborgs hänvisning till den 
amerikanske bibliotekarien Gilbert O. Wards uttalande i boken Publicity for public 
libraries, om den huvudsakliga anledningen till varför man ska ägna sig åt 
bibliotekspublicitet:  
 

In the long run, a public library usually depends for its prosperity and usefulness on 
what the public thinks of it. What the public thinks of it depends in turn not only on 
the character of the books and service, but also on what the library does to make its 
books and service known. (enl. Renborg, 1985, s. 236) 

 
Enligt Renborg har marknadsföringsbegreppet inom biblioteksvärlden vuxit fram ur 
uppsökande verksamhet, PR (public relations) och informationsverksamhet. Det har 
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skrivits mycket om marknadsföringsarbete men det är fortfarande inte en självklar del i 
bibliotekens planeringsarbete. Renborg menar att det har varit svårt för folk inom 
biblioteksvärlden att ta till sig en företagsekonomisk begreppsapparat eftersom många 
tycker att det är okulturellt och affärsmässigt. (Renborg, 1992, s. 60-61)  
Renborg skriver varför hon tycker att bibliotek ska använda sig av marknadsföring. 
Biblioteken arbetar inte för att tjäna pengar, men Renborg menar att bibliotek ändå 
arbetar affärsmässigt eftersom de köper in bästsäljare för att möta låntagarnas 
efterfrågan och öka utlåningssiffrorna. Att analysera en del av verksamheten som kan 
behöva marknadsföras till en viss målgrupp är inte samma sak som vinstbegär. Enligt 
Renborg leder det till större utnyttjande av bibliotekets resurser. (Renborg, 1992, s. 64) 
 
För att man ska kunna utnyttja bibliotekets resurser på bästa sätt, menar Renborg att det 
inte räcker med att alla ska känna till bibliotekets olika verksamheter, alla ska också 
veta vad man som individ kan få ut av det. För att få ut information om bibliotekets 
verksamheter till alla invånare måste man dela upp dem i olika målgrupper, eftersom 
alla människor i ett samhälle inte kan nås med samma marknadsföringsmetoder eller 
med samma budskap. Målgrupperna ska delas in efter individers liknande behov för att 
man ska kunna anpassa informationen till de olika grupperna. (Renborg, 1992, s. 61)  
 
Renborg tar upp Litteraturutredningen från 1968 som visar att användningen av 
bibliotek i landets kommuner då var låg. Enbart 15-20 procent av invånarna i en 
kommun och 30-40 procent i en annan, hade kontakt med biblioteket. 80-85 procent i en 
kommun hade ingen kontakt alls med sitt bibliotek. Renborg menar att fler människor 
skulle använda sig av biblioteket och dess tjänster om de bara kände till dem. Renborg 
tror att det finns många som inte vet om att det finns ett bibliotek på orten samt att det 
finns en bristande kännedom om vad biblioteken kan ge. (Renborg, 1973, s. 18-19)  
 
För att bibliotekets resurser ska kunna utnyttjas bättre behöver personalen tala om vad 
man som individ kan ha för nytta av dem. För att nå ut till invånarna behöver biblioteket 
skapa kontakter med dem, så kallade publika relationer eller PR. PR-arbetet är en liten 
del av bibliotekets marknadsföring. Direkta marknadsföringsåtgärder har som syfte att 
ge omedelbar säljeffekt medan PR-arbetet handlar om att på lång sikt påverka 
bibliotekets förhållande till låntagarna genom att se till att kontakten med dem blir till 
långvariga relationer. Det primära syftet med PR-arbetet är enligt Renborg, att 
människor ska veta var biblioteken finns och vilka tjänster de kan erbjuda. (Renborg, 
1973, s. 16) 
 
Målet med bibliotekens PR-arbete kan relateras till bibliotekens övergripande mål, att 
alla människor ska känna till vilka möjligheter till glädje, kunskap och upplevelser som 
bibliotekets olika medier kan ge. För att kunna nå målet måste man dela upp det i 
delmål. Exempel på delmål som Renborg tar upp är: 1) att alla vet var biblioteket är 
beläget och vad som finns i det, 2) att alla kommunala myndigheter blir insatta i 
bibliotekets verksamhet och 3) att all bibliotekspersonal upplever PR-arbete lika viktigt 
som allt annat biblioteksarbete. (Renborg, 1973, s. 25)  
 
Enligt Renborg kan bibliotekspersonalen använda sig av de flesta metoder i deras PR-
arbete som den kommersiella världen använder sig av. På biblioteken förekommer det 
motvilja mot reklam, men Renborg anser att själva metoden förväxlas med budskapet. 
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Renborg skriver att de metoder som biblioteken kan ha nytta av i sitt PR arbete är det 
talade ordet i form av bokprat. Biblioteket gör ”reklam” för vissa böcker samtidigt som 
det kan ge biblioteket ett ansikte och information om biblioteket och dess resurser. En 
annan metod är kontakt med nyhetsmedier som leder till att biblioteket når fler 
målgrupper på en gång. Man kan göra utställningar i form av skyltning av böcker både 
inne i biblioteket och i bibliotekets skyltfönster. Trycksaker som affischer, boklistor, 
bokmärken, folders, kartor, vägledningar och årsredogörelser, har varit den mest 
utnyttjade av alla informationsmetoder. Ytterligare ett sätt att visa var biblioteket finns 
kan vara att använda skyltar för att komma i kontakt med folk som inte vet var 
biblioteket ligger. Som nyinflyttad eller besökare kan det annars vara svårt att veta var 
biblioteket ligger. (Renborg, 1977, s. 33, 42-43, 58, 70, 96-97)  
 
Genom sitt PR-arbete kan biblioteken också försöka ändra attityder om hur människor 
upplever biblioteket. Därmed kan de få fler att använda sig av deras resurser och 
tjänster. Renborg skriver att det kan vara svårt att ändra en människas negativa attityder 
till någonting eller någon, men att det går att göra enligt den funktionella skolan, i form 
av behovstillfredsställelse. Det är lättare att försöka ändra attityder genom att erbjuda 
metoder för att tillfredsställa behov än att ändra behoven. En individ intar en viss attityd 
beroende på vilken funktion det har för individen. En kunskapssökande funktion baseras 
på att individen har behov av att förstå och söka klarhet och därmed få sitt 
kunskapsbehov tillfredsställt. För biblioteken kan det vara en idé att skapa sig en 
uppfattning om vilka behov som kan uppfyllas av ett biblioteksbesök. Detta menar 
Renborg, är en utgångspunkt för vilken information man ska sända ut. (Renborg, 1977, 
s. 54) 
 
 
3.4 Bokhandelns marknadsföring 
 
Enligt Robert D. Hale i A manual on bookselling, how to open and run a bookstore, 
skrev Frederic G. Melcher 1926 i sin bok The Successful bookshop:  
 

To be a successful bookseller one needs an innate fondness for books, an infinite 
capacity for pains in handling details, a certain poise and self-confidence which is 
the basis of selling ability. Beyond theses one must cultivate business ability, for 
successful bookstore management is based fundamentally on the same principles as 
any other retail business: aggressive merchandising and sound financial control. 
(enl. Hale, Curwen & Marshall, ed. 1987, s. viiii)  

 
Selling the book tar upp frågor om hur en bokhandel kan marknadsföras. I 
introduktionen skriver författarna att boken handlar om hur man säljer böcker med alla 
de metoder som är möjliga. I boken finns praktiska råd hur bokhandlare kan arrangera 
sina böcker i till exempel skyltfönstret för att göra kunderna nyfikna och för att få dem 
att komma in och handla. Hur bokbeståndet kan arrangeras, hur viktigt det är att ha sitt 
firmanamn på omslagspapperet, hur en bra skyltning kan anordnas och hur bokreor kan 
marknadsföras. Vikten av att samarbeta med olika förlag tas också upp. Ibland kan 
initiativet att marknadsföra en titel komma från förlaget, då är ett nära samarbete mellan 
förlaget och bokhandeln viktigt för att få boken såld. För att göra allt det här krävs 
kunskaper om marknadsföring. Alla dessa metoder är olika sätt för folk att få vetskap 
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om affären, få dem att regelbundet komma in i butiken och handla. De ska vilja komma 
tillbaka för att de tycker om vad de hittar i butiken och för att de får vad de vill ha. 
Marknadsföring handlar om de verktyg som en butik har tillgång till för att uppnå dessa 
mål. (Hyde, ed., 1977, s. 7-8) 
 
A manual on bookselling, är också en bok om hur en bokhandel kan startas och drivas. 
Marknadsföring av bokhandeln är en av de delar som tas upp i boken. Syftet med 
marknadsföring och reklam är att locka människor till butiken för att få dem att köpa 
böcker och för att konkurrera med andra bokhandlar. (Hale, Curwen & Marshall, ed., 
1987, s. 348)  
 
Robert D. Hale har skrivit inledningen i A manual on bookselling. Där skriver han att en 
professionell bokhandlare är en integrerad del av samhället, en del av 
utbildningsprocessen och en källa för all slags information. En bokhandlare som gör 
mer än skyltar med böcker och som har kunskap om aktuell litteratur, är lika värdefull 
för samhället som en lärare, en bibliotekarie eller en präst. Bokhandlare har medel att 
hänföra eller reta upp läsare. De säljer abstrakta varor, idéer, underhållning, förströelse, 
upplysning, inspiration och insikt. Det finns böcker för varje tillfälle och en läsare för 
varje bok. Det är unikt inom detaljhandeln att samla ett stort antal böcker på samma 
ställe. Det är omöjligt att undgå böcker även om man vill, trots TV och video och andra 
teknologiska framsteg som möjligtvis kan stoppa folk från att läsa. (Hale, Curwen & 
Marshall, ed., 1987, s. viiii-x)  
 
I ett annat kapitel skriver Hale att om en bokhandlare ska få nya kunder och få gamla 
kunder att öka sina inköp, behöver bokhandeln upplysa alla människor att bokhandeln 
finns, var den finns och hur de arbetar. Att de tar in nya och existerande titlar hela tiden. 
Att författare ibland kommer på besök, att bokhandeln deltar i kommunala program och 
allt annat som en bokhandel gör. Hale menar att allt som en butik gör för att locka till 
sig kunder är reklam och handel. Allt från att sätta upp en skylt utanför affären, att 
öppna dörren, skylta i skyltfönstren och inne i affären. Det är klassiska sätt på hur en 
affärsverksamhets namn och meddelande kan nå ut till allmänheten och för att folk ska 
prata och sprida ordet och komma till bokhandeln för att köpa böcker. (Hale, Curwen & 
Marshall, ed., 1987, s. 344)  
 
I A manual on bookselling tas det upp många metoder och exempel på hur man på bästa 
sätt kan få framgångsrik bokhandel som folk vill komma och handla i. Många som 
arbetar med marknadsföring menar att det talande ordet är den bästa reklamen som en 
bokhandel eller nya böcker kan få. Det ge ett bra intryck om man hör någon prata bra 
om en produkt eller en affär. (Hale, Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 86-87) 
 
Reklam i tryckta medier eller i radio och TV är bland de vanligaste sätten att 
marknadsföra en bokhandel. Radio- och TV-reklam är kostsamt, men effektivt. Därför 
är det inte många bokhandlare som har råd med den typen av reklam. Ibland händer det 
att bokhandlare blir bokrecensenter för lokalradion eller TV, vilket kan ge gratis reklam 
till butiken. (Hale, Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 354-355, 363)  
 
Den vanligaste reklamen för en bokhandel i dagstidningar är specifika titlar, boklistor 
över mest sålda titlar eller en bokspalt med förslag på aktuella böcker. Att finnas med i 
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Gula sidorna och tala om var bokhandeln finns, om öppettider och hur man kan komma 
i kontakt med bokhandeln, kan vara den mest produktiva reklamen för en bokhandel, 
enligt författarna till boken. Syftet med den sortens reklam är att göra potentiella kunder 
medvetna om butiken för att de ska vilja komma dit och att handla. (Hale, Curwen & 
Marshall, ed., 1987, s. 350-351, 363)  
Nyhetsbrev är ett annat sätt för bokhandeln att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrev får 
oftast en mer personlig prägel än annan massformulerad information. Det är 
förklaringen till varför responsen på nyhetsbrev är positiv och att det är ett effektivt sätt 
att sälja böcker på. Nyhetsbrev är direkta och informerar om nya tjänster, nya böcker 
och gamla favoriter som erbjuds i bokhandeln. Det kan vara ett alternativt sätt att 
informera på eftersom alla inte läser bokrecensioner, studerar boklistor eller följer TV-
intervjuer med kända författare. (Hale, Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 365) 
 
Andra sätt att marknadsföra en bokhandel som tas upp i A manual on bookselling är 
bland annat bokskyltning, författarbesök med bok-signering och bokprat. Många 
bokhandlare går ut till olika grupper och organisationer i samhället för att presentera 
nyutkommen litteratur och ibland även välskrivna, utmanande och ovanliga verk som 
annars inte får så mycket uppmärksamhet. (Hale, Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 360-
361, 363)  
 
Säljfrämjande kampanjer och säsongsbaserad marknadsföring är två metoder för 
bokhandeln att dra till sig extra uppmärksamhet och locka till sig kunder. Säljfrämjande 
kampanjer kan locka folk till den specifika butiken och inte till andra bokhandlar för att 
det är någonting spännande som händer där. En kampanj kan byggas kring en specifik 
titel som man vill sälja, kring ett aktuellt ämne eller en händelse eller anordnas bara för 
att det är dags att göra någonting nytt. Säsongsbaserad marknadsföring brukar ofta 
förknippas med stora högtider, som julhandeln då bokhandlarna säljer mest på hela året. 
I A manual on bookselling ger författarna förslag att bokhandlarna även kan utnyttja 
andra högtider och helger för att få upp försäljningssiffrorna under resten av året. (Hale, 
Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 385-386, 388)        
 
 
3.5 Bibliotekets och bokhandelns olika kontexter 
 
Biblioteket och bokhandeln är kulturinstitutioner som förmedlar skönlitteratur och som 
många läsare vänder sig till för att få tag på böcker. Båda synliggör böcker för 
allmänheten och ställer läsaren i centrum. Men de arbetar utifrån olika förutsättningar. 
Det finns en lag som säger att det ska finnas bibliotek som ska förvalta och förmedla fri 
information till alla medborgare. Biblioteken är kommunala och finansieras av 
kommuner och landsting. Bokhandeln är en kommersiell verksamhet som är beroende 
av sin försäljning. Därför är de helt beroende av sina kunder. Bokhandeln kan avsätta en 
viss del av sin vinst till marknadsföring, vilket biblioteket inte har möjlighet till. Dessa 
olika förutsättningar för verksamheterna leder till har de olika möjligheter att arbeta 
med marknadsföring och att nå ut till allmänheten.  
 
I den litteratur som vi har läst märks det tydligt att bibliotek och bokhandel arbetar på 
olika sätt med marknadsföring. Marknadsföringsbegreppet är mer förknippat med den 
kommersiella världen än med bibliotekets kulturella sfär. På biblioteken är 
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marknadsföring inte lika accepterat som arbetsmetod för att nå ut med information. 
Dessa olikheter finns även i de texter om bibliotekets och bokhandelns marknadsföring, 
som vi har valt till uppsatsen. Kapitlet om bibliotekets marknadsföring går djupare in på 
varför man bör marknadsföra både själva institutionen och dess bokbestånd. Författarna 
argumenterar för varför bibliotek bör marknadsföra sig och hur viktigt det är för 
bibliotek att arbeta med marknadsföring för att de ska hitta metoder att nå ut till 
allmänheten. Texten i kapitlet om bokhandelns marknadsföring är mer ytlig. Den 
behandlar olika tillvägagångssätt för hur en bokhandel kan marknadsföra sin 
verksamhet och sina böcker. Det skrivs däremot ingenting om varför marknadsföring är 
viktigt för bokhandelns verksamhet. Vi tror att det beror på att man tar för givet att 
marknadsföring redan är en integrerad del av kommersiella verksamheter.  
 
Anledningen till att vi tog med de ovanstående texterna om bibliotekets och 
bokhandelns marknadsföring i uppsatsen, är för att vi vill visa de olika resonemang som 
finns om dessa institutioners marknadsföring. Texterna har hjälpt oss att se hur 
marknadsföring kan se ut på de olika institutionerna. Det viktigaste för oss är att kunna 
jämföra bibliotekets och bokhandelns marknadsföringsstrategier riktade mot 
skönlitteraturen och de som läser den, och inte i huvudsak diskutera institutionernas 
grundläggande förutsättningar för arbetet, även om det är viktigt att ta upp det.  
 
En av våra frågor var att ta reda på hur bibliotek och bokhandel synliggör sina böcker 
för att påverka läsares val av litteratur. Valet av marknadsföring som utgångspunkt blev 
därför naturligt. På grund av att marknadsföringsvetenskapen är grundad för 
kommersiella verksamheter har vi anpassat uppsatsens teoretiska utgångspunkt för att 
den ska kunna tillämpas på både bibliotek och bokhandel. Vi anser att Kotler och 
Armstrongs modell fungerar bra för att undersöka och analysera både bibliotekets och 
bokhandelns sätt att marknadsföra sina böcker. Bristen som vi kan se med modellen är 
att den inte stämmer överens med bibliotekets huvudidé att alla har rätt till fri tillgång 
av information och att efterfrågan på en produkt bygger på läsarens ekonomiska 
resurser. Det är ändå viktigt att ta upp det med tanke på att läsbehovet och det 
ägandebehov som finns knyter an till läsarens ekonomiska resurser. Därför framhävs 
olikheterna extra mycket när vi jämför biblioteket och bokhandeln på den punkten. I 
övrigt är modellen ett bra verktyg för att jämföra bibliotekets och bokhandelns 
marknadsföringsarbete trots att de har olika möjligheter och förutsättningar för att 
tillgängliggöra och synliggöra sina böcker.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 
Som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen har vi valt att använda oss av Kotler och 
Armstrongs marknadsföringsteori. Vi har applicerat teorin på bokmarknadens område, 
där bokhandeln och biblioteket ska representera de två största och mest kända 
huvudkanalerna för distribution av böcker, dit människor vänder sig för att stilla sitt 
läsbehov (Läs mera, 1984, s. 10). Vi tar upp de begrepp som Kotler och Armstrong 
använder för att definiera marknadsföring samtidigt som vi förklarar hur vi använt 
begreppen i uppsatsen.    
 
Kotler och Armstrongs marknadsföringsdefinition kan förklaras med hjälp av 
nyckeltermerna needs, wants and demands, products and service, value, satisfaction, 
and quality, relationships and markets (Kotler & Armstrong, 2001, s. 6). 
 
Med termen behov (needs) menar Kotler och Armstrong alla mänskliga behov. Till 
dessa räknas fysiska, sociala och individuella behov. De fysiska behoven är behov av 
mat, värme, och säkerhet. Med sociala behov menas behov av samhörighet och 
tillgivenhet. Individuella behov handlar om ett behov av kunskap och möjlighet till 
personligt uttryck. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 6-7) Utifrån uppsatsens syfte har vi 
koncentrerat oss på informanternas individuella behov av att läsa, vilket vi har tagit upp 
tillsammans med begreppet Önskemål i analysen. 
 
Önskemål (wants) kan beskrivas som mänskliga behov såsom de är formade av kultur 
och av individuell personlighet. Önskemålen formas av den kultur man själv tillhör och 
när den riktas mot specifika objekt som kan tillfredsställa behoven. (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 7) I likhet med Kotler och Armstrong ser vi att behoven av att läsa 
blir till önskemål när uppmärksamheten riktas mot objekt som kan tillfredsställa 
läsbehovet, i det här fallet skönlitterära böcker. Önskemålen om hur mycket och hur 
ofta man vill läsa formas av den person som man är, vilken läsmiljö man är uppvuxen i 
samt tillgången till litteratur.  
 
Efterfrågan (demands) kan sammanfattas som önskemål för specifika produkter som 
stödjer sig på ekonomiska resurser. Kotler och Armstrong menar att människan har 
obegränsade önskemål men att deras ekonomi däremot har begränsningar. 
Konsumenterna ser produkter som en samling förmåner och väljer de produkter som ger 
dem den bästa mängden förmåner för deras pengar. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 7) 
Efterfrågan kan här tolkas på två olika sätt. När man väljer att köpa en bok måste man 
ha ekonomiska resurser för att kunna få den önskade boken. På biblioteket är det 
däremot gratis att låna, men då ställs man inför ett annat problem som har med behovet 
att göra. Att stilla sitt läsbehov för en begränsad tid och vara tvungen att lämna ifrån sig 
boken eller att köpa boken för att man vill ha den och för att eventuellt läsa den fler 
gånger.  
 
Produkt (products), menar Kotler och Armstrong, är något som kan erbjudas på 
marknaden för att tillfredsställa ett behov eller ett önskemål. Begreppet är inte begränsat 
till endast fysiska objekt. Allt som kan tillfredsställa ett behov kan kallas för produkt. 
(Kotler & Armstrong, 2001, s. 7) Produkten i det här sammanhanget är boken, det 
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fysiska objektet som efterfrågas av läsarna och erbjuds på bokmarknaden, det vill säga 
på biblioteket och i bokhandeln.  
 
Läsarens uppfattning av värdet (customer value) beskrivs som skillnaden mellan 
värdet som kunden vinner från ägandet och användandet av en produkt, och priset för 
produktens inskaffande. I de flesta fall dömer kunderna produkten och dess kostnad 
efter det uppfattade värdet och inte efter noggrann och objektiv beräkning. (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 9) Med värde menar vi läsarens uppskattade värde av boken som 
leder till beslut om lån eller köp. Vi har fokuserat på de informationskällor som kan 
påverka läsarens val av litteratur. 
 
Läsarens tillfredsställelse (customer satisfaction) beror på produktens märkbara 
prestation av det levererade värdet i förhållande till köparens förväntningar. Om 
produktens prestation understiger kundens förväntningar, kommer han att bli 
otillfredsställd. Om däremot förväntningarna matchar produktens prestation kommer 
kunden att bli tillfredsställd. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 9-10) Med tillfredsställelse 
menar vi i det här fallet inte tillfredsställelsen med själva boken eftersom det kan 
avgöras först i efterhand. Med tillfredställelse menar vi istället hur informanterna känner 
sig efter ett besök på biblioteket eller i bokhandeln.  
 
Institutionernas totala kvalité och service (total quality management eller TQM). 
Kundens tillfredsställelse är nära förknippad med kvalité (quality). På senare år har 
många företag anammat TQM. Program som är designade för att förbättra kvaliteten på 
produkter, tjänster och marknadsföringsprocesser. Kvalitén har direkt påverkan på 
produktens prestation och därmed på kundens tillfredsställelse. (Kotler & Armstrong, 
2001, s. 10-11) Här har vi tittat på informanternas uppfattning av institutionernas totala 
kvalité. Hur de ser på bibliotekets och bokhandelns bokbestånd, personalens bemötande, 
service och rådgivning samt på deras marknadsföringsstrategier. Informanternas 
upplevelser av institutionernas kvalité kan påverka hur deras läsbehov blir tillfredsställt.   
 
Marknadsföringsrelationer (relationship marketing) handlar om att bygga långsiktiga 
relationer med kunder, distributörer, återförsäljare och leverantörer. Man vill bygga 
starka ekonomiska och sociala förbindelser genom att lova och medvetet leverera 
högkvalitetsprodukter, bra service och skäligt pris. Mer och mer växlar 
marknadsföringen från att försöka att maximera vinsten på varje individuell transaktion, 
till att bygga fördelaktiga relationer med kunderna och andra grupper. (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 11) De faktorer som vi har tagit upp är vad biblioteket och 
bokhandeln gör för att skapa långsiktiga relationer med sina användare och kunder. Om 
läsarna är nöjda med institutionerna leder det till långsiktiga förbindelser, vilket gör 
både institutionerna och läsarna nöjda.  
 
Marknad (market) är en uppsättning av faktiska och potentiella köpare av en produkt. 
Dessa köpare delar ett specifikt behov eller önskemål som kan bli tillfredsställt genom 
utbyten och relationer. Ur marknadsförarnas synsätt är säljarna de som utgör industrin, 
medan köparna utgör marknaden. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 12) Med marknad 
avser vi läsare av skönlitteratur som samlas på bokmarknaden för att köpa eller låna 
böcker, för att tillfredställa sina läsbehov. Som säljare ser vi bokhandeln och biblioteket 
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eftersom det är dessa institutioner som läsarna främst kommer i kontakt med när de ska 
köpa eller låna böcker.  
 
 

5. Resultatredovisning och analys 
 
Här följer analysen av resultaten med utgångspunkt i Kotler och Armstrongs 
nyckelbegrepp som vi tog upp i föregående kapitel, Teoretisk utgångspunkt. Först 
kommer en redovisning av intervjuerna med bibliotekarien och butikschefen i 
bokhandeln samt en presentation av de 12 informanterna som intervjuades på 
biblioteket och i bokhandeln. Därefter redovisar vi intervjusvaren i analysen och gör en 
återkoppling till litteraturen.  
 
 
5.1 Intervju med bibliotekarien 
 
Texten i det här kapitlet baseras på en intervju från den 25 mars 2003 med den 
ansvarige bibliotekarien för den skönlitterära vuxenavdelningen på det bibliotek som vi 
valt för vår undersökning, samt på det förberedande besöket den 13 mars 2003.  
 
Biblioteket är ett stadsbibliotek i en medelstor stad i Sverige. Biblioteket ligger inte 
långt ifrån den bokhandel som också ingår i undersökningen. I bibliotekets entré finns 
det skyltar som visar var de olika avdelningarna finns, utom till den skönlitterära 
avdelningen. I entrén finns även nyheter, böcker för sju-dagars lån och bibliotekets 
största skyltning som består av en stor rund hylla som bibliotekspersonalen kallar tårtan. 
Den skönlitterära samlingen består av böcker på svenska och utländska språk, där de 
flesta böckerna är placerade med bokryggen mot besökaren. Vid varje hylla finns en 
bokvagn med återlämnade böcker. Deckare, science-fiction och böcker av unga 
författare har egna hyllor och är utbrutna ur den skönlitterära samlingen.  
 
Biblioteket är ett av de större biblioteken i Sverige. År 2002 bestod det skönlitterära 
bokbeståndet av 60 000 olika titlar och 85 000 exemplar, innefattande svensk och 
utländsk skönlitteratur. Vissa titlar finns enbart i bibliotekets magasin, det är främst 
klassiker. Även ett extra exemplar av nya böcker finns i magasinet på grund av 
utrymmesbrist och för att de slits så fort. Bibliotekarien ansåg att biblioteket ha r ett brett 
utbud av litteratur. Inköpsönskemålen ökar ständigt. De kan inte köpa in alla böcker 
som ges ut eftersom det är viktigt att bibliotekets samling håller en bra kvalité. Vad som 
ska köpas in och vad som är kvalité bestäms av bibliotekarierna. Bibliotekarien sade att 
inköpen är en balansgång som man inte kan styra med regler. Dessutom förändras hela 
tiden omvärldens syn på bibliotekens inköp. Vi undrade hur mycket av låntagarnas 
förslag som köps in med tanke på vikten av samlingens kvalitetsnivå. Bibliotekarien 
sade att man köper in alla stora svenska och utländska författare. När det gäller nya 
böcker ser man först om det kan vara någonting som är intressant att ha. Ibland väntar 
man med att köpa in en del böcker för att se om det finns någon efterfrågan. 
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Bibliotekets målsättning gäller för hela kulturverksamheten i kommunen. I 
målsättningen ingår bland annat vilket ansvar biblioteket har som centralbibliotek för 
vissa typer av medier, som talböcker och andra anpassade medier. Biblioteket ska ha 
fler titlar av ovanliga skönlitterära böcker och ett bra bestånd av klassiker. I dokumentet 
för kommunens målsättning finns det punkter på vad bibliotekspersonalen bör tänka på 
när de ska köpa in ny skönlitteratur. Det får till exempel inte finnas rasistiska motiv i de 
böcker som man köper in. I måldokumentet finns det inga riktlinjer för hur biblioteket 
ska marknadsföra sig. Bibliotekarien berättade att det är upp till varje arbetsplats i 
kommunen hur mycket man vill satsa på marknadsföring.  
 
Marknadsföringsarbetet ligger på flera bibliotekarier och inte på en enskild tjänst. De 
som är ansvariga för marknadsföringen av skönlitteraturen är personalen som arbetar på 
avdelningen. Bibliotekarien tyckte att det är viktigt att marknadsföra biblioteket och 
dess samlingar, men hon sade att det finns mycket mer att göra. Biblioteket lägger inte 
ner så mycket resurser på marknadsföring när det gäller pengar, men en hel del arbete. 
Bibliotekarien sade att det finns så mycket på biblioteket som man behöver få ut 
information om på ett bra sätt. Enligt henne måste de anpassa informationen till olika 
typer av användare och de måste hela tiden arbeta på flera sätt. Bibliotekets marknad är 
invånarna i kommunen. De vänder sig till alla invånare eftersom det är deras skyldighet. 
Biblioteket ligger i en kommunal verksamhet och det är folkbibliotekens uppgift att 
rikta sig till alla. ”Sen är frågan hur många man når. I praktiken kan man inte nå alla, 
men vi finns till för alla.” Biblioteket arbetar ofta med olika teman där de riktar sig till 
olika målgrupper. Bibliotekarien menade att det då är viktigt att de anpassar 
informationen till den målgrupp som de arbetar med för tillfället. 
 
Till bibliotekets marknadsföringsstrategi räknas månadsbladet som finns för hela 
kulturverksamheten i kommunen. Månadsbladet innehåller program för olika 
utställningar, evenemang och liknande. Man trycker även upp broschyrer vid olika 
evenemang som anordnas på biblioteket. Det dagliga arbetet i informationsdisken är 
också en del av marknadsföringsstrategin. Bibliotekarien menade att personalen ska 
kunna ta hand om alla besökare och svara på deras frågor oavsett vad de vill ha. 
Underhållet av skönlitteraturen är en annan viktig del i bibliotekets marknadsföring. Det 
ska se bra ut i hyllorna. Bibliotekarien tyckte också att det är viktigt att skylta med 
litteraturen, men att det resursmässigt är svårt när biblioteket börjar bli för litet. Det är 
inte lätt att hitta plats för skyltning, menade hon. Därför har de inte så mycket 
möjligheter att skylta med skönlitteraturen. ” Det finns ett kvalitativt sätt att arbeta med 
litteratur. Det är inte bara att visa upp litteratur, vi vill kunna presentera litteraturen, 
prata om litteratur och skriva om litteratur.” Bibliotekarien berättade att personalen i 
många år har pratat om vad de skulle kunna göra kring skönlitteraturen. Det finns 
många som tycker att det skulle kunna göras mycket mer. Men eftersom persona len har 
så många andra arbetsuppgifter är det inte lätt, ansåg bibliotekarien. Bibliotekarien 
nämnde bibliotekets hemsida och menade att den så småningom skulle kunna användas 
mer för reklam av skönlitteratur. 
 
Förutom skyltningen finns det ingen särskild bokreklam för skönlitteraturen på 
biblioteket. Det finns inga resurser för att marknadsföra olika skönlitterära verk eller 
enskilda författarskap. Bibliotekarien ansåg att ”Litteraturdagarna” som hålls på 
biblioteket varje år är en sorts bokreklam. Kring ”Litteraturdagarna” syns biblioteket lite 
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extra mycket genom annonser i den lokala tidningen och på affischer som sitter uppe 
hos olika föreningar och skolor. De annonserar även internt och ut mot andra bibliotek 
samt till andra institutioner på orten.  
 
Biblioteket har inte någon lista som visar de mest utlånade böckerna som kan användas 
som litteraturtips till biblioteksanvändarna. Bibliotekarien sade att det förs statistik över 
de mest utlånade böckerna, men det visas inte för låntagarna. Bibliotekarien ansåg att 
sådana listor inte är bra om man vill göra någonting kring litteraturen. Hon menade att 
det bästa är att ta fram de udda författarna som skriver ”jättebra” böcker men som inte 
syns så mycket. De kända författarna som Guillou och Mankell syns och hörs ändå, 
tyckte hon. ”Det räcker att man försöker ha tillräckligt med exemplar av dem.” 
  
På frågan om vilka typer av tjänster som erbjuds i samband med förmedling av 
skönlitteratur svarade bibliotekarien: ”Vi erbjuder inte direkt, men man kan förvänta sig 
att få hjälp med vissa saker.” Biblioteksbesökarna går väldigt ofta omkring bland 
hyllorna för att leta efter böcker. Bibliotekarien berättade att de som besöker biblioteket 
väldigt ofta lär sig hur de ska leta för att hitta det som de vill ha. Enligt bibliotekarien 
informerar biblioteket inte heller om nya böcker som kommer in. Istället är det många 
som frågar om det har köpts in någon ny bok eller om det planeras att göra det. Är man 
inte nöjd med det som finns kan man lämna inköpsförslag, menade bibliotekarien. Vi 
nämnde hyllan med nyinköpta böcker som bibliotekarien inte alls tänkt på som ett sätt 
att informera om nya böcker. Men där står sällan några skönlitterära böcker, sade 
bibliotekarien, där finns det mest facklitteratur. Nyinköpta skönlitterära böcker går 
oftast direkt till låntagare som står i kö eftersom det är böcker som redan är beställda.  
 
För att tillgodose användarnas behov försöker biblioteket att köpa in de böcker som de 
frågar efter. Bibliotekarien ser även sju-dagars lån, möjligheten att beställa och 
möjligheten att föreslå köp, som tjänster som de erbjuder för att tillgodose användarnas 
behov.    
 
De marknadsundersökningar som görs på biblioteket brukar oftast göras av Svensk 
Biblioteksförening. Oftast brukar det handla om hur människor uppfattar verksamheten 
och hur nöjda besökarna är. Bibliotekarien berättade att Svensk Biblioteksförening har 
ett pågående projekt som handlar om kvalitetsvärdering och som biblioteket valt att ingå 
i. I undersökningen tittar man på bokuppsättning, hur flödet i biblioteket ser ut, 
bibliotekets öppettider samt vad användarna har för uppfattningar om biblioteket.  
 
Bibliotekarien anser att de kan se att besökarna på biblioteket påverkas av den 
marknadsföring som de bedriver. Folk kan komma med litteraturlistor eller ha sett 
annonser och liknande. En del frågar också mer än andra och om bibliotekarierna ger 
bra litteraturtips tror hon att de säkert återkommer.  
 
Enligt bibliotekarien finns en kontakt, men inget närmare samarbete mellan biblioteket 
och bokhandeln. Bibliotekarien ser inte bokhandeln som någon konkurrent. Hon tyckte 
inte heller att de tar intryck av hur bokhandeln arbetar. Biblioteket köper mycket böcker 
från bokhandeln. Bokhandelns personal har även varit på biblioteket för att presentera 
litteratur för personalen på biblioteket och för att sälja böcker till allmänheten vid 
speciella tillfällen. Bibliotekets personal besökte bokhandeln vid till exempel 
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Världsbokdagen för att presentera böcker för allmänheten. De har också diskuterat nya 
böcker tillsammans med personalen i bokhandeln. Men bibliotekarien tyckte inte att 
dessa tillfällen var särskilt lyckade.  
 
Bibliotekarien diskuterade gärna det sätt som bokhandeln arbetar med sina böcker och 
menade att bokhandeln kan lära sig av biblioteket på den punkten. Hon sade att 
”bokhandlare har ett mycket mindre utbud av böcker än man kanske hade för några 
årtionden sedan”. Hon ansåg att bokhandeln har snygga hyllor och uppsättningar, men 
att de har för många exemplar av varje titel. För biblioteket finns det inga möjligheter 
att skylta på samma sätt som bokhandeln. Hon sade att biblioteket också skulle vilja ha 
mycket böcker av det som efterfrågas. När biblioteket köper in nya böcker går de direkt 
ut till låntagare som står på kö och därför syns inte de nya böckerna på samma sätt som 
i bokhandeln. Bibliotekarien sade också att man måste ”arbeta” med litteraturen och inte 
bara visa upp den som bokhandeln gör. Hon trodde att biblioteket har mer tid än 
bokhandeln att ”arbeta” med litteraturen. Bibliotekarien sade att ett bibliotek även 
jobbar med äldre litteratur. ”Låntagare frågar inte bara efter det som är nytt, de frågar 
väldigt mycket efter äldre författare och äldre titlar så man måste ha mycket bredare 
kunskap i litteratur.” Bibliotekarien ansåg att bokhandeln är begränsade eftersom de har 
en väldigt liten del av all litteratur. Enligt bibliotekarien står biblioteket för både kvalité 
och bredd. Låntagarna förväntar sig att bibliotekarier ska kunna skönlitteratur, vilket 
inte innebär att man ska ha läst alla böcker på biblioteket, utan att man har en massa 
titlar och författare i huvudet och att man kan ge vägledning, sade bibliotekarien. 
Mångsidig kunskap är en fördel när man arbetar på ett folkbibliotek.  
 
På den sista frågan om det är viktigt med marknadsföringskunskaper svarade 
bibliotekarien: ”Det är alltid bra att kunna hur man ska nå ut och fundera kring det.” 
Hon fortsatte att säga: ”Man utgår från att man vet vad som finns, men det kan man inte 
veta som låntagare.” Bibliotekarien sade att personalen ska kunna presentera 
verksamheten så att den känns lockande. De måste också anpassa sig till vem man 
pratar med. Hon menade att det fortfarande finns massor kvar att göra på området. ”Lite 
fiffighet krävs eftersom man inte har resurser att köpa till exempel hyllor för femtio 
tusen, så fungerar det inte, de pengarna finns inte, man ska ha så mycket annat, då får 
man välja andra saker.” Bibliotekarien tyckte att det finns mycket konkurrens i vad de 
kan göra med till exempel IT och skönlitteratur. Men bibliotekarien tror att det finns en 
framtid för skönlitteraturen och att det är en fördel om man har det material som 
biblioteket har. Avslutningsvis sade bibliotekarien: ”Biblioteket ska vara ett alternativ 
och ha saker som man inte kan hitta någon annan stans.”  
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5.2 Intervju med bokhandlaren 
 
Texten i det här kapitlet baseras på en intervju från den 28 mars 2003 med butikschefen 
i den bokhandel som vi valt för vår undersökning, samt på det förberedande besöket den 
13 mars 2003.  
 
Bokhandeln tillhör ett av Sveriges ledande bokhandelsföretag med butiker över hela 
Sverige. Butikslokalen ligger i stadens centrum, inte långt från biblioteket. Sortimentet 
består av facklitteratur, skönlitteratur i form av pocket och inbundna böcker samt 
pappers- och kontorsvaror. Alla böcker finns uppställda på hyllor eller på separata 
skyltningsbord. Samtliga skyltningsexemplar är frontexponerade och även de flesta 
böckerna i hyllorna. Bland pocketböckerna finns det lästips i form av en ”tio i topp 
lista”. En förteckning över de mest sålda böckerna för månaden och en hylla med 
exemplar av varje titel som finns med på listan. Varje avdelning har en skylt som visar 
var man befinner sig. Fantasy- litteratur har en egen avdelning med titlar både på 
svenska och på engelska. I butiken finns även en separat barn- och ungdomsavdelning. 
Det finns en separat informationsdisk som är placerad längre in i lokalen.   
 
Företagsledningen för kedjan där bokhandeln ingår, lägger upp konceptet för hur 
bokhandeln ska fungera. De står även för företagets verksamhetspolicy. I övrigt styrs 
verksamheten av olika lagar och förordningar som arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. 
Butikschefen ansåg att syftet med verksamheten är att driva en bokhandel enligt 
verksamhetspolicyn, att göra det bra och att tjäna pengar på det. Det är kunderna som 
bestämmer vad som ska säljas och därmed vad butiken ska köpa in.  
Butikschefen tyckte att de sprider kultur i och med att de säljer böcker. Han är själv ute 
mycket för att prata böcker i skolor och i olika föreningar samt gör ett radioprogram om 
böcker i lokalradion en gång i veckan. Han tycker att det är kul att visa bra böcker och 
att sprida kunskap om böcker eftersom det är viktigt med läsning. Butikschefen vet att 
vissa tycker att han är ute efter att göra reklam, men det är inte hans syfte.   
 
I egenskap av butikschef är det han som ansvarar för butikens marknadsföring. De har 
en marknadsavdelning och en utarbetad marknadsföringsstrategi för att visa vad som 
finns i butiken. Butikschefen tyckte att de befinner sig i en balansgång mellan 
affärsverksamhet och kultur. De måste tjäna pengar för att kunna hålla en viss bredd på 
bokbeståndet, för att kunna ha någonting för alla människor, samtidigt måste de ha 
”smalare” böcker som inte andra har. I de flesta fall kan butiken köpa in böcker som 
folk frågar efter. Bokhandeln är en lokal butik samtidigt som de kan arbeta internt mot 
kedjan. Hela kedjan har ett gemensamt datasystem för att de ska kunna se vad de andra 
butikerna i kedjan har för böcker. I det gemensamma artikelregistret finns det 3,6 
miljoner titlar. I butiken finns några tusen skönlitterära titlar, enligt butikschefen. Han 
trodde inte att folk i allmänhet vet hur mycket böcker det egentligen finns att tillgå. 
Butiken har ingen budget enbart för att marknadsföra de skönlitterära böckerna. 
Butikschefen förklarade att man alltid försöker lyfta fram många ämnesområden 
samtidigt. I bokkatalogen till exempel får facklitteratur och skönlitteratur ett antal sidor, 
man kanske har ett författarporträtt eller lyfter fram någon speciell titel.  
 
Ett av flera sätt som bokhandeln använder för att marknadsföra sig är kedjans hemsida. 
Men den största kanalen för butikens bokreklam ansåg butikschefen är bokkatalogen 
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som skickas ut till alla hushåll fem till sex gånger om året, vid bokrea, vår, skolstart, 
höst och jul. Bokkatalogen innehåller böcker som är aktuella under en viss period. 
Butikschefen berättade att det finns de som ringer till bokhandeln om de inte har fått 
någon bokkatalog hemskickad till sig. Mejlutskick är något som har blivit allt mer 
populärt bland butikens kunder. Butikschefen förklarade att man kan kryssa för de 
ämnen som man är intresserad av på bokhandelns hemsida och när det dyker upp 
någonting nytt inom det ämnet får kunden ett mejl. Man försöker att ge alternativa 
förslag för att kunderna ska få möjlighet att upptäcka nya författare som skriver om 
samma ämne. Butikschefen sade att vissa kunder kan uppfatta att man försöker pracka 
på dem en massa reklam medan andra tycker att de är bra eftersom de har svårt att hitta 
andra böcker som är lika bra som de brukar läsa. Han menade att det enda som de kan 
göra är att presentera böckerna och sen försöka tjäna pengar på att sälja dem. En 
bokhandel måste tjäna pengar på böckerna för att få det att gå runt. Butikschefen sade 
att han ibland nästan får be om ursäkt för att han tjänar pengar på det han gör.  
 
Bokhandeln har en tio i topp lista över de mest sålda böckerna och arbetar också mycket 
med sin skyltning för att ge lästips till sina kunder. Butikschefen sade att de i regel 
skyltar om var tredje eller fjärde vecka, men att det är olika eftersom de hela tiden får in 
nya böcker. Man skyltar med böcker för att visa att det har kommit in en ny bok och för 
att man vill att folk ska köpa den. Butikschefen tyckte att frontexponering har en väldigt 
stor betydelse och att det märks på försäljningen när en sektion eller ett ämne har böcker 
med mycket framsidor.  
 
Bokhandeln ger även ut ett nyhetsblad som riktar sig till speciella grupper i samhället, 
inom ämnen som medicin, ekonomi och juridik. Tidningsannonsering använder man sig 
också av. Fysiska saker som man ser när man går förbi butiken, som används till 
bokreklam är butikens skyltfönster, fasadflaggor och fasadskyltar.  
Butikschefen ansåg att butiken erbjuder sina kunder tjänster som aktualitet och 
litteraturtips i samband med litteraturförmedling och försäljning av skönlitterära böcker. 
Det sker både i butiken och när butikschefen är ute och pratar böcker i skolor och i olika 
föreningar. De pratar med kunderna, skickar ut kataloger, erbjuder läsecirklar och 
informationsträffar. Butikschefen tyckte även att kunderna generellt får information om 
nya böcker som kommit ut via tidningar, recensioner, TV och radio.  
 
Bokhandeln riktar sin marknadsföring främst till ”den bokläsande, kunskapstörstande 
allmänheten” och till företag. I verksamhetspolicyn finns en definition på vilka som är 
bokhandelns marknad. Butiken ska ha någonting för alla, vilket butikschefen tyckte att 
de har. Men han trodde inte att alla vet om att man kan beställa böcker som inte finns i 
butiken. Han menade att om man vet hur mycket böcker det finns så förstår man att 
ingen butik kan ha alla böcker inne. Tyvärr har inte alla tid att vänta några dagar på en 
beställning.  
 
Den tjänst som kunderna använder sig mest av trodde butikschefen var deras rådgivning 
och informationstjänst. Många använder sig av Internet och bokhandelns hemsida för att 
leta efter böcker. Butikschefen ansåg att Internet är en väldigt bra källa för att få 
information om böcker. För att tillgodose kundernas behov försöker personalen i 
bokhandeln att lyssna på kunderna. Man försöker ha de böcker som kunderna 
efterfrågar och att ha bra priser.  
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Bokhandeln köper in både kvalitetslitteratur och böcker som de vet säljer bra. 
Butikschefen sade att böcker är unika till skillnad från andra produkter som kan ha flera 
tillverkare. I bokbranschen är det endast ett förlag som ger ut en viss bok, vilket gör 
branschen väldigt förlagsstyrd. Det är förlagen som dikterar villkoren för utgivningen 
av en bok. Därför kan man inte välja att inte köpa böcker från ett visst förlag för då får 
man inte vissa böcker som kunderna kanske vill ha. När det gäller kvalitetslitteratur 
ansåg butikschefen att man måste föra en diskussion om vad som är kvalité. Han 
menade att det är upp till kunden att bestämma vad som är kvalité.  
 
Marknadsundersökningar brukar anlitas centralt från kedjan. Den senaste 
marknadsundersökningen som gjordes handlade om barnböcker. Man ställde frågor till 
kunderna om vad de skulle ha för bok, om de hade hittat den och om inte, varför. 
Undersökningen resulterade i att folk tyckte att de inte hittade någon att fråga om hjälp 
och att de inte visste för vilken ålder vissa böcker passade. Butikschefen berättade att de 
kommer att göra om sin barnboksavdelning för att kunderna lättare ska hitta. Man ska 
bygga upp avdelningen efter ett system där böckerna kommer att delas upp efter olika 
ålderskategorier. De försöker att anpassa butiken efter kundernas behov och efter vad 
som kommer fram i marknadsundersökningarna. Butikschefen sade att eftersom det är 
kunderna som de lever på måste de lyssna på vad allmänheten tycker.  
 
Butikschefen trodde att kunderna påverkas av deras marknadsföring och att de gör det 
på ett positivt sätt, folk frågar till exempel efter bokkatalogen om de inte har fått någon. 
Han trodde även att bokrean påverkar folk att köpa böcker som de annars inte brukar 
köpa. Han sade att folk tycker att de har råd med böcker när det är rea och att man vågar 
prova nya böcker. När kunderna får information om en ny serie från exempelvis 
bokkatalogerna, väcker det förhoppningsvis köpintresse hos kunden, de kommer ner till 
butiken för att titta närmare på de böcker som de är intresserade av.  
 
Bokhandeln ser inte biblioteket som någon konkurrent, utan mer som en kollega. 
Butikschefen sade att när många uppmärksammar samma saker väcker det ett större 
intresse hos allmänheten. När han pratar med människor undrar de om bokhandeln blir 
sura om man lånar sina böcker på biblioteket i stället för att köpa dem. Men 
butikschefen ansåg att de inte har anledning till att bli det. Att låna är ju själva idén med 
bibliotek. Butikschefen sade att det är ”jättebra” att det finns bibliotek eftersom alla inte 
har råd att köpa böcker. Men han tyckte att biblioteken inte har samma aktualitet som 
bokhandeln har, vilket är ett problem för biblioteken. Det är bra med bibliotek när en 
bok är utread och slut på både förlaget och i bokhandeln, då ska man kunna hitta boken 
på biblioteket. Butikschefen tyckte också att bokhandeln har en fördel som har 
pocketboken, det är ett alternativ till lite dyrare böcker. Pocketböckerna ökar i 
försäljning hela tiden, speciellt när man kan köpa fyra pocket och betala för tre. Då 
vågar folk prova nya författare eftersom det blir lite billigare.  
 
Enligt butikschefen samarbetar bokhandeln och biblioteket ibland. Butikschefen brukar 
vara på bibliotekets filialer för att bokprata. Han ska även vara med vid ett 
författarbesök på en av filialerna för att sälja författarens böcker. Butikschefen tyckte att 
samarbetet fungerar bra. Han nämnde också att när bibliotekets personal kommer till 
bokhandeln för att köpa böcker brukar han hjälpa dem genom att ge boktips.  
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Butikschefen tyckte att bokhandeln skulle kunna lära sig av biblioteket att få ett bredare 
sortiment av böcker. Utbudet har med ekonomi att göra och att biblioteket ”går runt” på 
skattepengar. Det som biblioteket skulle kunna lära sig av bokhandeln är att tillgodose 
alla kunders behov, enligt butikschefen. Han sade att bibliotek har en förmåga att 
värdera bra och dålig litteratur och därför kan de inte tillgodose allas behov av litteratur. 
Han menade att han har en skyldighet som affärsman att se till att kunden får det han 
eller hon vill ha och att han inte kan lägga sina egna värderingar på vad kunden läser. 
Man ska passa sig för att säga vad som är bra och vad som är mindre bra. Butikschefen 
tyckte att det viktiga är att man överhuvudtaget läser. I läsandet skapar man sina egna 
bilder och så småningom utvecklar man sitt läsande. ”Det är ju en process som inte jag 
tycker att vi ska vara med att styra.” Butikschefen påpekade att man bör reagera om det 
är böcker som exempelvis handlar om hur man gör bomber och hur man bäst slår en 
polis. Då bör man tänka efter om man bör sälja sådant och om det är förenligt med 
samhällsnormen. Han ansåg att det är svårt att sätta någon gräns för vad som är mer 
eller mindre lämpligt att läsa eftersom man kan läsa böcker på olika sätt.  
 
På frågan om vilken utbildning och vilka litterära kunskaper som en bokhandlare bör ha 
svarade butikschefen att alla som jobbar i hans butik har någon form av drivkraft och 
kärlek till böcker. Han sade att det är skillnad på en akademiskt utbildad bibliotekarie 
och en bokhandlare. En bokhandlare behöver inte ha läst ett antal poäng i barn- och 
ungdomslitteratur. Butikschefen ansåg att det inte är hans jobb att tala om vad böcker 
står för eller om de innehåller några metaforer. När man arbetar i en bokhandel är det 
viktigt att man har marknadsföringskunskaper eftersom det är någonting som påverkar 
kunderna. Butikschefen sade att man måste lyfta fram någonting om man vill att 
människor ska se det samtidigt som man ska låta människor själva få avgöra vad som är 
värt att läsa. Därför ansåg han att det är viktigt att ta ställning till vad man ska lyfta fram 
och varför.  
 
Det är lika viktigt att ha servicesinne som marknadsföringskunskaper när man arbetar i 
en bokhandel. Som bokhandlare måste man kunna prata med alla sorters människor. 
Butikschefen vet vad som finns ute i butiken och vad det skrivs mycket om. Han har 
oftast även en egen uppfattning om de böcker som han har läst. Butikschefen tyckte att 
det är viktigt att vara ärlig om en kund frågar om en bok är bra. Om han inte tycker att 
den är bra visar han i stället en annan bok. Det är viktigt att ge andra alternativ. Han 
sade att han har stor trygghet i att han själv läser mycket. ”Jag har verkligen koll på 
läget.”  
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5.3 Presentation av informanterna 
 
Biblioteket: 
 
Bengt är 50 år gammal, högskolestuderande och nyinflyttad. Han läser minst en bok i 
månaden för att koppla av. Bengt besöker oftast biblioteket för att studera. Han går till 
bokhandeln för att köpa böcker på engelska, eftersom biblioteket har ett begränsat utbud 
av dessa.   
 
Bianca är 25 år gammal, högskolestudent och nyinflyttad. Hon läser minst en bok i 
månaden för att få avkoppling. Bokhandeln besöker hon mer ofta än biblioteket. Bianca 
köper ofta pocketböcker eftersom hon gärna vill äga sin litteratur.  
 
Boel är 41 år gammal och arbetar. Hon har en högskoleutbildning bakom sig. Boel läser 
varje dag för att komma bort från vardagen. Hon besöker biblioteket ofta för att bland 
annat låna litteratur på hennes modersmål. Boel hör inte till dem som besöker 
bokhandeln eftersom hon anser att bokpriserna är för höga. 
 
Beata är 24 år gammal och studerar på KOMVUX. Hon läser varje dag för att få nya 
insikter och upplevelser samt för att njuta av olika författarstilar. Beata besöker 
biblioteket väldigt ofta för att studera och låna böcker. Hon går till bokhandeln en gång 
i månaden och köper ibland böcker som hon gärna vill ha.  
 
Börje  är 45 år gammal och är för tillfället arbetslös. Han har läst några enstaka kurser 
på högskolan. Han läser ungefär en bok i månaden. Börje läser för att få allmänbildning 
och spänning i tillvaron. Han brukar besöka biblioteket två gånger i månaden. 
Bokhandeln besöker han däremot endast i samband med bokrea.  
 
Bruno är 29 år gammal. Han arbetar och har en gymnasial utbildning. Bruno läser varje 
dag för att fördriva tiden, för att få stimulans samt för att komma ifrån vardagen en 
stund. Han går till biblioteket en gång i månaden och till bokhandeln en gång i halvåret. 
Bruno skulle vilja köpa fler böcker, men han har inte råd att köpa allt han läser.  
 
 
Bokhandeln:  
 
Agnes är 37 år gammal och bor på en annan ort. Hon arbetar 90 procent och studerar 50 
procent. Agnes läser litteratur varje dag, ungefär en till två böcker i veckan. Hon läser 
helst lättsmält litteratur. Agnes går sällan till biblioteket. Hon glömmer att lämna 
tillbaka sina böcker och måste alltid betala förseningsavgifter. Hon väljer därför att gå 
till bokhandeln, vilket hon gör ett par gånger i månaden. 
 
Arne  är 47 år gammal och arbetar. Han har tidigare läst tre terminer på högskolan. Arne 
läser inte böcker så ofta, endast några om året. Han läser för att koppla av. Arne besöker 
biblioteket en gång i månaden, men det är inte alltid som han lånar något. Han besöker 
oftast bokhandeln när det är bokrea.  
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Anton är 36 år gammal och arbetar. Han har en högskoleutbildning bakom sig. Anton 
läser sporadiskt, ungefär en bok i månaden. Han läser ofta om vissa böcker, särskilt 
serietidningar. Anton läser för att fördriva tiden och för förströelsen. Han besöker 
varken biblioteket eller bokhandeln speciellt ofta, ungefär en gång om året.  
 
Anita är 59 år gammal. Hon arbetar på orten och har en högskoleutbildning. Anita läser 
varje dag, ibland en bok i veckan och ibland en i månaden. Hon läser för förströelsen 
och nya insikter. Bokens språk är mycket viktigt för henne. Anita besöker biblioteket 
väldigt sällan på grund av hennes arbetstider. Hon besöker bokhandeln minst en gång i 
månaden för att köpa pocketböcker eller för att se vad som finns.  
 
Angelika är 27 år gammal, läser på högskolan och är nyinflyttad. Hon har sedan 
tidigare en magisterexamen på universitetet. Angelika läser nästan varje kväll, ungefär 
en bok i månaden. Hon läser böcker som ger underhållning eller som har ett budskap. 
Angelika besöker biblioteket en gång i månaden och går nästan aldrig till bokhandeln 
för att köpa böcker. Däremot går hon gärna till bokhandeln för att titta efter nya böcker. 
 
Adam är 27 år gammal. Han studerar på högskolan och jobbar extra. Adam läser varje 
dag, ungefär två böcker i månaden. Han läser för att glömma vardagen ett tag. När 
Adam var yngre besökte han ofta biblioteket, numera går han nästan aldrig dit. Till 
bokhandeln går han ungefär en gång i veckan för att se vad som finns, men han handlar 
inte så ofta.   
  
 
5.4 Analys 
 
5.4.1 Behov och önskemål  
 
I Litteraturutredningen från 1968, Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, menade 
man att ett av skälen till varför det var viktigt att studera människors läsvanor är att 
läsning av böcker kan tillgodose olika behov. Genom läsning kan människor få ökade 
kunskaper inom olika områden, som kan leda till att skaffa eller behålla ett arbete, att 
behålla sin hälsa, att förändra sin miljö eller för att skaffa makt. Läsning kan också 
tillfredsställa mer övergripande behov, som behov att få reda på vad andra människor 
tänker, känner och vill. Läsning betraktas även som en betydelsefull aktivitet som 
påverkar människors föreställningsvärld, värderingar, normer, beslut och vanor, 
oberoende av hur mycket man läser. (Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, 1972, 
s. 73, 80-81) Vi vet inte om våra informanter får kunskap av skönlitteratur som direkt 
påverkar deras arbete, hälsa eller miljö. Vår undersökning visar att många av 
informanterna läste som avkoppling, för nöjes skull, för att få spänning och för att 
glömma vardagen för en stund eller för att fördriva tiden. Börje och Bruno var de enda 
av informanterna som sade att de läste för att få intellektuell stimulans och 
allmänbildande kunskaper. Även Beata och Anita skiljer sig bland informanterna. För 
dem är språket i böckerna väldigt viktigt och en avgörande faktor varför de läser. De 
tyckte även att böcker som de läser gärna får ge dem nya insikter eller en ny inställning 
till livet. Anita ansåg att böcker är en nödvändighet. Hon tyckte att läsning ger en 
mental utveckling genom att man upplever olika miljöer. För Börje, Bruno, Beata och 
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Anita kan man se att läsning är betydelsefull och att det påverkar deras 
föreställningsvärld och värderingar.   
 
I 1968 års Litteraturutredning framkommer det att läsning även kan bli en jag-
profilering. Man menade att det går att tolka en människa genom att se på hennes 
privata boksamling. (Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, 1972, s. 81) Anita är 
ett exempel på det. Hon berättade att det är viktigt för henne att äga böcker och att de är 
en del av henne eftersom hon väljer dem själv. En annan aspekt av läsningens fördelar 
som nämns i Litteraturutredningen, är att läsning skapar en möjlighet för människor att 
komma in i en social eller kulturell gemenskap (ibid.). Vår undersökning visar att den 
undersökta gruppen på olika sätt ingår i både en social och en kulturell gemenskap. 
Informanterna förenas genom samma intresse, att läsa skönlitteratur. Deras 
gemensamma läsbehov för dem till litteraturförmedlande kulturinstitutioner, som 
biblioteket och bokhandeln. Vi ser både biblioteket och bokhandeln som sociala och 
kulturella centrum där människor kan få inspiration och rådgivning samt utbyta åsik ter 
med både personal och andra besökare. Att diskutera litteratur med andra människor 
anser vi är ett sätt att förena socialt umgänge med ett kulturellt intresse.  
 
Kotler och Armstrong menar att kulturen som man tillhör och den typ av person som 
man är, styr önskemålen (Kotler & Armstrong, 2001, s. 7). Vi tror att den läsmiljö som 
en person är uppväxt i kan påverka de läsbehov och önskemål man har som vuxen. 
Bruno sade att han alltid har läst mycket skönlitteratur och därför är det naturligt för 
honom att läsa. Han har inte börjat läsa av någon speciell anledning, det har alltid har 
varit så. I dag är läsning av skönlitteratur en del av hans fritidsintresse. Han prioriterar 
läsning framför andra aktiviteter och därför hinner han läsa så mycket som han vill.  
 
I Litteraturutredningen från 1968 ansåg man att det faktum att människor tillbringar 
relativt mycket tid åt att läsa under sin vakna tid, på sin fritid och i förhållande till 
användningen av andra medier, var ytterligare ett skäl till varför man bör studera 
människors läsning (Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, 1972, s. 73). 
Informanterna i vår undersökning som intervjuades på biblioteket och i bokhandeln 
hade behov av att läsa olika mycket. Några läste en eller ett par böcker i veckan till 
några i månaden. Andra läste lite mindre ofta, ungefär en bok i månaden eller några om 
året. Utifrån de svar som vi fick från informanterna om hur mycket tid de lägger ned på 
läsning kan vi konstatera att läsning av skönlitteratur är ett viktigt inslag i deras liv. De 
informanter som utmärkte sig i sammanhanget var Agnes och Arne, vars läsfrekvenser 
står i kontrast mot varandra. Agnes läste varje dag, mellan en och två böcker i veckan. 
Arne sade att han inte läser skönlitteratur så ofta, ungefär några böcker om året.  
 
Informanterna hade olika önskningar om hur mycket och hur ofta de ville läsa 
skönlitteratur. Det visade sig att informanternas vanor och tillgång till tid påverkade hur 
mycket och hur ofta de läste skönlitterära böcker. De flesta av informanterna hade 
önskemål om att läsa mer än de hade tid till. Informanterna ansåg att tidsbrist var 
orsaken till varför de inte hinner läsa hur mycket och hur ofta de vill. De hade mycket 
annat att göra och ansåg att barn, arbete eller studier tog all tid. Bruno, Beata och Börje 
menade att det var en prioriteringsfråga. De tyckte att de hinner läsa i den utsträckning 
som de ville. Det kan bero på att deras läsning har blivit en vana och att de tar sig tid att 
läsa. Även Anita tyckte att läsning är en fråga om prioritering, men samtidigt kände hon 
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att hon inte hann läsa så mycket och ofta som hon ville. I Litteraturutredningen Läs- och 
bokvanor i fem svenska samhällen från 1968, konstaterar man att människors bokvanor 
är beroende av bland annat tillgången till böcker genom försäljningsställen av böcker 
och av bibliotek, samt läsarnas intresse att använda sig av dessa (Läs- och bokvanor i 
fem svenska samhällen, 1972, s. 578-579). Vi tror också att behoven av att läsa och 
önskemålen om hur mycket och hur ofta man vill läsa kan påverkas av det 
litteraturutbud som man har tillgång till. Även Kotler och Armstrong menar att 
önskemålen påverkas av de objekt som kan tillfredställa de behov som man har (Kotler 
& Armstrong, 2001, s. 7). Genom att titta på antal utgivna titlar kan man ana ett 
samband mellan läsares läslust och utbudet av litteratur. 1998 var antalet utgivna 
skönlitterära titlar i Sverige 1 887 stycken (Böcker och kulturtidskrifter, 2000, s. 13). 
Genom både bibliotek och bokhandel har informanterna i vår undersökning tillgång till 
en ofantlig mängd skönlitteratur. Biblioteket hade enligt bibliotekarien som vi 
intervjuade, 60 000 olika skönlitterära titlar år 2002 och 85 000 exemplar. Bokhandeln 
som informanterna har tillgång till, hade enligt butikschefen några tusen titlar. Därmed 
har informanterna en stor mängd litteratur att välja på. Vi tror all uppmärksamhet som 
finns på litteratur i samhället samt att den stora tillgången på litteratur som finns på 
biblioteket och i bokhandeln, påverkar informanternas önskemål om hur mycket och hur 
ofta de vill läsa. En anledning till att så många av informanterna kände att de inte hann 
läsa så mycket skönlitteratur som de skulle vilja, kan vara att tillgången till mycket 
litteratur påverkar dem att vilja läsa mer. 
 
 
5.4.2 Efterfrågan  
 
Enligt Kotler och Armstrong måste man ha ekonomiska resurser för att kunna få den 
bok som man önskar, först då har man skapat en efterfrågan (Kotler & Armstrong, 
2001, s. 7). Har man pengar kan man köpa den bok som man vill läsa på bokhandeln. 
Har man inga pengar kan man inte tillfredsställa sitt läsbehov och inte heller behovet av 
att äga den bok som man vill läsa. Man kan bara önska sig boken. Eftersom 
informanterna har tillgång till både ett bibliotek och en bokhandel har de möjlighet att 
välja hur de kan få tag på böcker som de vill läsa. Kotler och Armstrongs påstående om 
att man måste ha ekonomiska resurser för att kunna ha en efterfrågan stämmer därför 
inte in här. Det är en princip som stämmer med hur bokhandelns verksamhet fungerar 
eftersom det är en kommersiell verksamhet som finansieras av kundernas bokinköp. På 
biblioteket kan informanterna få tag på böcker utan att behöva vara styrda av sina 
ekonomiska resurser. Därmed kan informanterna ha en efterfrågan på en bok utan att de 
måste ha ekonomiska resurser.  
 
Valet som informanterna ställs inför när de ska välja att köpa eller låna den bok som de 
vill läsa, påverkas av om de vill ha boken under en begränsad tid eller under längre tid. 
Informanternas ekonomiska förutsättningar kan vara en faktor som styr deras val och 
var de går för att få tag på boken. Även informanternas inställning till att äga böcker 
som de läser var en faktor som styrde deras val. Andra faktorer som spelade in var 
tillgången på efterfrågad litteratur och priset på den.  
 
Informanternas ekonomiska resurser visade sig vara en avgörande faktor för hur de fick 
tag på de böcker som de ville läsa. Boel, Beata, Börje, Bruno och Arne tyckte att det är 
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för dyrt att köpa böcker och därför går de oftast till biblioteket för att låna. Eftersom de 
inte tyckte att det var viktigt att äga de böcker som de läser har det ingen betydelse för 
dem att de måste lämna tillbaka böckerna till biblioteket när lånetiden har gått ut. Bruno 
var den enda av dem som tyckte att det var viktigt att äga sina böcker. Han läser mycket 
skönlitteratur och lånar de flesta av de böcker som han läser, men han skulle gärna vilja 
köpa fler böcker. Han tycker om att ha mycket böcker och att det är roligt att ställa in en 
ny bok hemma i bokhyllan. Men han ansåg att hans ekonomi inte tillåter att han köper 
böcker för ofta. Därför går han oftast till biblioteket för att låna böcker som han vill 
läsa. Bruno begränsas av sin ekonomi att kunna köpa de böcker som han efterfrågar och 
får nöja sig med att tillfredsställa sitt läsbehov för stunden och att lämna tillbaka 
böckerna till biblioteket när lånetiden har gått ut.  
 
Agnes begränsas av sin ekonomi på ett annat sätt när hon ska få tag på böcker som hon 
vill läsa. Eftersom Agnes alltid glömmer bort att lämna tillbaka böcker som hon lånat 
till biblioteket i tid, menade hon att det blir dyrare för henne att låna än att köpa böcker. 
Därför föredrar hon att köpa böcker. Det gör att Agnes nästan aldrig besöker biblioteket. 
Ibland lånar hon böcker av sina vänner eftersom hon inte tycker att det är viktigt att äga 
egna böcker. Hon köper helst de böcker som hon vill läsa om. Det är hennes ekonomi 
som avgör om hon ska köpa en bok i bokhandeln eller om hon ska låna en bok av en 
vän.   
 
Behovet av att äga böcker visade sig också vara en avgörande faktor för hur 
informanterna skaffade sig böcker som de vill läsa. Att Boel, Beata, Börje och Bruno 
befann sig på biblioteket vid intervjutillfället anser vi inte vara en tillfällighet eftersom 
de oftast går dit för att låna sina böcker. Boel, Beata och Börje föredrog att låna de 
böcker som de vill läsa på grund av att de har begränsad ekonomi samt att de inte ansåg 
att det var viktigt att äga sina böcker. Bland informanterna som vi intervjuade på 
biblioteket var det endast Bengt och Bianca som föredrog att gå till bokhandeln för att 
köpa sina böcker. Vid intervjutillfället besökte de biblioteket för att studera. Båda tyckte 
att det var viktigt att äga sina egna böcker. Bengts efterfrågan på engelskspråkig 
litteratur var ytterligare en faktor som avgör att han helst går till bokhandeln. Han tyckte 
att biblioteket har ett dåligt utbud av den typen av litteratur.  
 
Av de informanter som vi intervjuade i bokhandeln går Adam, Anton och Agnes dit på 
grund av att de hellre köper sina böcker. Av alla informanter tyckte Adam och Anton att 
de inte kände sig begränsade av sin ekonomi att uppfylla sitt behov av att köpa böcker i 
stället för att låna dem. Arne var den enda av informanterna som vi intervjuade i 
bokhandeln som hellre gick till biblioteket för att låna böcker på grund av ekonomiska 
skäl. För Anita var det varken bokpriserna eller hennes behov av att äga böcker som 
avgjorde vart hon gick för att få tag på de böcker som hon ville läsa. Anita köper de 
flesta av de böcker som hon läser, men egentligen tyckte hon inte att hon har något 
behov av att köpa fler böcker. Hon ansåg att hon redan har så många böcker hemma och 
därför skulle hon hellre vilja låna sina böcker. Trots det fortsätter Anita att köpa böcker. 
Hon sade att det beror på att hon inte har möjlighet att gå till biblioteket som ligger i 
staden där hon bor. Biblioteket har alltid stängt när hon kommer hem från arbetet. Anita 
sade att om hon ville så skulle hon nog kunna ”fixa till det” så att hon kunde gå till 
biblioteket någon gång ibland för att låna böcker. Det finns kanske möjligheter för 
Anita att ta sig till biblioteket på orten där hon arbetar, där undersökningen är gjord. Vi 
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tror att det kan vara svårt för Anita ändra sina vanor och gå till biblioteket. Det är lättare 
att gå in i bokhandeln när hon ändå går förbi på vägen hem. Om man inte har möjlighet 
att gå till ett bibliotek, kan bokhandeln vara det enda alternativet att få tag på böcker. 
Om man inte har ekonomiska möjligheter som Anita, är biblioteket ett bra alternativ för 
att  tillfredsställa sina läsbehov.  
 
En annan faktor som spelade roll för hur informanterna fick tag på böcker som de 
efterfrågade var böckernas tillgänglighet. Bianca som oftast köper sina böcker går till 
bokhandeln när hon vill läsa en nyutkommen skönlitterär bok. På biblioteket brukar de 
oftast vara utlånade och därför väljer Bianca att köpa dem. Men om bokhandeln inte har 
kvar den bok som Bianca vill läsa går hon till biblioteket för att låna den. På så sätt kan 
vi se att biblioteket och bokhandeln fungerar som komplement för varandra. 
 
 
5.4.3 Produkt   
 
Vi ser boken som en produkt, som biblioteket och bokhandeln förmedlar till den 
läsintresserade allmänheten. Enligt Baverstock finns det två olika synsätt som 
människor har på böcker. Det ena är att betrakta böcker som vanliga handelsvaror 
eftersom även böcker har ett pris. Det andra synsättet är att se boken som mer än dess 
beståndsdelar. Boken är endast en förpackning för den verkliga produkten, nämligen 
idéer och tankar samlade mellan dess pärmar. (Baverstock, 1993, s. 13-15) De flesta av 
informanterna i vår undersökning nämnde bokpriser och ekonomi i samband med vad 
det är som avgör om de helst lånar eller köper sina böcker. Pocketboken var populär 
bland många informanter på grund av att den är billigare än andra böcker. Det ser vi 
som ett uttryck för prismedvetna köp, där kostnaden bestämmer om man köper 
inbundna böcker eller pocketböcker. Av det kan vi se att flertalet av informanterna hör 
till dem som betraktar böcker som handelsvaror.  
 
Oavsett hur informanterna betraktar böcker, väljer de ut den skönlitteratur som de vill 
läsa med omsorg. Baverstock skriver att en stor del av allmänheten ser på böcker som 
ett annorlunda sorts inköp eftersom ingen annan produkt kräver så mycket engagemang 
och många beslut från köparen. I en bokhandel är utbudet av böcker stort, vilket 
försvårar beslutet om vilken eller vilka böcker man ska välja. (Baverstock, 1993, s. 21-
22, 96-97) Även på ett bibliotek är utbudet av skönlitteratur stort. Läsarna ställs inför en 
beslutsprocess på biblioteket och i bokhandeln när de ska välja en eller flera böcker ur 
samlingarna. Vår undersökning visar att det både finns likheter och skillnader i hur 
informanterna går tillväga för att hitta en bok. Urvalsprocessen ser olika ut för vissa 
informanter beroende på om de ska låna eller köpa böcker. Vi tror att det kan bero på att 
beslutet är viktigare när de ska köpa böcker eftersom det handlar om pengar. På 
biblioteket är det gratis att läsa en bok och därför är det inte lika viktigt om beslutet 
visar sig vara fel. När man lånar böcker har man utrymme att chansa på om en bok är 
bra. Anita är ett exempel på de informanter som går tillväga på samma sätt i bokhandeln 
och biblioteket när hon ska välja en bok. Bokens framsida och summeringen på 
baksidan var faktorer påverkade hennes bokval. Vissa informanter var väl förberedda 
innan de kommer till biblioteket eller bokhandeln, de vet redan vad de vill ha. Till 
skillnad från Anita sade Adam att han trodde att man letar på olika sätt när man ska 
köpa en bok och när man letar efter en bok på biblioteket. Han tyckte att det var viktigt 
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att veta lite om boken innan han köper den. Några av informanterna lånar eller köper 
alltid böcker av författare som de redan har läst för att slippa få hem en bok som inte är 
bra. Andra informanter går tillväga på ungefär samma sätt oavsett om de ska köpa eller 
låna böcker. De tittar oftast på bokskyltningar och nyheter på både biblioteket och i 
bokhandeln och läser på bokens baksida.  
 
Enligt Rylander finns det olika faktorer som påverkar bokvalet, bland annat priset 
(Rylander, 1992, s. 115). En besökare som går till bokhandeln måste bestämma sig för 
om han ska köpa en inbunden bok eller en pocketbok. Baverstock menar att om man 
väljer att köpa en dyr inbunden bok behöver man bara ta ett beslut som gäller vilken 
bok man ska köpa. Om man däremot väljer att köpa en pocketbok kan det komplicera 
beslutsprocessen. Eftersom pocketbocken är billigare kan man köpa fler än en pocket 
och då måste man göra flera val. (Baverstock, 1993, s. 97) Valet mellan inbunden bok 
och pocketbok är en urvalsprocess som läsaren enbart konfronteras med i bokhandeln 
eftersom biblioteket inte ger den valmöjligheten. Många av informanterna i vår 
undersökning föredrar att köpa pocketböcker. Det är ett bra sätt att skaffa billiga böcker 
på och det är praktiskt att ha med sig en pocketbok när man ska ut och resa. För dessa 
informanter är det inte kvalitén på boken som är den främsta urvalsfaktorn. Priset är det 
som i de flesta fall avgör köpet. Ofta handlar det om att förena tre viktiga behov, 
läsbehovet, viljan att ha böckerna och en ekonomi som tillåter det. Vi har inte kunnat se 
om beslutsprocessen blir svårare för informanterna om de köper pocket istället för 
inbundna böcker. Eftersom priset är en faktor som avgör att flera personer köper pocket 
tror vi inte att det är så många som har möjlighet att köpa fler än en, vilket gör att de 
bara behöver ta ett beslut om vilken pocketbok som de ska köpa.      
 
Förutom priset har bokens utseende en betydande roll vid valet av litteratur (Rylander, 
1992, s. 115). Flera av informanterna sade att de påverkades av bokens utseende när de 
ska låna eller köpa litteratur. Några informanter trodde att de omedvetet påverkas av en 
boks utseende vid valet av litteratur. På biblioteket var bokens layout eller framsida en 
viktig faktor. Bianca tittar till exempel på om en bok ser tilltalande ut om hon ska låna 
den. En återkommande åsikt var att framsidan påverkar men att det inte var avgörande 
om de ska köpa eller låna en bok. För Bruno kan en framsida som säger något om 
innehållet locka till att han tar upp och bläddrar i boken. Bengt sade att han inte alls 
påverkades av böckers utseende, men han tyckte att det är kul att ha snygga böcker. 
Även en spännande titel kan påverka informanterna i deras val av litteratur.  
 
En annan faktor som finns vid urvalsprocessen är bokens storlek. Börje ansåg att han 
påverkas av bokens format. Om han hittar en ”tegelsten” måste han känna för den för att 
välja den. Bruno var den andra informanten som tog upp bokens storlek, men för honom 
spelade antal sidor ingen roll för om han ska låna eller köpa en bok. Vi har sett att 
bokens utseende kan vara viktigt för att påkalla läsarnas uppmärksamhet och i vissa fall 
kan det påverka beslutsprocessen till ett köp eller lån av en bok. De informanter som 
ansåg att bokens utseende spelade en betydande roll i beslutsprocessen vid valet av 
litteratur, kan beskrivas som personer som söker efter en total skönlitterär upplevelse. 
En upplevelse med både ett intellektuellt och ett sinnligt inslag.  
 
Rylander skriver att bokens hyllutrymme också kan spela en viktig roll vid valet av 
litteratur. Om en vara exponeras i flera led intill varandra kan det ge ett starkare intryck 
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gentemot andra varor. (Rylander, 1992, s. 115) Genom att exponera böcker på olika sätt 
kan biblioteket och bokhandeln påverka besökarens beslutsprocess. Ett sätt är att skylta 
med litteraturen och det vanligaste är att placera böckerna i bokhyllor för att få plats 
med all litteratur, då endast bokryggarna blir synliga. De flesta av informanterna i vår 
undersökning brukar titta på bokskyltningen innan de går till hyllorna för att leta efter 
en bra bok. På biblioteket var det främst boksnurrorna, den stora skyltningen på tårtan 
eller pyramiden och skyltningen med nyheter, som informanterna tittade på. Bruno sade 
till exempel att skyltningarna är lättöverskådliga. Anita sade att skyltningen på 
bokhandeln kan påverka till impulsiva köp genom att man dras till bokens framsida. 
Skyltningen uppmärksammar besökarna på böcker, vilket gör att många lånar eller 
köper böcker därifrån för att chansa och se om det finns någon bok som är bra. Beata 
och Angelika var ett undantag ifrån det. De sade att de brukar uppmärksamma 
bokskyltningen, men att de inte har lånat någon bok därifrån. I Sahléns undersökning 
var det över hälften av 105 låntagare som påverkades av bibliotekets skyltning. 
Skyltningen var ett sätt att hjälpa låntagarna att upptäcka nya författare. (Sahlén, 1996, 
s. 36) De flesta av informanterna i vår undersökning är intresserade av de läsförslag som 
biblioteket ställer fram ur den ordinarie samlingen för att synliggöra vissa böcker. Trots 
att inte alla påverkas att låna böcker från skyltningen, bidrar det till att man lättare 
lägger märke till en bok som annars står i en hylla fylld med bokryggar. Anledningen 
till varför alla inte hittar något intressant bland exponerade böcker kan vara olika. Alla 
har olika läspreferenser eller påverkas av en viss sinnesstämning som inte alltid matchar 
den erbjudna litteraturen.  
 
Att titta på vagnarna med återlämnade böcker på biblioteket var vanligt bland 
informanterna för att hitta en bra bok. De tyckte att det var lättare att hitta något som 
verkar intressant där jämfört med att leta i hyllorna. Det var också ett sätt att ta intryck 
av vad andra läser. I vår undersökning var det endast några av informanterna som sade 
att de slumpvis går bland hyllorna för att hitta en bra bok och bara en som sällan går 
bland hyllorna. I bokhandeln brukar några gå runt i butiken för att se om det finns något 
intressant i sortimentet. I Sahléns undersökning letade de flesta av hennes 105 
informanter bland hyllorna på biblioteket för att få litteraturtips (Sahlén, 1996, s. 33).  
 
Även i bokhandeln var skyltningen en påverkande faktor till att köpa litteratur för 
många av informanterna. Skyltningen är till stor hjälp för dem som inte alltid har tid 
eller tålamod att leta efter en bra bok bland hyllorna. Adam sade till exempel att han 
”tittar ju mer på det som ligger och är öppet som man ser med en gång”. Några personer 
sade att de påverkades av bokhandelns tio i topplista och att de tar det som de ser först. 
Om de inte hittar något intressant på tio i topp listan går de vidare och letar efter en bra 
bok på andra ställen i butiken.  
 
Författarnamn var ytterligare en faktor som påverkade läsarnas val av litteratur. Enligt 
Baverstock kan författarnamnet fungera som ett varumärke. Det är något som man 
kommer ihåg. Vissa bokläsare väljer sina böcker efter redan tidigare lästa och 
uppskattade författare, vilket kallas för lojalitet gentemot varumärket. (Baverstock, 
1993, s. 59-61) Vår undersökning visar att författarnamn som informanterna känner 
igen eller som de har läst något av tidigare, var viktiga för dem när de letar efter 
litteratur. Flera av informanterna uppgav att de påverkades av författarnamn som de 
känner till och har läst innan. Vissa informanter hade en planerad strategi att direkt leta 
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upp sin favoritförfattare på biblioteket eller i bokhandeln. En del vände sig direkt till 
hyllorna med vissa genrer för att hitta en bok i ämnet som intresserade dem. Några av 
informanterna ville förbereda sig genom att söka information om författare och titel 
innan de bestämmer sig för att skaffa dessa, oavsett om de ska köpa eller låna något.  
 
På både biblioteket och i bokhandeln hade informanterna olika tillvägagångssätt för att 
hitta en bok som de inte uppmärksammat förrän de kom dit. De går igenom olika 
beslutsprocesser för att hitta en bok att låna eller köpa. Enligt Baverstock ställs köparen 
inför frågan om han kommer att gilla boken som han hittar. För att känna sig för kan 
köparen läsa lite i boken, välja en bok som är skriven av en författare som han har läst 
tidigare eller välja en bok som han har hört talas om tidigare. Köparen ska känna sig väl 
till mods och trivas under tiden som han överväger köpet direkt på försäljningsstället. 
(Baverstock, 1993, s. 97) En biblioteksbesökare och en besökare i bokhandeln ställs 
inför samma situation när han ska välja en bok. Vi kan se att de metoder som 
Baverstock tar upp som läsare gör för att hitta en bok som de gillar, även används av 
våra informanter. Flertalet av våra informanter uppgav att de ofta läser på baksidan och 
lite i boken för att avgöra om den verkar bra när de är på biblioteket. Genom att bläddra 
i boken kan informanterna bedöma om berättarstilen är tilltalande och om de vill chansa 
och låna hem den. Dessa olika aktiviteter tyder på att informanterna känner sig väl till 
mods när de är på biblioteket där de i lugn och ro kan överväga sitt litteraturval. Vissa 
av informanterna var förberedda redan innan de kom till biblioteket och därmed var 
deras sökningar förenklade. För dem kan det vara tidsbrist som leder till att de planerar 
sitt besök istället för att lägga ner tid på att planlöst browsa i hyllorna. En annan 
anledning kan vara att informanterna redan innan har fått litteraturtips som underlättar 
sökandet och beslutsprocessen genom att de direkt kan gå till boken. Ingen av 
informanterna sade direkt att de tittar på bokskyltningen i bokhandeln medan de flesta 
informanter sade att de tittar på bibliotekets bokskyltning. Det var inte heller lika många 
som läste på baksidan av böckerna eller i dem för att bestämma om de skulle köpa något 
i bokhandeln. Informanterna kanske inte känner sig lika väl till mods att göra det när de 
är i bokhandeln. Det kan bero på att det är en mer stressig miljö i bokhandeln och att 
informanterna känner att de har mindre tid att välja en bok där än när de är på 
biblioteket. Eller att köpen redan är planerade innan de går till bokhandeln. Beslutet är 
kanske heller inte lika viktigt på biblioteket eftersom det handlar om ett lån. På både 
biblioteket och i bokhandeln valde informanterna böcker av författare som de redan läst. 
Det kan vara en trygghet och en vana eller bero på att de inte hittar något annan bok.   
 
 
5.4.4 Läsarens uppfattning av värdet  
 
Läsare av skönlitteratur får ständigt tips på nya böcker av sin omgivning. De letar aktivt 
efter litteraturtips när de inte vet vad de vill läsa eller så får de tips och nya idéer på 
böcker av sin omgivning, utan att behöva leta. Alla tips som en läsare får kan påverka 
valet av litteratur och därmed påverka läsarens uppfattning av en boks värde, som leder 
till beslut om lån eller köp ska äga rum. Informanterna i vår undersökning hämtade och 
fick litteraturtips från olika håll. De påverkades av olika källor och av boktrender som 
finns i samhället. Även andra personer påverkade informanternas beslut om en boks 
värde, om det är något som är värt att köpa eller låna. Enligt Kotler och Armstrong kan 
konsumenter, tillika läsare av skönlitteratur, få information om en produkt från olika 
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informationskällor. De källor som de tar upp är personliga, kommersiella, offentliga och 
experimentella källor. I beslutskedet beror källans påverkan i stor grad på produkten och 
köparen själv. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 195) 
  
Massmedier och konsumentupplysning räknas till offentliga källor (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 195). Vår undersökning visar att de flesta av informanterna fick 
litteraturtips från olika massmedier. Dessa personer fick tips om skönlitterära böcker 
från tidningar. Informanterna beskrev på olika sätt vilken typ av tidningar som de 
menade. Några svarade sammanfattande med tidningar, tidskrifter eller veckotidningar. 
Andra svarade mer specifikt med Dagens Nyheter eller att de fick tips när de läser 
recensioner, annonser och notiser i tidningar och veckotidningar. Enligt Baverstock är 
det främst författarpresentationer och bokrecensioner i medier som leder till att 
läsintresse hos allmänheten väcks. Hon menar att bokrecensioner läses av de flesta, 
oavsett utbildningsgrad och om de är tryckta i respekterade tidskrifter eller på 
bokomslagen. (Baverstock, 1999, s. 185)  
 
Andra massmedier som några informanter sade att de fick lästips av var etermedierna. 
Ett fåtal informanter påverkades av TV. Radions bokrecensioner uppskattades bara av 
Anita, som även fick tips via tidningar. Några informanter hade både tidningar och TV 
som idégivare. Endast ett fåtal informanter ansåg att de inte fick tips på skönlitterära 
böcker från massmedier. Det ger oss en bild av hur samhället och den kultur som vi 
tillhör kan påverka vår läsning. Många tar till sig den litteratur som visas, beskrivs och 
omtalas i samhället. Trots att informanterna har olika läspreferenser är massmedierna en 
stor inspirationskälla.  
 
För Angelika var uppslagsverk eller litteraturhistoria de källor som hon uppsökte när 
hon ville få förslag på läsning. Hon var den enda som valde att söka sig utanför de stora 
informationskällorna som Kotler och Amstrong tar upp och som är signifikanta för 
marknadsföring. Det är inte lätt att klassificera de här källorna. Vi ser det som en variant 
av offentliga källor. Uppslagsverk och även litteraturhistoria är tryckta medier som alla 
människor kan ta del av.  
 
En annan viktig informationskälla är de personliga källorna. Enligt Kotler och 
Amstrong frågar människor ofta personer i sin närhet om råd eftersom man påverkas 
mest av dem. De personliga källorna är främst släktingar, vänner och bekanta, men även 
fackmän. De bedömer och värderar produkter och tipsar eventuellt andra om dem. 
(Kotler & Armstrong, 2001, s. 195) Att de personliga källorna är viktiga bekräftas av 
våra informanter. De personliga källorna påverkade dem mest i valet av litteratur. De 
flesta av dem fick oftast lästips från personer som de känner, klasskompisar, släkt eller 
vänner. Det var bara Anton som var tveksam till om han fick några tips av vänner och 
bekanta. Resultatet visar att människor som lever i ett samhälle påverkar varandra, inte 
minst i en så stor kulturyttring som läsning.  
 
En alternativ informationskälla för ett par av informanterna var bibliotekarier. Boel 
brukar fråga bibliotekarier om råd när hon behöver lästips och Bruno frågar dem mer 
sällan om hjälp. För att kunna avgöra vilken typ av informationskälla bibliotekarier är 
måste vi ta ställning till om de räknas som försäljare av bibliotekets produkter. I så fall 
räknas de till de kommersiella källorna. Å andra sidan kan bibliotekarier ses som 
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personliga källor som man frågar om råd angående en produkt eller service. Människor 
som funderar på att skaffa sig en produkt eller service brukar vända sig till andra 
personer, såsom vänner och bekanta, släktingar eller fackmän, för att få råd och tips. Det 
kan bero på att kommersiella källor vanligtvis brukar informera köparen medan 
personliga källor legitimerar eller värderar produkten. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 
195) Vi tycker att bibliotekarier kan räknas som personliga källor eftersom de är 
utbildade fackmän. Till skillnad från bokhandelns personal är bibliotekarier inte 
tvungna att sälja sina produkter. Bibliotek brukar inte heller räknas som ett 
kommersiellt företag.  
 
Även i Sahléns enkätundersökning var det väldigt få personer som frågade 
bibliotekarier om lästips. De flesta visade sig vara kvinnor. En fråga som Sahlén ställde 
sig var om det kan bero på att kvinnor är överrepresenterade inom bibliotekarieyrket. 
Om män skulle fråga om lästips i större utsträckning om det fanns fler manliga 
bibliotekarier. (Sahlén, 1996,  s. 33-34, 56) Våra resultat liknar Sahléns när det visar sig 
att väldigt få personer frågar bibliotekarier om lästips. Resultaten skiljer sig däremot då 
båda könen var lika representerade i vår undersökning. Samtidigt kan man ana likheter 
mellan resultaten när det kommer till våra informanters beskrivning av hur ofta de 
vänder sig till bibliotekarierna. I Boels fall kan man tro att hon ofta vänder sig till 
bibliotekarier för att få lästips med tanke på ordvalet ”brukar”, medan Bruno var noga 
med att understryka att det inträffar ”ganska sällan”. Det kan finnas många olika 
anledningar till varför så få frågar bibliotekarier om hjälp med boktips. En tänkbar orsak 
kan vara att man inte vill höra en bemyndigande röst som talar om vilka böcker som är 
bra och vilka man borde läsa. Det kan också förhålla sig så att de egna läspreferenserna 
inte stämmer överens med vad bibliotekarierna tidigare rekommenderat. Vissa läsare 
föredrar kanske andra informationskällor där den nyutkomna litteraturen värderas. Men 
vi tror inte att det har något med vilket kön bibliotekarierna har eftersom alla är olika 
individer och skönlitteraturen är inte uppdelad på manligt och kvinnligt. Både män och 
kvinnor kan ha liknande läspreferenser.  
 
Bland de informationskällor som Kotler och Amstrong redogör för finns de 
kommersiella källorna. Det syftar bland annat på annonsering, försäljare, förpackning, 
skyltning samt webbsidor och kontrolleras av marknadsförare. Från dessa får 
konsumenten mest information om en produkt. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 195) De 
kommersiella källor som informanterna i vår undersökning tog upp var Internet och 
bokhandelns bokkatalog. Flera av informanterna påverkades köpa någon bok från 
bokkatalogen. Det var fler informanter som angav Internet som tipskällan för litteratur. 
Alla hade olika sätt att söka efter litteratur på Internet. Några sökte sig till olika förlag 
och boksajter. Adam sökte mest på bokhandelns hemsida och Anton sökte information 
genom att inrikta sig på genrer och liknande och inte till några speciella boksajter. 
Andra informanter hade mer ospecificerade sökningar. Internet kan ses som en resurs i 
egenskap av kulturfrämjare, som man själv väljer när man vill ha tips. Vi tror att 
Internet ökar i betydelse som kommersiell källa för att söka efter litteraturtips.  
 
Bokhandeln, som kan räknas till de kommersiella källorna, var lika lite uppskattad som 
idégivare vid behov som bibliotekarier. Det var bara två personer som sökte sig till 
biblioteket och två stycken som vände sig till bokhandeln för att få hjälp med lästips. De 
andra informanterna sökte sig hellre till andra informationskällor. Agnes vänder sig till 
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bokhandeln när hon behöver få tips på böcker att läsa. Hon påverkas av de planscher 
som brukar finnas i bokhandeln. Bruno vänder sig också till bokhandeln för att få tips, 
men ganska sällan, precis som till biblioteket. Bruno var den enda som gick till både 
biblioteket och bokhandeln för att få lästips. De andra som sökte sig till biblioteket 
respektive bokhandeln var olika personer. Det kan bero på att Bruno både lånar och 
köper sina böcker, att Boel enbart lånar böcker och endast besöker biblioteket och att 
Agnes går till bokhandeln för att hon helst köper böcker.  
 
Till de experimentella källorna räknas användningen och undersökningen av en vara, i 
det här fallet boken (Kotler & Amstrong, 2001, s. 195). Vi anser att samtliga 
informanter kan beskrivas som experimentella källor eftersom det är de själva som 
undersöker de böcker som de väljer att läsa. En del ansåg till exempel att omslaget var 
en viktig urvalsfaktor, medan andra läste texten på bokens baksida för att avgöra om 
boken var värd att låna eller köpa. Flera informanter brukar välja böcker efter litteratur 
som de läst tidigare och efter författarnamn. Det fanns även de som chansar på att de 
böcker som de hittar är bra.  
 
Arne och Anton var tveksamma till om de får några litteraturtips. Om de behöver tips på 
böcker att läsa söker de själva efter det, främst via Internet. Andra informanter i 
undersökningen ansåg att de inte aktivt behöver söka lästips eller att de sällan behöver 
vända sig till någon informationskälla för att få tips på litteratur. De tyckte att de får 
tillräckligt med förslag utan att aktivt behöva söka själva. Beata och Adam sade att de 
sällan behöver leta efter litteraturtips. Adam menade att ”det brukar komma av sig 
självt”. Anita var den enda som aldrig aktivt har behövt söka efter lästips. De flesta av 
informanterna söker aktivt efter lästips när de anser att de behöver det. Varför får inte de 
automatiskt lästips av det informationsbrus som ständigt finns runt omkring? Det kan 
bero på att de flesta läsarna känner att de lästips som ständigt ges av olika 
informationskällor inte räcker för dem eller att de inte är särskilt intressanta för deras 
läsbehov.  
 
Trender som finns i samhället kan påverka läsare att vilja läsa det som andra läser och 
talar om. Bland våra informanter fanns det bara några som sade att de inte tar intryck 
och påverkas av vad alla andra läser. Det visar att några var medvetna i sina val av 
litteratur och att de inte påverkas av andra och trycket i samhället. Adam sade till 
exempel att han inte bryr sig om trender i samhället och att han läser det som han tycker 
är bra. Bruno sade att han inte alls påverkas av de nya och populäraste böckerna. 
 
Resultatet av intervjuerna visar hur stor påverkan de personliga källorna hade på 
informanterna. Enligt Kotler och Armstrong är de muntliga och personliga källorna de 
mest övertygande. Det är den enda säljfrämjande metoden som kommer från 
konsumenterna själva. (Kotler & Armstrong, 2001, s. 195) Flera av informanterna 
berättade att de påverkades av andras läsning i sitt val av litteratur genom att välja 
litteratur efter sina vänners litteraturval eller att följa trenderna i samhället och läsa det 
som alla andra läser. Många av dessa väljer att läsa nyutgiven skönlitteratur. Oftast är 
det den nyutgivna litteraturen som är populärast och som alla läser. Angelika är ett 
exempel på dem som påverkades i sitt litteraturval av sina närmaste, trender i samhället 
och av nyutkommen litteratur. Att omedvetet påverkas av andra och av trender tror vi 
sker i ganska stor omfattning. Anton tyckte att det var svårt att säga i vilken 



 
49 

utsträckning han påverkades av andra, han läser ganska mycket nyutgiven litteratur. 
Anita trodde att man påverkas av trender utan att man vet om det. När det gäller Beata 
är det svårt att säga hur hon påverkas av andras läsning. Hon sade att hon påverkades 
ganska mycket av andra, men att hon inte i någon större utsträckning följer trender eller 
att hon måste läsa det som är nyutkommet och av författare som är populära. Samtidigt 
läser hon trendig litteratur och det som är nytt för att visa sina kompisar att de har fel, 
att boken som de rekommenderat inte är bra.  
 
Börje befann sig i ett mellanläge mellan dem som inte tog intryck av andra och de som 
påverkades starkt av andras läsning. Han ansåg att han inte påverkades något nämnvärt 
av andra men att han någon gång kan påverkas av vänner. Till viss del kan man säga att 
han tar intryck av vad andra läser. På en följdfråga om Börje gärna läser nya populära 
böcker svarade han bara ”både och”.  
 
Sahléns undersökning visade att många informanter fick förslag på böcker via 
recensioner i tidningar och tidskrifter. Vår undersökning visade också att tidningar och 
tidskrifter var en av de största inspirationskällorna. På tredje plats kom enligt Sahlén, 
tips från vänner och bekanta. Våra resultat visar att det är lika många personer som 
påverkas av de personliga källorna som av tidningar. I Sahléns undersökning var det få 
personer som frågade bibliotekarier eller vände sig till litteraturhistoriska arbeten, för att 
få idéer om böcker som de ville läsa. (Sahlén, 1996, s. 33) Samma resultat har vi fått i 
vår undersökning. Endast en av våra informanter använde litteraturhistoriska arbeten för 
att söka efter tips på böcker och endast ett par personer frågade bibliotekarier om hjälp. 
Trots bibliotekariers kunskaper om litteratur är de inte en självklar inspirationskälla. 
Enligt Borgwardt har bibliotekarier kunskap om bibliotekens bokbestånd och hon är 
övertygad om att det finns litteratur som kan tillfredställa alla i samhället. Men det är 
något som alla inte är medvetna om. (Borgwardt, 1970, s. 15) Det förvånade oss att inte 
fler informanter i både vår och Sahléns undersökning vänder sig till bibliotekarier. Man 
kan ställa sig frågan hur det kommer sig att litteraturkännare, som bibliotekarier är, inte 
utnyttjas i större grad. Kan det ha någonting att göra med enskilda informanters dåliga 
erfarenheter av möten med bibliotekarier eller att informanterna tycker att de får tips på 
litteratur från andra informationskällor. Andra tipskällor som några informanter i 
Sahléns undersökning uppgav var radio och TV. Även i vår undersökning fanns det 
några personer som fick lästips från radio och TV. Dessa källor kommer inte på någon 
framträdande plats vare sig i vår eller i Sahléns undersökning. Sahlén nämner även att 
två personer valde böcker efter författarnamn som de känner till och tycker är bra 
(Sahlén, 1996, s. 33). Vår undersökning visar att författarnamn var en ganska viktig 
urvalsfaktor. Nästan hälften av våra informanter påverkades av författarnamn. Enligt 
Baverstock handlar det om att vara lojal mot sitt varumärke (Baverstock, 1993, s. 60-
61). Författarnas namn kan fungera som en garanti för viss kvalitet och vi är inte 
förvånade över att läsare ibland väljer böcker som kan beskrivas som ”säkra kort”. En 
märkbar skillnad mellan Sahléns och vår undersökning är Internet som 
informationskälla. De flesta av informanterna i vår undersökning nämnde Internet som 
tipskälla för litteratur, men i Sahléns undersökning fanns Internet inte med bland 
alternativen av informationskällor för tips på böcker. Förklaringen till frånvaron av 
Internet i Sahléns undersökning, kan var att användningen av Internet inte var lika 
allmänt utbred 1996, då Sahléns undersökning genomfördes, som det är i dag. 
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5.4.5 Läsarens tillfredsställelse 
 
Läsarens tillfredställelse påverkas av om man känner sig nöjd efter ett besök på 
biblioteket eller i bokhandeln. Vi kan se tydliga samband mellan Kotler och Armstrongs 
resonemang och resultaten av vår undersökning, att det är användarens eller kundens 
förväntningar som till största delen påverkar om man blir tillfredsställd efter ett besök 
på biblioteket eller i bokhandeln (Kotler & Armstrong, 2001, s. 10-11). Hur 
informanterna i undersökningen kände sig efter ett besök på biblioteket eller i 
bokhandeln påverkades ofta av de förväntningar som de hade innan besöket samt vad de 
förväntade sig att få ut av det. Oftast handlade det om att få sina läsbehov tillfredsställda 
och sina önskemål om att hitta en viss bok uppfyllda. 
 
I vår undersökning var de flesta av informanterna nöjda när de har varit på biblioteket 
eller i bokhandeln. Det beror oftast på att de har hittat den eller de böcker som de önskat 
eller att de fått den hjälp som de behövde. De informanter som inte alltid var nöjda efter 
ett besök på biblioteket eller i bokhandeln anser att det beror på att de inte har fått tag på 
de böcker som de efterfrågade. Bruno var en av de få som inte alltid var nöjd när han 
går från biblioteket. Han blir besviken och känner sig tomhänt de gånger som han inte 
hittar någonting som tilltalar honom. Besvikelsen bygger på en förhoppning om att 
Bruno sett fram emot att komma hem med någonting nytt att läsa. Han tyckte att det 
kanske låter konstigt eftersom det alltid finns böcker på biblioteket som han inte har 
läst. Han menade att det är sinnesstämningen som avgör vilken bok han vill läsa. Efter 
ett besök i bokhandeln kan Bruno bli besviken när han inte hittar den bok som han trott 
ska ha kommit ut i handeln. För att bli helt nöjd, ska Bruno ha med sig en kasse fylld 
med böcker när han kommer ut från biblioteket eller bokhandeln, som räcker en hel 
månad. Anton som intervjuades i bokhandeln, var inte alls nöjd när han har varit på 
biblioteket. Det beror på att han tycker att de har ett dåligt utbud av den genren som han 
efterfrågar. Däremot var han nöjd när han har varit i bokhandeln, även om han anser att 
de har för få böcker i den genren som han läser. Det har lett till att Anton sällan går till 
biblioteket. I Antons fall kopplas hans tillfredsställelse ihop med vad han tycker om 
bibliotekets respektive bokhandelns skönlitterära bokbestånd. Han tyckte att 
bokhandelns bokbestånd bättre passar hans önskemål av litteratur, vilket leder till att 
han i de flesta fall besöker bokhandeln för att tillfredsställa sina läsbehov.    
 
För många av informanterna var det förväntningarna inför besöket och vad det ska ge, 
som avgjorde om de blir nöjda. Några av informanterna hade inga förväntningar att hitta 
någon bok att läsa under ett besök på biblioteket eller i bokhandeln. Boel ansåg att hon 
inte hade några speciella förväntningar inför sina besök, vilket gör att hon alltid känner 
sig nöjd efter ett besök på biblioteket. Hon sade att det alltid finns någonting att låna på 
biblioteket. Angelika och Adam ansåg att de inte alltid behöver hitta något speciellt för 
att känna sig nöjda med sina besök på biblioteket eller i bokhandeln. De är inte alltid ute 
efter att köpa någon bok när de går till bokhandeln. Många gånger går de dit bara för att 
titta och då blir de inte heller besvikna om de inte hittar något att köpa eftersom det inte 
var därför som de gick dit. Anita som oftast går till bokhandeln för att få tag på böcker, 
menade att hennes förväntningar på vad hon ska hitta har betydelse för om hon ska 
känna sig nöjd eller inte. Om hon inte är ute efter någon speciell bok kan hon ändå bli 
missnöjd om hon inte hittar någonting, men eftersom hon inte haft några speciella 
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förhoppningar om att hitta någon bok ansåg Anita att hon inte har någon egentlig 
anledning till att bli missnöjd.  
 
 
5.4.6 Institutionernas totala kvalité och service 
 
Enligt Kotler och Armstrong har företagens kvalité en påverkan på kundens 
tillfredsställelse (Kotler & Armstrong, 2001, s. 10-11). För att biblioteket och 
bokhandeln ska kunna tillfredsställa sina besökare, behöver de matcha sitt utbud och sin 
totala kvalité med de behov som finns. Därför har informanternas upplevelser av 
bibliotekets och bokhandelns totala kvalité och litteraturförmedling en stor betydelse.  
 
Av undersökningens resultat har vi sett att informanternas intryck och erfarenheter av 
biblioteket och bokhandeln påverkade deras uppfattning av vad de tyckte om 
institutionernas totala kvalité, det vill säga service, personalens bemötande och 
rådgivning, bokbestånd samt de marknadsföringsstrategier som används för att locka till 
sig besökare. Samtliga informanter var nöjda med bibliotekets totala kvalité. På frågan 
om bibliotekets bokbestånd svarade bara hälften av de tillfrågade att de var nöjda trots 
att de ansåg att den totala rollen var positiv. Boel och Angelika var inte riktigt nöjda 
med bibliotekets bokbestånd. Det har att göra med att de anser att det inte finns så 
många nya böcker på biblioteket. Bruno var heller inte riktigt nöjd med bib liotekets 
bokbestånd. Han tyckte att det är för svårt att hitta bland böckerna. Han sade att det 
alltid är samma böcker som står i hyllan som inte är ut lånade och att det dessutom alltid 
gallras ut vissa delar i en serie som han tänkt läsa. I en jämförelse med en av Sahléns 
enkätfrågor får vi ett liknande resultat utifrån det som hennes informanter sade att de 
inte var nöjda med. Informanterna i Sahléns undersökning sade att de saknade ett större 
urval av nyutkommen litteratur och böcker av mer kända författare samt att det alltid 
saknades en del i den serie som de ville läsa (Sahlén, 1996, s. 44). De svaren är nästan 
identiska med det som Boel, Angelika och Bruno sade.     
 
De flesta informanterna var nöjda med bibliotekets service. Bianca tyckte att personalen 
på biblioteket alltid är tillmötesgående och trevliga och att de alltid kan beställa det som 
man vill ha. Beata däremot, menade att bibliotekets service är olika beroende på vilken 
bibliotekarie som man frågar om hjälp. Hon tyckte att de flesta bibliotekarierna ger sken 
av att man besvärar dem när man frågar om hjälp, vilket hon inte tyckte var bra. De 
flesta av informanterna tyckte att biblioteket arbetar på ett bra sätt för att hjälpa dem och 
att de får den hjälp som de behöver. Många av informanterna hade inte så mycket att 
säga om varken bibliotekets service eller om sättet som biblioteket arbetar på för att 
hjälpa dem. Det kan bero på att informanterna inte använder bibliotekets tjänster eller 
frågar om hjälp i någon större utsträckning. De av informanterna som frågar om hjälp 
gör det väldigt sällan. Agnes och Anton sade att de aldrig har behövt fråga om hjälp och 
att de därför inte kunde svara på frågan. Andra synpunkter som kom fram var att 
informanterna tyckte att de får den hjälp som de vill ha eller att det har fungerat bra de 
gånger som de har frågat. Adam var den enda som sade lite mer om hur biblioteket 
arbetar. Han tyckte inte att bibliotekarierna var lika aktiva att fråga om någon vill ha 
hjälp som man gör när man går in i en affär. Han menade att man själv får fråga om det 
finns någon bok som de kan rekommendera.  
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De flesta av informanterna var nöjda med bokhandelns totala kvalité, som deras service, 
trevligt bemötande, professionell rådgivning samt bokbeståndet. De informanter som 
inte var nöjda med bokhandelns totala roll var Boel och Arne. De menade att de inte 
kunde uttala sig i frågan eftersom de inte använder sig av deras tjänster. Generellt sett 
tyckte informanterna bättre om bokhandeln än biblioteket på den punkten, oavsett om 
de hellre föredrog att gå till biblioteket. Bruno sade till exempel att bokhandelns totala 
roll som litteraturförmedlare är riktigt bra och att det till och med är bättre än på 
biblioteket. Det beror på att han tyckte att allt fungerar smidigt i bokhandeln. Det sade 
han trots att han oftast går till biblioteket för att få sina läsbehov tillfredsställda. Han 
anser att biblioteket har ett bredare utbud och fler författare att välja mellan. Dessutom 
sade Bruno att det skulle bli för dyrt om han jämt skulle gå till bokhandeln för att köpa 
de böcker som han läser, eftersom han läser väldigt mycket. Bokhandeln lockar honom 
dit med deras utbud av ny litteratur. Beata sade att hon föredrar bokhandeln när hon vill 
ha ny information om en bok eller en författare, men annars föredrar hon biblioteket. 
Till skillnad från de övriga informanterna ansåg Adam att biblioteket och bokhandeln är 
ungefär ”samma typ av ställe”. Han ansåg att biblioteket till skillnad från bokhandeln, 
inte bryr sig om sina besökare samt att de definitivt inte bryr sig om att sälja. Adam 
tyckte också att biblioteket har en mycket bredare bas och att det är dit man går om man 
vill veta lite mer medan bokhandeln är expert på den litteratur som de har.              
 
På de enskilda frågorna om bokhandelns bokbestånd, service och hur de arbetar för att 
hjälpa sina besökare, överensstämmer svaren med vad informanterna tyckte om 
bokhandelns totala kvalité. De flesta av informanterna svarade att de var nöjda. Bianca 
svarade både ja och nej på frågan om hon var nöjd med bokhandelns skönlitterära 
bokbestånd. Om de böcker som hon vill ha inte finns i bokhandeln brukar hon gå till 
biblioteket för att låna böckerna. Hon sade att hon aldrig orkar vänta om hon beställer 
någon bok från bokhandeln. De informanter som var nöjda med bokhandelns 
bokbestånd tyckte att bokhandeln har ett bra utbud av nyutgiven skönlitteratur. Det 
fanns även informanter som tyckte att bokhandeln har ett för smalt utbud av litteratur. 
Anton var en av dem som inte var helt nöjd med bokhandelns skönlitterära bokbestånd. 
Han tyckte att de har för lite fantasy-litteratur.  
 
Av de informanter som intervjuades i bokhandeln sade flera personer att de inte visste 
något om servicen eller hur bokhandeln arbetar. Antingen brukar de inte fråga om hjälp 
eller också brukar de inte gå till den här bokhandeln särskilt ofta. Bianca och Anton 
tyckte att bokhandelns service var bra. Bianca gillar deras personliga service och att de 
alltid erbjuder sig att beställa böcker om det är något som saknas. Anton sade också att 
personalen alltid kan beställa böcker som han vill ha. Beata var den enda som inte var 
nöjd med bokhandelns service. Hon tyckte att personalen borde ta sig mer tid för sina 
kunder.       
 
På frågan som handlar om hur biblioteket lockar informanterna att återkomma kan 
svaren delas in i två grupper. De som ansåg att biblioteket inte gör så mycket för att de 
ska komma dit och de som ansåg att biblioteket lockar dem att återkomma av olika 
anledningar. Bianca ansåg att biblioteket marknadsför sig dåligt. Hon är student och 
relativt nyinflyttad. Hon visste inte var biblioteket låg tills för någon månad sedan. Vid 
intervjutillfället var Bianca på biblioteket för att studera och sade att nu när hon vet var 
biblioteket ligger kommer hon att gå dit igen. Men hon tyckte att biblioteket borde 
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skicka ut reklam till folk som flyttar till kommunen. Hon tyckte även att det borde 
finnas skyltar på stan som visar var biblioteket ligger. Arne svarade kort att han inte 
visste om biblioteket försöker locka honom att gå dit. Anita menade att biblioteket inte 
behöver locka henne med någonting för att hon ska komma dit. Hon vet att biblioteket 
finns, vad hon kan få där och hur det fungerar. Det räcker för henne. Några informanter 
ansåg att bibliotekets utbud lockade mest för att de ska komma dit igen. Förutom 
litteraturutbudet var servicen samt bibliotekets trevliga och studievänliga miljö 
uppskattade. Anton och Adam tyckte att bib lioteket är ett bra ställe att gå till när man 
inte har så mycket pengar att köpa böcker för. Det är idén om att låna böcker som de 
gillar med biblioteket. Bruno tyckte att det är trevligt att komma till biblioteket, men 
sade samtidigt att biblioteket inte gör så mycket för att han ska komma dit. Det gör han 
frivilligt. 
 
Många informanter tyckte att biblioteket är något självklart i samhället och att alla vet 
var det ligger, därför behöver de inte marknadsföra sig. Anita trodde att oavsett hur 
mycket biblio teket syns kommer inte personer som aldrig har gått till biblioteket att 
komma dit. När vi frågade om informanterna även trodde att nyinflyttade känner till var 
biblioteket finns svarade några att de inte trodde att nyinflyttade vet var biblioteket 
ligger och att man kan bli bättre på att informera om det, till exempel genom att skicka 
en folder till dem. De flesta av informanterna som tyckte att biblioteket är en 
självklarhet i samhället ansåg att biblioteket är dåliga på att skicka ut reklam eller 
information om sin verksamhet. Adam såg det ur en annan synvinkel och sade att man 
kan fundera på om biblioteket ska profilera sig för att försöka sälja och få pengar och 
om biblioteket ska marknadsföra sig på samma sätt som bokhandeln. Han tyckte att 
biblioteket istället ska fokusera på att köpa in böcker som folk är intresserade av. Beata 
tyckte att biblioteket syns mer i samhället än bokhandeln. Hon sade att i dagens 
ekonomiskt medvetna samhälle borde biblioteket få en allt större roll. Så länge man inte 
har behov av att äga de böcker som man läser tyckte Beata att biblioteket är ”jättebra”.      
 
Svaren på hur informanterna tyckte att bokhandeln lockar dem att komma dit var 
varierande. Bianca tyckte att bokhandeln har en bättre marknadsföring än biblioteket. 
Hon trodde att bokhandeln har fördel i att de ligger mer centralt. Om man oftare går 
förbi bokhandeln går man också oftare in i butiken. Många tyckte som Bruno, att 
bokhandeln har ett bra utbud och att de visar upp sitt sortiment på ett bra sätt genom 
hyllornas placering, nyheter och topplistor. De ansåg att böckernas placering med 
framsidan utåt gör det mer överskådligt och lättare att se vad som finns. Vidare tyckte 
Bruno att det alltid finns något att köpa när han går till bokhandeln eftersom det alltid 
kommer in nya böcker. Agnes gillade urvalet av pocketböcker och att man har möjlighet 
att köpa lite billigare böcker. För Anita och Adam räckte vetskapen om att de kan köpa 
böcker i bokhandeln för att de ska gå dit och för andra är bokrean något som lockar dem 
dit. Bengt och Beata var de enda som upplevde att bokhandeln inte lockar dem med 
något speciellt. Boel kunde inte svara på frågan eftersom hon tyckte att hon går dit för 
sällan.  
 
Informanterna fick möjlighet att själva komma med tips till biblioteket och bokhandeln 
om det var någonting som de skulle vilja ändra på eller förbättra. Flera av informanterna 
kunde inte komma på något direkt som de ville förbättra eller förändra på biblioteket. 
Några tyckte att biblioteket skulle kunna marknadsföra sig bättre genom att skicka ut 
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reklam och att de skulle kunna gå ut mer i medierna, vilket de skulle vinna på. 
Samtidigt var de medvetna om att det är en kostnadsfråga. Mer boktips efterlystes av 
flera informanter. Några ville ha mer skyltning inne i biblioteket och påstod att det finns 
plats för det. Andra ville ha frontexponerade böcker eftersom blicken lätt dras till 
böckernas framsida. Börje ville ha tips på titlar eller olika genrer genom uppsatta skyltar 
eller på datorn. Bruno ville få boktips på nya böcker hemskickat via nyhetsbrev som 
man skulle kunna prenumerera på. Han trodde att om man får tips på nya böcker, och 
även på böcker som redan finns på biblioteket, skapar det ett intresse att gå till 
biblioteket. När man väl kommer till biblioteket hittar man andra böcker som man kan 
tänka sig att läsa, menade han.  
 
De flesta av informanterna kunde inte komma på något som de ville ändra på eller 
förbättra i bokhandeln. De tog istället upp saker som de redan var nöjda med. De tyckte 
att bokhandeln är bra på att exponera sina böcker och på att visa att de finns genom att 
skicka hem broschyrer. En annan fördel var att bokhandeln ligger centralt och att de har 
stora skyltfönster. Bengt, Boel och Beata hade andra åsikter. Bengt tyckte att det är 
individuellt hur man tycker att bokhandeln visar sitt sortiment och tipsar om böcker. 
Själv tyckte han att bokhandeln skulle kunna visa fler böcker som han är intresserad av. 
Boel ville att bokhandeln ska sänka sina priser för att hon ska gå dit och handla. Beata 
ansåg att bokhandeln borde ha fler böcker som inte är nya och som har gått ner i pris. 
Annars tyckte hon inte att bokhandeln hade någon speciellt utmärkande roll idag mer än 
att de skickar ut reklam och har skyltfönster. 
 
De flesta av informanterna som intervjuades på biblioteket kom på saker som 
biblioteket kan lära sig av bokhandelns verksamhet. Det som togs upp var bland annat 
att litteraturutbudet på biblioteket inte riktigt stämde överens med informanternas 
efterfrågan. De saknade mer nyutkommen litteratur och tyckte att bokhandeln var ett 
föredöme. Det fanns också önskemål om att biblioteket skulle ta efter bokhandeln att bli 
mer serviceinriktade mot sina kunder. Bianca återkom till marknadsföring och tyckte att 
biblioteket kan lära sig att marknadsföra sig bättre av bokhandeln. En del tyckte att 
biblioteket har en tråkig miljö, men antog att de flesta bibliotek har det. Bruno menade 
att biblioteket borde bli lite mer inbjudande och mysigare. Han liknade biblioteket med 
ett väntrum hos tandläkaren eller en vänthall på en flygplats. Bruno kom ännu en gång 
in på att biblioteket borde titta på hur bokhandeln exponerar sina böcker, men han 
trodde att bibliotekets uppställning av böcker har med platsbrist att göra. I bokhandeln 
skulle Bruno vilja ha dataterminaler med sökfunktioner som biblioteket har, för att 
lättare hitta inkomna böcker. Han trodde att bokhandelns begränsade utbud beror på 
praktiska problem, som tillgång till mer plats och lager. Samtliga informanter som 
intervjuades i bokhandeln tyckte att det var svårt att svara på om biblioteket och 
bokhandeln kunde lära sig någonting av varandra. Angelika sade att bokhandeln skulle 
kunna ha sagostunder och att biblioteket kunde ligga mer centralt. Anita menade att hon 
kan för lite om deras verksamheter för att svara på det, men hon trodde att de 
samarbetade på något vis.     
 
Bland informanterna fanns en positiv bild av biblioteket och bokhandelns totala kvalité. 
Åsikterna om bibliotekets marknadsföring var delade. Några informanter tyckte att 
biblioteket behövde bättre marknadsföring medan de flesta ansåg att någon större 
marknadsföring inte behövdes eftersom alla redan vet att biblioteket finns och var det 



 
55 

ligger. Om bokhandelns marknadsföring och litteraturförmedling sade informanterna 
inte mycket mer än saker som de redan gör idag. Anledningen till det kan vara att 
bokhandelns arbete matchar informanternas behov att få tag på böcker som de vill läsa. 
Om bibliotekets litteraturförmedling var det i huvudsak skyltning och exponering av 
böcker som togs upp och att man saknade mer nyutgivna titlar. Utifrån informanternas 
åsikter kan vi se att det som sades inte helt och hållet speglas av vart de främst går för 
att skaffa böcker att läsa. Av de informanter som oftast går till biblioteket fanns det de 
som inte var helt nöjda med bibliotekets bokbestånd, men de fortsätter att gå till 
biblioteket eftersom det passar dem bäst. En del av informanterna, som Boel som sällan 
är i bokhandeln, hade inget att säga om bokhandelns totala kvalité eftersom de ansåg att 
de går dit för sällan. Det vi också kan se är att många av informanterna som tyckte att 
biblioteket inte marknadsför sig, gör det för dåligt eller ansåg att de inte behöver 
marknadsföra sig, ändå går till biblioteket. Det är svårt att säga varför, men vi tror att 
biblioteket är en viktig plats för många av informanterna och att många som har 
möjlighet går dit för att stilla sitt läsbehov. Kanske behöver biblioteket inte samma 
profilering som bokhandeln eftersom folk går dit ändå, men vi tror att fler invånare i 
samhället skulle hitta dit och utnyttja deras resurser bättre om biblioteket lade mer tid 
och pengar på att visa att de fanns.  
 
 
5.4.7 Marknadsföringsrelationer  
 
Enligt Kotler och Armstrong handlar marknadsföringsrelationer om att bygga 
långsiktiga relationer med hjälp av den marknadsföring som bedrivs (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 11). Långsiktiga relationer är till fördel för både institutionen och 
besökaren. För att biblioteket och bokhandeln ska kunna bygga långsiktiga relationer 
med sina besökare behöver de matcha sin marknadsföring med användarnas och 
kundernas behov, önskemål och efterfrågan. Om användarna och kunderna är nöjda 
med bibliotekets och bokhandelns totala roll kommer de att fortsätta att gå dit. De får 
tag på de böcker som de vill läsa och därmed får de sina läsbehov tillfredsställda. 
Bibliotekets mål är att deras resurser ska användas av alla invånare och bokhandeln 
behöver sina kunder för att få pengar till verksamheten. Vi anser att besökarnas 
synpunkter är betydelsefulla för att de långsiktiga relationerna ska kunna bildas. Om 
läsarna inte är nöjda med sina besök på någon av dessa institutioner och inte får sina 
läsbehov tillfredsställda är det inte säkert att de kommer att gå dit igen. Både biblioteket 
och bokhandeln vill leverera produkter och arbeta på ett sätt som faller besökarna i 
smaken för att de ska bli nöjda och återkomma. När läsarna fått förtroende för 
institutionen och går dit regelbundet för att få tag på böcker som de vill läsa, har de 
blivit trogna besökare och det har uppstått långsiktiga relationer.       
 
I likhet med marknadsföringsrelationer handlar bibliotekens PR-arbete om att skapa 
långsiktiga relationer. Marknadsföringsrelationer i den kommersiella världen handlar 
om att skapa långsiktiga relationer mellan kunder, distributörer, återförsäljare och 
leverantörer. Man vill bygga starka ekonomiska och sociala förbindelser genom att lova 
och medvetet leverera högkvalitetsprodukter, bra service och skäligt pris. (Kotler & 
Armstrong, 2001, s. 11) PR är enligt Renborg en del av bibliotekens marknadsföring. 
PR innebär att skapa kontakter och relationer mellan biblioteket och dess besökare och 
se till att de på sikt blir långvariga relationer, så kallade publika relationer. De publika 
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relationerna är viktiga för att biblioteket ska kunna nå ut med sin marknadsföring, visa 
var de finns, vilka tjänster som de har samt vad det tillför användarna och för att 
biblioteksresurserna ska utnyttjas bättre än vad de gör. (Renborg, 1973, s. 16) 
Marknadsföringsrelationerna, de långsiktiga relationerna med besökarna, kan också ses 
som en metod för att nå ut med marknadsföringen. När institutionen har en trogen krets 
av besökare är det enklare att nå ut med marknadsföringen till dem och via dem till nya 
kunder.  
 
När vi undersökte bibliotekets och bokhandelns marknadsföring utgick vi ifrån de tre 
resursbehov som marknadsföring omfattar, det materiella, det mänskliga och det 
budskapsgivande. (Krukmakaren i Delfi, 1991, s. 30; Rylander, 1984, s. 14, 22-23)  
 
I det materiella resursbehovet ingår bland annat butikslokalens utformning, 
varusortiment, butiksinredningen samt de säljverktyg som företaget använder sig av 
(Rylander, 1984, s. 14). Bibliotekets och bokhandelns varusortiment består bland annat 
av skönlitterära böcker. Bibliotekarien som vi intervjuade på biblioteket ansåg att 
underhåll av skönlitteraturen är en viktig del i bibliotekets marknadsföring. Personalen 
har delat in en del av den skönlitterära samlingen i olika genrer för att det ska vara 
lättare att hitta. Fantasy- litteratur står för sig och deckare för sig och det finns en hylla 
för verk av unga författare.  
 
Under det materiella resursbehovet tycker vi att skyltning av böcker passar bra in. Det 
är en del av varusortimentet och ett säljverktyg, samtidigt som det blir en del av 
lokalens utformning. Författarna i Selling the book har också definierat skyltning som 
ett verktyg för att marknadsföra en verksamhet (Hyde, ed., 1977, s. 7-8). Både 
biblioteket och bokhandeln skyltar enligt de principer som Borgwardt skriver om, för att 
väcka läsarnas uppmärksamhet, ge lästips samt öka cirkulationen, utlåningen och 
försäljningen av böcker (Borgwardt, 1970, s. 6, 18). Bokhandeln skyltar med litteratur 
för att visa att det har kommit en ny bok och för att man vill att folk ska köpa den. 
Biblioteket vill att låntagarna ska låna de böcker som man skyltar med för att höja 
utlåningssiffrorna. Bibliotekarien sade att det är viktigt att skylta, men att biblioteket 
inte har några större möjligheter att göra det. Hon sade att det beror på att biblioteket 
börjar bli för litet för att få plats med mer skyltning än de redan har. Till motsats mot 
bibliotekarien tyckte informanterna som besökte biblioteket, att biblioteket borde skylta 
mer och att det borde finns plats för mindre skyltningar på fler ställen. Bokhandeln 
arbetar mycket med skyltning och exponering av böcker. De får hela tiden in nya böcker 
och behöver ofta skylta om i butiken eftersom de anser att böckerna har ett 
aktualitetsvärde. Butikschefen tyckte att frontexponering av litteratur har en stor 
betydelse och sade att det märks på försäljningen om ett ämne eller en sektion har 
många böcker som visas med framsidan.  
 
Enligt Brown har biblioteken börjat se på sina produkter som handelsvaror för att lättare 
kunna marknadsföra dem med till exempel skyltning (Brown, 1995, s. 121). Vi tror inte 
att biblioteket ser på sina böcker som handelsvaror, vilket bokhandeln gör. Biblioteket 
har inte samma möjligheter att skylta och exponera litteraturen på samma sätt som 
bokhandeln, vilket även uppmärksammades bland informanterna. Informanterna trodde 
att det beror på att biblioteket har ett begränsat utrymme för att arrangera sina böcker på 
liknande sätt som bokhandeln. Biblioteket har också en annan typ av boksamlingar än 
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bokhandeln. Bokhandeln satsar mer på ny litteratur och kan köpa in större volymer av 
samma titel eftersom de vet att det säljer. En av bibliotekens uppgifter är att förvalta 
litteraturen (Thorhauge, 1995, s. 174). Samtidigt som biblioteken försöker köpa in nya 
böcker måste de även ha plats för klassiker.  
 
Informanterna ansåg att innehållet i biblioteket och bokhandelns ”varusortiment” skiljer 
sig åt. Även bibliotekarien och butikschefens åsikter om varandras varusortiment skilde 
sig åt. Den allmänna uppfattningen bland informanterna var att bokhandeln har mer 
nyare litteratur medan biblioteket har ett bredare urval. Butikschefen hade inte samma 
åsikt som informanterna. Han ansåg att bokhandeln är väldigt breda i sitt litteraturutbud 
och att de köper in både kvalitetslitteratur och böcker som säljer bra. Däremot tyckte 
han att biblioteket inte har samma aktualitet som de själva. Informanternas åsikter 
stämde bättre överens med vad bibliotekarien sade. Hon tyckte att bokhandeln är för 
begränsad i sin litteratur eftersom de har en väldigt liten del av all litteratur. Biblioteket 
står för både bredd och kvalité och även för en mycket bredare kunskap om litteratur 
eftersom användare inte bara frågar efter nya böcker utan också efter äldre titlar. 
Bibliotekarien menade att de inte har råd att ha lika många exemplar av en titel som 
bokhandeln. Oftast går alla nyinkomna böcker på biblioteket till personer som står i kö 
på böckerna och därför tar det lång tid innan en nyutkommen bok går att få tag på. Som 
iakttagare är det intressant se vilken bild biblioteket och bokhandeln har av varandra 
och om sig själva. Båda hade olika bilder av varandra och sig själva när det handlar om 
bokbeståndet och dess kvalité. Butikschefen hade en splittrad syn på bokhandelns 
litteraturutbud. Han ansåg att de har ett brett urval, men ändå tyckte han att bokhandeln 
kunde lära sig av biblioteket att få en större bredd på sitt sortiment. Han sade också att 
utbudet har med ekonomi att göra och att biblioteket har fördel i att ”de går runt på 
skattepengar”.  
 
I det mänskliga resursbehovet ingår personal (Rylander, 1984, s. 14). Personalens 
kunskap och service är en viktig del av marknadsföringen både på biblioteket och i 
bokhandeln. Thorhauge menar att bibliotekarien är en viktig del i förmedlingsarbetet av 
litteraturen och att de ska fungera som förmedlare mellan användarna och litteraturen 
för att besökarna ska hitta den litteratur som de vill ha (Thorhauge, 1995, s. 174-175). 
Det var något som biblioteket tog fasta på. Bibliotekarien sade att det dagliga arbetet i 
informationsdisken är en del av marknadsföringen. Det är viktigt att personalen kan ta 
hand om alla besökare och svara på deras frågor, oavsett vad de vill ha eller vad de 
undrar över. I bokhandeln var det viktigt att personalen är serviceinriktade och har 
marknadsföringskunskaper. Även där var det viktigt att man kan prata med olika 
människor som kommer in i butiken. Bibliotekarien ansåg också att det var bra att ha 
kunskaper om marknadsföring och hur personalen kan nå ut. Som bibliotekarie ska man 
kunna presentera verksamheten så att den känns lockande. Bibliotekarien tyckte att de 
fortfarande har mycket kvar att göra på det området.  
 
Bibliotekarien och butikschefen hade olika syn på vilken kunskap om skönlitteratur som 
personalen bör ha. Enligt butikschefen finns det inga krav på att en bokhandlare har läst 
litteraturvetenskap. Butikschefen ansåg inte att det var hans jobb att tala om vad böcker 
står för eller om de är bra eller dåliga. Bibliotekarien sade att mångsidig kunskap var en 
fördel när man arbetar på ett folkbibliotek. Hon sade att besökarna förväntar sig att en 
bibliotekarie ska kunna allt om skönlitteratur. Det innebär inte att bibliotekarierna ska 
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ha läst alla böcker som finns på biblioteket. Men att det kan vara bra att kunna många 
titlar och författare om man kan ge vägledning. Ofta utgår en bibliotekarie från att alla 
vet vad som finns i biblioteket, men bibliotekarien sade att man som låntagare inte kan 
veta om allt som finns på biblioteket.  
 
I det budskapsgivande resursbehovet ingår fasadskyltar, säljpunktsplanering, annonser 
samt direktreklam (Rylander, 1984, s. 14). Det är under den här punkten som vi kan se 
störst skillnad på biblioteket och bokhandelns sätt att marknadsföra sina verksamheter. 
Renborg skriver att biblioteken kan använda de flesta metoder i sin marknadsföring som 
kommersiella företag använder sig av. På biblioteken förekommer det en motvilja mot 
reklam, enligt Renborg. (Renborg, 1977, s. 42-43) Det kan bero på att 
marknadsföringsarbetet inte är en självklar del i bibliotekens planeringsarbete (Renborg, 
1992, s. 60-61). Bibliotekarien ansåg att det var viktigt att marknadsföra biblioteket och 
dess samlingar för att visa samhället att de finns och vad som finns i biblioteket. 
Biblioteket lägger inte ner så mycket pengar på marknadsföring, men en hel del arbete 
enligt bibliotekarien. Hon sade att det finns mycket på biblioteket som man på ett bra 
sätt behöver få ut information om. Hon menade att det fortfarande finns väldigt mycket 
att göra kring hur det skulle kunna ske och att det diskuteras bland personalen. Men 
eftersom personalen har många andra arbetsuppgifter är det inte lätt, ansåg 
bibliotekarien. Vi kan se att biblioteket använder flera av de metoder som Renborg tar 
upp för att nå ut till allmänheten, som bokprat, skyltning och kontakt via nyhetsmedier 
(Renborg, 1977, s. 43). Enligt vad vi tror förekommer det bokprat på biblioteket, men 
det var inget som togs upp under intervjun med bibliotekarien. Bibliotek brukar ha 
någon typ av samarbete med skolor och förskolor som de presenterar böcker för. 
Bokskyltning inne i biblioteket är en annan metod. Personalen låter även trycka upp 
broschyrer inför olika evenemang som anordnas på biblioteket, men inte om olika 
skönlitterära verk eller enskilda författarskap eftersom det inte finns resurser till det. 
Varje månad utkommer ett månadsblad för hela kulturverksamheten i kommunen, med 
tips på utställningar, evenemang och liknande. Biblioteket har ingen större kontakt med 
nyhetsmedier, förutom kring ”Litteraturdagarna” som biblioteket anordnar en gång om 
året. I samband med ”Litteraturdagarna” annonseras det i bland annat lokaltidningen, 
internt inom kommunen, ut mot andra bibliotek samt på andra institutioner på orten och 
på skolor och föreningar. Så småningom vill bibliotekarien att också bibliotekets 
hemsida ska användas mer för bokreklam.  
 
I jämförelse med biblioteket har bokhandeln en betydligt mer budskapsgivande 
marknadsföringsstrategi. Utanför bokhandeln finns det fasadskyltar och stora 
skyltfönster som används för skyltning av böcker. Bokhandeln använder sig av både 
tryckta medier och etermedier för sin reklam, vilket är bland de vanligaste sätten att 
marknadsföra en bokhandel enligt författarna till boken A manual on bookselling (Hale, 
Curwen & Marshall, ed., 1987, s. 354-355, 363). Den största kanalen för den undersökta 
bokhandelns bokreklam är bokkatalogen som skickas till alla hushåll fem till sex gånger 
per år. De skickar ut mejl till kunder som vill få en mer personlig reklam och 
butikkedjans hemsida används också för att göra reklam för bokhandelns sortiment. 
Inne i butiken ger bokhandeln litteraturtips i form av bokskyltningar och en tio i topp 
lista. Bokrean som vanligtvis förekommer en gång om året i den undersökta 
bokhandeln, kan enligt författarna till A manual on bookselling ses som en 
säljfrämjande kampanj för att ge butiken extra uppmärksamhet och locka till sig kunder 
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(ibid., s. 385-389). Dessutom får bokhandeln stor uppmärksamhet när butikschefen är 
ute på olika uppdrag som till exempel i egenskap av radiopratare eller när han bokpratar 
hos olika föreningar. Författarna till A manual on bookselling skriver att det är vanligt 
att bokhandlare går ut till olika grupper och organisationer i samhället för att presentera 
nyutkommen litteratur och ibland även ovanliga verk som annars inte får någon 
uppmärksamhet. Vissa bokhandlare blir bokrecensenter för lokalradion eller TV. (ibid., 
s. 363) Butikschefen tar även upp den generella reklamen och uppmärksamheten som 
finns kring litteratur i samhället, i tidningar, recensioner, på TV och i radio, som 
kunderna får därifrån. Även Thorhauge tar upp den litteraturförmedling som ständigt 
pågår i medierna. Han anser att även biblioteken i sitt arbete kan dra nytta av intresset 
som skapas för ny och äldre litteratur genom medierna. (Thorhauge, 1995, s. 180)  
 
Renborg skriver att ett av bibliotekens mål är att alla ska veta var biblioteket är beläget 
och vad som finns i det (Renborg, 1973, s. 25). Av de informanter som vi intervjuade på 
biblioteket var två nyinflyttade. Det var andra gången som de besökte biblioteket 
eftersom det dröjde innan de visste var det låg. Det visar att alla människor inte vet var 
biblioteket ligger, även om många informanter tar det för givet. Kanske kan man själv ta 
reda på det. Men vi tycker att det är viktigt för biblioteket att visa var de finns och vad 
de har för tjänster, för att allmänheten ska kunna utnyttja dem. Enligt Renborg vet för få 
människor om vilka tjänster som biblioteken egentligen kan erbjuda och därför är det 
väldigt få som verkligen använder sig av biblioteket. I Att arbeta med bibliotekens PR, 
information och kommunikation från 1973, refererar Renborg till 1968 års 
Litteraturutredning. Utredningen visade att användningen av bibliotek i landets 
kommuner var lågt. Renborg tror att det berodde på att det fanns många människor som 
inte visste om att det fanns ett bibliotek på orten och på bristande kännedom om vad 
biblioteken kan ge. Renborg tror också att fler människor skulle ha använt sig av 
biblioteket och dess resurser om de kände till dem. (Renborg, 1973, s. 18-19) Till 
exempel nyinflyttade personer. De kan ha svårt att veta var biblioteket ligger och därför 
går de inte dit. Ett sätt att visa var biblioteket ligger är att sätta upp skyltar som visar 
vägen. (Renborg, 1977, s. 33) Något som informanterna efterfrågade för att lättare hitta 
dit. För att få bättre kontakt med allmänheten och även för att den kommunala 
myndigheten, bibliotekets uppdragsgivare, ska bli bättre insatt i vad biblioteket gör, 
anser Renborg att fler bibliotek i Sverige bör arbeta mer med marknadsföring genom 
publika relationer (Renborg, 1973, s. 16, 25). Renborg menar att biblioteken bör arbeta 
med marknadsföring trots att de inte arbetar för att tjäna pengar. De arbetar ändå 
affärsmässigt genom att de köper in bästsäljare för att möta låntagarnas efterfrågan, för 
att öka utlåningssiffrorna och för att bibliotekets resurser ska användas mer. (Renborg, 
1992, s. 64)  
 
Biblioteket och bokhandeln har olika synsätt på marknadsföring och olika 
förutsättningar och resurser för att arbeta med marknadsföring. I bokhandeln är 
marknadsföringen en del av det dagliga arbetet. De har en marknadsavdelning och en 
väl utarbetat marknadsföringsstrategi för att visa vad som finns i butiken. De har 
möjlighet att lägga ned både pengar och tid på att arbeta med marknadsföring för att nå 
ut till sina kunder på flera av de sätt som tas upp i den litteratur som behandlar 
bokhandelns marknadsföring. Bokhandeln befinner sig i en balansgång mellan 
affärsverksamhet och kultur enligt butikschefen. De lever på sina kunder och måste 
lyssna på vad de tycker för att möta deras behov, önskemål och efterfrågan för att kunna 
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skapa långsiktiga relationer med dem. På biblioteket ser vi att det finns en medvetenhet 
om hur viktigt det är med marknadsföring, men vi tror att personalen inte har tillräckligt 
med tid och pengar för att i större utsträckning kunna arbeta med fler metoder att nå ut 
till invånarna. Biblioteket ska förvalta och tillgängliggöra litteratur för samhällets 
invånare. Det kan även vara så att personalen på biblioteket anser att marknadsföring är 
för kommersiellt och att det inte passar för ett bibliotek som förvaltar och förmedlar 
litteratur. Vi tycker att vi kan se att biblioteket har lyckats att skapa långsiktiga 
relationer med flera av informanterna som vi intervjuade, trots att de inte når ut på 
samma sätt som bokhandeln har möjlighet till. Många av informanterna går till 
biblioteket för att låna böcker oavsett vad de tycker om till exempel deras skyltning eller 
inredning. Vi tror att biblioteket är en del av samhället och en etablerad institution. Ett 
självklart ställe att gå till för många som tycker om att läsa skönlitteratur eller ett 
alternativ för andra som inte kan få tag på böcker på något annat sätt för att de till 
exempel inte har råd att köpa böcker.  
 
 
5.4.8 Marknad  
 
Marknaden kan i det här fallet ses som de människor som är intresserade av att låna 
eller köpa böcker, de som befinner sig i det samhälle där biblioteket och bokhandeln 
verkar. Biblioteket och bokhandeln är säljare och fungerar som en varumarknad där 
deras kunder samlas för att köpa och låna böcker, för att de ska kunna tillfredsställa sina 
läsbehov.  
 
Biblioteket och bokhandeln kan påverka marknaden genom sin marknadsföring. Olika 
sorters reklam kan få människor att komma dit och få dem att vilja låna eller köpa vissa 
böcker. Trots att biblioteket inte är något kommersiellt företag som vill sälja varor för 
att tjäna pengar, ser vi biblioteket som en varumarknad. Som Renborg skriver arbetar 
bibliotek affärsmässigt för att möta användarnas behov och efterfrågan och för att 
bibliotekets resurser ska utnyttjas i större grad (Renborg, 1992, s. 64).  
 
Resultatet av våran undersökning visar att bibliotekets och bokhandelns marknad är 
relativt lika. Båda riktar sig till alla människor i samhället. Bibliotekarien som vi 
intervjuade menade att det är deras skyldighet att vända sig till alla invånare i samhället. 
Butikschefen för bokhandeln tyckte att de främst vänder sig till den bokläsande och 
kunskapstörstande allmänheten. I bokhandelns verksamhetspolicy står det att butiken 
ska ha någonting som passar alla. Butikschefen sade att de har något för alla, men att det 
är omöjligt att få plats i butiken med alla böcker som finns utgivna. Bibliotekarien sade 
att de inte kan nå alla invånare i samhället, trots att det är deras mål. Hon trodde att det 
kan bero på att de försöker nå alla på en gång. Om man försöker nå alla invånare på 
samma gång med samma budskap, är det inte säkert att alla människor påverkas 
tillräckligt starkt för att ett medvetet behov ska uppstå eftersom sådan reklam lätt blir 
opersonlig. Renborg skriver att alla människor i ett samhälle inte kan nås med samma 
marknadsföringsmetoder eftersom alla är olika och tar till sig information på olika sätt. 
Istället måste man anpassa informationen till den grupp som man vill rikta sig till för att 
så många som möjligt ska kunna tillgodose sig informationen. (Renborg, 1992, s. 61) 
Bibliotekarien sade att de ofta arbetar med olika teman där de riktar sig till vissa 
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målgrupper i taget. De försöker att berätta på olika sätt om de tjänster som biblioteket 
erbjuder och vad en besökare kan ha för användning av dem.  
 
Även bokhandeln försöker anpassa sin information till olika grupper av människor i 
samhället genom att nå ut via olika kanaler. Bokhandeln skickar bland annat hem en 
bokkatalog flera gånger om året, vilket gör att man själv inte behöver anstränga sig för 
att leta reda på information. Det finns även bokkataloger med olika teman som personer 
som är intresserade av medicin eller juridik kan få. Bokhandeln har även en hemsida på 
Internet där de som vill kan leta efter böcker, beställa böcker och även anmäla sig för att 
få mejl när det kommer nya böcker om det ämne som man är intresserad av. De har en 
tio i topp lista för att visa de mest sålda böckerna som kan fungera som lästips och som 
reklam för att kunderna ska köpa de mest populära böckerna. Bokhandeln annonserar 
även i tidningen och i butiken arbetar de mycket med skyltning av böcker för att visa 
upp nya böcker som har kommit in.  
 
Trots att biblioteket och bokhandeln riktar sig till samma marknad, den läsande 
allmänheten, ser de inte varandra som konkurrenter. Istället tycker vi att de kompletterar 
varandra. Butikschefen ser biblioteket som en kollega i branschen. Han tyckte att det är 
”jättebra” med bibliotek eftersom alla inte har råd att köpa böcker. Bibliotekarien sade 
att ”Biblioteket ska vara ett alternativ och ha saker som man inte kan hitta någon annan 
stans”.       
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet reflekterar vi över och diskuterar våra slutsatser av undersökningen 
samt svarar på vår frågeställning för att knyta ihop uppsatsen. Vi kommer att använda 
frågeställningen som utgångspunkt i kapitlet.  
 
 
6.1 Vilka faktorer kan påverka läsare att köpa eller låna 
en viss bok? 
 
Undersökningen har gett oss svar på vår frågeställning om vilka faktorer som kan 
påverka läsare att köpa eller låna en bok. Vi har också fått svar på hur de människor 
som vi har intervjuat väljer sina böcker och varför.  
 
I början av uppsatsskrivandet funderade vi på hur självständiga läsare är i deras val av 
skönlitteratur. Undersökningen visade att de personer som vi intervjuade inte är helt 
självständiga i deras val av litteratur. De påverkas oftast av olika faktorer i sitt val av 
litteratur. Oftast påverkas valet av vad andra läser och av boktrender i samhället, vad 
som är inne att läsa för tillfället.  
 
Det som visade sig påverka informanterna i deras val av litteratur på biblioteket och i 
bokhandeln, kan delas in i faktorer som finns inne på biblioteket eller i bokhandeln, 
faktorer som kan relateras till institutionerna samt faktorer som finns utanför 
institutioners byggnader. Reklam i medier som i tidningar, radio och TV samt Internet 
var faktorer utanför biblioteket och bokhandeln som påverkade informanterna i deras 
val av litteratur. Det som påverkade dem mest utanför bibliotekets och bokhandelns 
miljö var boktrender i samhället, vad andra läser samt tips från vänner och bekanta. Som 
vi trodde från början hade dessa faktorer en stor inverkan på de flesta av informanterna. 
Både boktrender och människor i vår omgivning är något som vi själva känner att vi 
påverkas av när vi väljer böcker och därför var resultatet inte överraskande.  
 
De faktorer som påverkade informanterna inne i biblioteket och i bokhandeln att köpa 
eller låna böcker var till största delen bokskyltning, bokens utseende eller innehåll och 
författarnamn. Även bokhandelns tio i topp lista påverkade en del av informanterna att 
köpa böcker. Dessa faktorer fungerade som ett sätt att upptäcka nya författare och titlar 
och var även det som påverkade informanterna mest att köpa eller låna en bok. Att gå 
till bokvagnarna med återlämnade böcker på biblioteket var ett sätt för många att hitta 
en bra bok. I bokhandeln lockade bokrean många av informanterna att gå till butiken 
och att köpa böcker. Några av informanterna gick till bokhandeln enbart vid bokrea för 
att fynda annars dyra böcker. Intervjuresultatet stämde till viss del med våra antaganden, 
samtidigt var en del av svaren överraskande. Bokskyltning, bokens utseende och 
bokhandelns tio i topp lista trodde vi redan innan skulle vara en starkt påverkade faktor 
för lån eller köp av böcker.  
 
De faktorer som vi relaterar till biblioteket och bokhandeln finns inte inne i den fysiska 
miljön. Det är något som finns utanför byggnaderna, som reklam från biblioteket och 



 
63 

bokhandeln som antingen cirkulerar utanför dem eller som skickas hem till allmänheten. 
Det som påverkade informanterna i deras val av litteratur, var bokhandelns bokkatalog 
som skickas hem till alla kunder eller annonser i tidningar, affischer på stan och deras 
hemsidor på Internet. Men dessa faktorer påverkade inte informanterna i någon större 
grad. Vi tror mer att de väcker informanternas nyfikenhet och leder till att de går till den 
institution som reklamen kommer ifrån, för närmare titta på de böcker som verkar 
intressanta.  
 
Informanternas uppfattning om bibliotekets och bokhandelns totala roll, som 
personalens bemötande och service, bokbeståndet och miljön, tror vi inte påverkade 
deras val av litteratur, men däremot vart de helst vänder sig för att få tag på böcker att 
läsa. Det fanns även andra faktorer som visade sig påverka vart informanterna helst går 
för att få tag på något att läsa. Behovet av att äga de böcker som man läser påverkade 
några av informanterna att gå till bokhandeln för att köpa böcker. Men de som tyckte att 
det var för dyrt att köpa böcker eller om de inte hade några behov av att äga böcker, 
gick oftast till biblioteket för att låna böcker att läsa.  
  
  
6.2 Hur marknadsför ett bibliotek och en bokhandel sin 
skönlitteratur för att påverka läsare i deras val av 
böcker? 
 
För att kunna ta reda på vilka faktorer som påverkar läsare av skönlitteratur i deras val 
av böcker på biblioteket och i bokhandeln ansåg vi att vi behövde ha svar på hur ett 
bibliotek och en bokhandel arbetar för att påverka läsarnas val av litteratur. Eftersom det 
är så många som väljer att gå till bibliotek och bokhandel för att tillfredsställa sina 
läsbehov, för att hitta en eller flera bra böcker att läsa, tycker vi att det är viktigt att 
undersöka hur biblioteket och bokhandeln marknadsför sig för att se hur de möter 
besökarnas behov och efterfrågan.  
 
Undersökningen har gett oss svar på att biblioteket och bokhandeln arbetar med 
marknadsföring utifrån olika möjligheter. När man jämför hur bibliotek och bokhandel 
arbetar för att synliggöra och tillgängliggöra sitt bokbestånd för allmänheten, måste man 
tänka på att det är två kulturinstitutioner som på många sätt är lika men olika på andra 
sätt. Båda levererar kultur i form av skönlitteratur. Målet för båda är att så många som 
möjligt i samhället ska besöka dem och använda deras tjänster för att de vill sprida 
kultur och för att de vill öka utlåningen respektive försäljningen. Det som skiljer 
biblioteket och bokhandeln åt är att en besökare som stiger in i biblioteket blir 
användare av biblioteket och en besökare som stiger in i bokhandeln blir en kund som 
förväntas köpa något. Biblioteken finns för att alla människor har rätt till fri 
information. Det är en offentlig institution som är reglerad i en bibliotekslag. Deras 
tjänster är gratis och till för allmänheten. Det är kommuner och landsting som fördelar 
pengarna till biblioteken för till exempel bokinköp. Bokhandlarna i Sverige är 
kommersiellt finansierade. De måste dra till sig kunder som köper deras varor för att 
kunna finansiera sin verksamhet. Bokhandeln använder delar av sin vinst till 
marknadsföring medan biblioteket inte har möjlighet att lägga resurser i form av pengar 
på sin marknadsföring. Dessa olikheter leder till att biblioteket och bokhandeln har olika 
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förutsättningar och resurser att marknadsföra sitt bokbestånd, vilket vi också tror är 
orsaken till deras olika syn på marknadsföring.  
 
I början av intervjun med bibliotekarien fick vi intryck av att hon inte tyckte att deras 
bibliotek var något bra exempel på hur ett bibliotek kan marknadsföra sig och sin 
skönlitteratur. Hon sade att det fanns bibliotek som är mycket bättre på det. Hon 
menade att det fanns mycket mer som biblioteket kunde göra och behövde göra. Som att 
få ut information om verksamheten till allmänheten på ett bra sätt. Längre fram i 
intervjun märkte vi att medvetenheten om betydelsen av att arbeta med marknadsföring 
fanns på biblioteket. Bibliotekarien sade till exempel att hon tyckte att det var viktigt 
med marknadsföring för att visa att de finns, men att de inte har lika stora möjligheter 
att arbeta med det som de skulle vilja. Bibliotekarien sade också att personalen pratar 
mycket om hur de skulle kunna arbeta för att nå ut, vilket visar att de försöker att arbeta 
med marknadsföring för att nå ut till allmänheten. Vi tror att det är brist på tid och 
pengar som begränsar biblioteket och personalen att arbeta mer med marknadsföring 
och med fler metoder att nå ut till allmänheten. Det kan också bero på personalen inte 
tycker att vinstdrivande metoder passar i en kulturell verksamhet. Bokhandeln har 
medel för att arbeta med marknadsföring. Det visar sig i deras olika sätt att arbeta för att 
synliggöra och tillgängliggöra bokbeståndet. I bokhandeln är marknadsföringen en del 
av det dagliga arbetet. De har en marknadsavdelning och en väl utarbetad 
marknadsföringsstrategi för att visa vad som finns i butiken. De har möjlighet att lägga 
ned både tid och pengar på att arbeta med marknadsföring för att nå ut till sina kunder 
på mer än ett sätt.  
 
Även om biblioteket och bokhandeln är olika på många sätt kan vi se att de arbetar på 
liknande sätt för att synliggöra och tillgängliggöra sitt bokbestånd i det dagliga arbetet. 
Undersökningen visar att de fö rmedlingsmetoder som Thorhauge skriver om är en del 
av den marknadsföring som både biblioteket och bokhandeln använder för att påverka 
läsare och sina besökare i valet av skönlitteratur. Genom att marknadsföra sina böcker 
för att visa vad som finns att tillgå, försöker biblioteket och bokhandeln att väcka läslust 
hos allmänheten, både genom direkt och indirekt litteraturförmedling (Thorhauge, 1995, 
s. 179-180). Indirekt genom det dagliga arbetet med samlingarna. Det är viktigt för både 
biblioteket och bokhandeln att arbeta med bokbeståndet för att besökarna lätt ska hitta. 
Genom att skylta med böcker vill både biblioteket och bokhandeln lyfta fram en viss typ 
av litteratur för att besökarna ska köpa respektive låna fler böcker. Även personalens 
dagliga arbete är en del av marknadsföringen på biblioteket och i bokhandeln som en 
direkt litteraturförmedling. De försöker hjälpa besökarna genom att svara på deras 
frågor eller hjälpa dem att hitta en bok. De förmedlar litteraturen till besökarna för att 
hjälpa dem och för att främja användandet av samlingarna och institutionen. På så vis 
ser de till både människornas behov och till produkten som de vill ”sälja”. Vi tror att det 
är viktigt att tänka på vad produkten ska användas till i allt marknadsföringsarbete för 
att man ska kunna tillfredsställa människors behov. 
 
Bibliotekets och bokhandelns olika möjligheter att arbeta med marknadsföring leder till 
att de når ut på olika sätt till allmänheten. Båda riktar sig till samma marknad, till 
personer som läser skönlitteratur och de når den del av den bokläsande allmänheten som 
är intresserade av att bli nådda. Enligt butikschefen i bokhandeln befinner de sig i en 
balansgång mellan affärsverksamhet och kultur. De lever på sina kunder och måste 
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lyssna på vad de tycker för att möta deras behov, önskemål och efterfrågan för att kunna 
skapa långsiktiga relationer med dem. Undersökningen visade att bokhandeln skiljer sig 
från biblioteket genom att de har en mer budskapsgivande och marknadsanpassad 
marknadsföring. Genom att använda flera olika informationskanaler når de ut till flera 
olika grupper samtidigt och fler kan ta till sig reklamen. De annonserar i tidningar inför 
olika erbjudanden eller kampanjer som bland annat bokrea, som är ett stort dragplåster 
till butiken. De skickar mejl till intresserade kunder och använder hemsidan för att 
synliggöra litteratur. Bokhandeln syns också mer i samhället även för dem som inte är 
intresserade av att själva hålla utkik efter information. Vilket också informanterna höll 
med om. Butiken får mycket uppmärksamhet när butikschefen är ute på olika uppdrag 
och bokpratar, säljer böcker eller pratar i radion. Och genom att skicka ut en bokkatalog 
till alla hushåll når bokhandeln automatiskt till många personer samtidigt. Kunderna 
behöver inte anstränga sig för att hitta informationen när den kommer hem i brevlådan.  
 
Bibliotekets uppgift är att förvalta och tillgängliggöra litteratur för samhällets alla 
invånare (Thorhauge, 1995, s. 174). Vi tror att biblioteket inte kan tillgodose allas 
behov eftersom de inte har möjlighet att köpa in all litteratur som finns. Biblioteket 
väljer också vilka böcker allmänheten kan läsa genom att personalen värderar vilka 
böcker som de tycker är lämpliga att köpa in. Även de inköpsförslag på böcker som 
allmänheten lämnar in, värderar bibliotekets personal om det är lämplig litteratur. Något 
som vi tror har att göra med personalens värderingar av vad som är lämplig litteratur att 
ha på ett bibliotek och på bibliotekets begränsade ekonomi att köpa litteratur. 
 
Bibliotekarien sade att de inte kan nå alla invånare i samhället, trots att det är deras mål 
och skyldighet. Hon trodde att det kan bero på att de försöker att nå alla på en gång. Ett 
exempel på att biblioteket inte når alla människor i samhället är de nyinflyttade 
informanterna i undersökningen som hade svårt att hitta dit. Ändå försöker biblioteket 
att målgruppsorientera sin information genom att arbeta med olika grupper i taget för att 
fler ska nås av informationen. Biblioteket har inte möjlighet att göra reklam för enskilda 
verk eller författare så som bokhandeln. De trycker upp broschyrer och affischer inför 
olika evenemang och utställningar och ibland annonserar de i den lokala tidningen. De 
har även ett månadsblad för hela kulturverksamheten i kommunen. Dessa metoder tror 
vi inte direkt kan påverka allmänheten i sitt val av litteratur, men det kan påverka dem 
att komma till biblioteket och att de där kan hitta någon bra bok att låna. Även om 
bibliotekarien inte sade att de är så bra på marknadsföring så fanns det metoder inne i 
biblioteket som kan ses som marknadsföring som bibliotekarien inte tänkte på. Till 
exempel hyllan med nyinkomna böcker och vagnarna med återlämnade böcker. Bokprat 
sade bibliotekarien ingenting om, men vi tror att personalen är ute i bland annat skolor 
för att förmedla litteratur. Undersökningen visar att även om biblioteket inte har en lika 
budskapsgivande och marknadsanpassad marknadsföring som bokhandeln och trots att 
de inte kan nå alla invånare, har de lyckats att skapa långsiktiga relationer med flera av 
informanterna som vi intervjuade. Många av informanterna går till biblioteket för att 
låna böcker oavsett om de tycker att biblioteket lockar dem dit. Det visar att biblioteket 
är en viktig del av samhället och en etablerad institut ion. Ett självklart ställe att gå till 
för många som tycker om att läsa skönlitteratur eller ett alternativ för andra som inte 
kan få tag på böcker på något annat sätt för att de till exempel inte har råd att köpa 
böcker. Biblioteket fyller också fler funktioner än att bara förmedla litteratur. Det är till 
exempel ett kulturellt centrum där många kan träffas, för att surfa eller för att bara läsa 
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tidningen. Just därför är kanske de långsiktiga relationerna viktiga för biblioteken. Lika 
viktigt tycker vi att det är med kortsiktig marknadsföring för att biblioteket ska kunna 
nå fler grupper i samhället. För att de ska kunna informera om vilka tjänster som 
biblioteket kan erbjuda och vilka behov som det kan fylla, för att fler ska kunna använda 
sig av dem.  
 
 
6.3 Hur uppfattar läsare att bibliotekets och 
bokhandelns marknadsföring påverkar dem i deras val 
av skönlitterära böcker?  
 
Vi tror att om informanterna är nöjda när de har besökt biblioteket eller bokhandeln och 
om de är nöjda med den totala kvalité så kommer de att fortsätta att gå dit. Då har 
institutionerna lyckats att skapa långsiktiga relationer med dessa besökare, vilket gör det 
lättare att få ut information till dem och via dem ut till andra människor. När de 
långsiktiga relationerna och kontakterna har knutits har biblioteket och bokhandeln 
lyckats att matcha sin marknadsföring med användarnas och kundernas behov, 
önskemål och efterfrågan. För biblioteket och bokhandeln är det därför viktigt att lyssna 
till allmänheten och anpassa sin marknadsföring efter deras behov eftersom de vinner på 
att besökarna återkommer och att nå ut till nya besökare.  
 
De personer som vi intervjuade hade olika uppfattningar om hur bibliotekets och 
bokhandelns marknadsföring påverkar dem i deras val av skönlitteratur. Det fanns två 
uppfattningar om bibliotekets marknadsföring. De flesta av informanterna lockades att 
gå till biblioteket av olika anledningar, men några tyckte att biblioteket inte gör så 
mycket för att de ska komma dit och att biblioteket var dåliga på att marknadsföra sig. 
Det som lockade informanterna till biblioteket var utbudet, personalens service samt 
bibliotekets trevliga och studievänliga miljö. Även att kunna få tag böcker när de inte 
har råd att köpa avgjorde att vissa valde att gå till biblioteket. Ett intressant resultat var 
att flera av informanterna tog för givet att alla vet var biblioteket ligger och några 
ifrågasatte om biblioteket behöver marknadsföra sig. En intressant synpunkt var om 
biblioteket verkligen borde lägga resurser på att profilera sig för att sälja sina böcker på 
samma sätt som bokhandeln. Att de istället borde satsa på att köpa in de böcker som 
folk vill läsa. Dessa informanter tyckte att biblioteket inte behöver locka dem att gå dit 
eftersom biblioteket är en viktig och självklar plats i samhället. En offentlig inrättning 
som alla känner till. De brukar ofta gå till biblioteket och vet därför var biblioteket 
finns, vad de kan få där och hur det fungerar och tar därför för givet att alla andra ska 
veta det också.  
 
Det visade sig att de flesta av informanterna som tyckte att biblioteket var en 
självklarhet i samhället, också ansåg att biblioteket var dåliga på att skicka ut reklam 
eller information om sin verksamhet. När vi frågade informanterna om de trodde att 
även nyinflyttade kände till var biblioteket finns svarade några att de inte trodde det och 
att biblioteket kan bli bättre på att informera om det. Vilket är ett bevis för att 
biblioteket inte är en självklarhet för alla. De nyinflyttade i undersökningen tyckte också 
att biblioteket marknadsför sig dåligt. De hade till en början svårt att hitta till biblioteket 
och därför dröjde det innan de gick dit.  
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Det fanns även två uppfattningar om bokhandelns marknadsföring bland informanterna. 
De flesta av informanterna påverkades av bokhandelns marknadsföring i sitt val av 
böcker. Det var bara ett par av informanterna som tyckte att de inte påverkades eller 
lockades av något i bokhandeln för att de ska komma dit. Här ser vi två klara 
uppfattningar om vad informanterna tyckte. Det fanns de som påverkades av 
bokhandelns marknadsföring och de som inte påverkades. Om bibliotekets 
marknadsföring var åsikterna kluvna. De som inte lockades till biblioteket och inte 
behövde lockas dit, ansåg ändå att biblioteket marknadsför sig dåligt. Vi tror att de 
kluvna åsikter om bibliotekets marknadsföring kom fram på grund av att vi frågade om 
även nyinflyttade hittar till biblioteket när vi märkte att en del av informanterna tog 
biblioteket för givet. Vi förstod att alla inte tog biblioteket som en given plats i 
samhället när vi träffade på personer som var nya i staden, som hade haft svårt att hitta 
till biblioteket. Om vi inte hade frågat hade kanske inte de åsikterna kommit fram lika 
tydligt. Och kanske inte heller om vi inte hade träffat på personer som var nyinflyttade, 
som tyckte att biblioteket var dåligt på att skicka ut information om var det fanns.  
 
Trots att flera av informanterna tyckte att biblioteket inte lockade dem att komma dit 
och att det var dåliga på att marknadsföra sig, kunde flera av informanterna inte komma 
på någonting som de ville förbättra eller ändra på biblioteket. Vi har funderat på varför 
fler personer som intervjuades på biblioteket kunde komma på saker som de ville 
förbättra på biblioteket när samtliga informanter som intervjuades i bokhandeln tyckte 
att det var svårt att svara på om biblioteket och bokhandeln kunde lära sig någonting av 
varandra. Tyder det på att de som brukar gå till biblioteket hade mer saker som de ville 
förändra eller förbättra på biblioteket på grund av att de är där oftare? Att informanterna 
inte hade så mycket att säga om bokhandelns marknadsföring kan bero på att de var 
nöjda med hur det är i dag och att deras arbete matchar informanternas behov av böcker.  
 
Det fanns olika faktorer på biblioteket och i bokhandeln som påverkade informanterna 
olika mycket i beslutsprocessen att välja böcker. Det som påverkade informanterna mest 
var skyltningen på både biblioteket och i bokhandeln. Många av informanterna tog upp 
betydelsen av frontexponering av böcker och att de lätt lockas av en boks utseende. 
Både bibliotekarien och bokhandlaren tyckte att det var viktigt med frontexponering. 
Men av olika skäl har de olika möjlighet att skylta med litteraturen. Vi tror att 
bibliotekets begränsade möjligheter för att skylta resulterade i att många av 
informanterna efterfrågade fler lästips för att snabbt hitta en bra bok. En del informanter 
tyckte att det var svårt att hitta bra böcker, vilket visar att litteraturförmedling i form av 
till exempel skyltning är viktig. Eftersom bokhandelns uppgift inte är att förvalta 
litteratur har de inte samma sorts samling som biblioteket. Därför har bokhandeln 
möjlighet att ta in stora kvantiteter av olika titlar som de kan ställa fram. De kan skylta 
med samma titel på en hel pall eftersom de vet att det kommer att sälja. Eftersom de har 
en mindre samling har de också plats att skylta med flera av sina böcker.  
 
Thorhauge skriver att många biblioteksbesökare hellre går till bokvagnar för att hitta en 
bok att läsa eftersom böckerna där är färre och mer överskådliga än de i hyllan 
(Thorhauge, 1995, s. 181). Flera av informanterna i vår undersökning går till 
bokvagnarna på biblioteket på grund av att de tycker att det är lättare att hitta en bok att 
läsa där. Thorhauge skriver också att många besökare väljer sina böcker efter författare 
som de redan känner till, hur framsidan ser ut, efter bokens tjocklek och utformning 
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eller baksidestext (Thorhauge, 1995, s. 180). Dessa faktorer påverkade flera av 
informanterna i deras val av litteratur på biblioteket och i bokhandeln. Vi har konstaterat 
att fler informanter läser på baksidan av en bok och lite i den när de besöker biblioteket 
än när de är i bokhandeln. Vi tror att det kan bero på att bokhandeln är en mer stressig 
miljö eftersom det är en butik där det rör sig mycket folk och där allt ska gå snabbt.  
 
Ett fåtal av informanterna gick bland hyllorna och lika få frågade en bibliotekarie 
respektive en bokhandlare om hjälp för att hitta en bok på biblioteket eller i bokhandeln. 
Det kan bero på att det är svårare att hitta en bra bok i hyllor som är fyllda av 
bokryggar. Vi tror att bokskyltningen fyller personalens funktion att ge lästips. Vi tror 
också att informanterna uppdateras på vad som kommit ut på marknaden av andra 
informationskällor.  
 
Vi tror att biblioteket och bokhandeln tillfredsställer läsarnas behov på olika sätt och att 
de kan tillfredsställa olika behov. En del köper hellre sina böcker medan andra inte har 
råd eller inte är intresserade av att köpa böcker. Därför kompletterar biblioteket och 
bokhandeln varandra och behöver inte vara konkurrenter. Deras olika metoder att nå ut 
till allmänheten påverkade informanterna olika. De som lockas av bokhandelns reklam 
går till bokhandeln för att titta närmare på intressanta böcker eller för att köpa något om 
man har möjlighet till det. För informanterna fyller även biblioteket och bokhandeln 
olika behov som litteraturförmedlare. Båda erbjuder böcker som uppfyller olika behov. 
Behov av att läsa för att tillgodogöra sig kunskap, nöje eller tidsfö rdriv.   
 
En fråga som uppstått under arbetet med intervjuredovisningen och analysen är om de 
informanter som läser mycket, oftare lånar än köper sina böcker. Om de läser mycket 
måste de kanske låna de flesta böckerna eftersom det annars kan bli dyrt. Det påverkar i 
sin tur vart de går för att få tag på böcker att läsa. Undersökningen gav svar på att de 
informanter som läser mycket böcker i större utsträckning går till biblioteket för att låna 
sina böcker, även om de gärna vill köpa böcker har de inte råd. Men det var inget som 
gällde för alla informanter. Det fanns de som läser förhållandevis lite böcker som ändå 
föredrar att låna böcker. Anledningen till det kan vara att de inte har något behov av att 
äga egna böcker eller på grund av att det är dyrt att köpa böcker. Det finns också de som 
inte var begränsade av sin ekonomi och som hellre föredrog att köpa böcker, oavsett hur 
mycket de läste.  
 
Vi har funderat på varför vi fick så olika svar på vad informanterna tyckte om 
bibliotekets totala kvalité och på del- frågorna om deras service, personalens bemötande 
och rådgivning, bokbestånd samt de marknadsföringsstrategier som används för att 
locka till sig besökare. Varför svaren inte skiljde sig åt på de enskilda frågorna om 
bokhandelns bokbestånd, service och hur de arbetar för att hjälpa sina besökare, med 
svaren om vad informanterna tyckte om bokhandelns totala kvalité. På den senare 
frågan tror vi att det kan bero på att informanterna var nöjda med servicen, personalens 
bemötande och rådgivning, bokbestånd och de marknadsföringsstrategier som bedrivs i 
bokhandeln. De informanter som inte var nöjda med bokhandelns totala kvalité kunde 
inte uttala sig eftersom de inte använder sig av bokhandelns tjänster eller på grund av att 
de sällan går dit. Vi tror att den stora skillnaden i informanternas svar om bibliotekets 
totala kvalité kan bero på att de inte närmare tänkte på de särskilda sakerna förrän vi tog 
upp det i en enskild fråga. Det kan också ha varit så att informanterna var nöjda med 
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biblioteket som helhet, men att de tyckte att vissa delar var mindre bra. Till exempel var 
de flesta informanter nöjda med bibliotekets service och hur personalen arbetar för att 
hjälpa dem. Det var flera som inte var nöjda med bibliotekets bokbestånd. Även om de 
inte är helt nöjda med bibliotekets verksamhet överväger helheten och de fortsätter att 
gå dit.  
 
 
6.4 Vilka faktorer utanför biblioteket och bokhandeln 
påverkar läsare att låna eller köpa en viss bok? 
 
Vår undersökning har visat att informanterna får läsförslag på skönlitterära böcker ifrån 
olika håll utanför biblioteket och bokhandeln. Antingen genom aktiv sökning eller utan 
att själv behöva söka lästips. Båda sätten kan så småningom väcka intresse som kan leda 
till ett lån eller ett köp av litteratur. För att lättare förstå varifrån informationen som 
påverkar bokläsare kan komma ifrån, har vi använt Kotler och Amstrongs indelning av 
olika informationskällor. Personliga, kommersiella, offentliga och experimentella 
källor. (Kotler & Amstrong, 2001, s. 195) Indelningen har hjälpt oss att strukturera upp 
informationsflödet och förstå vilka källor som är de mest påverkande. Men det var inte 
enkelt att dela in alla informationskällor som informanterna påverkades av, efter Kotler 
och Armstrongs indelning. Exempelvis litteraturvetenskapliga verk och uppslagsverk. 
Eftersom de är tryckta medier som alla människor kan ta del av, tyckte vi att de passade 
under offentliga källor. Dessa informationskällor var ingen självklar källa varken för oss 
eller informanterna. Vi tror att de flesta som använder litteraturvetenskapliga verk och 
uppslagsverk är intresserade av klassiker och äldre litteratur. För de flesta av 
informanterna var den typen av informationskällor inte relevant med tanke på att de 
många gånger var intresserade av relativt nyskriven litteratur.  
 
De flesta av informanterna fick litteraturförslag från offentliga källor, i huvudsak ifrån 
massmedier som tidningar och tidskrifter. Alla som vill få tag på tidningar och 
tidskrifter har möjlighet att göra det, antingen genom privata prenumerationer, enstaka 
inköp eller på arbetsplatser. För de som inte har möjlighet att få tag på tidningar är 
biblioteket ett bra alternativ att gå till för att läsa de tidningar som man är intresserad av. 
En av anledningarna till varför just tidningar och tidskrifter hade så stor påverkan på 
många av informanterna i deras val av litteratur, kan vara att de litar på litteraturkritiker 
som recenserar böcker i tidningar och tidskrifter. De kan också ha en liknande smak 
som de när det gäller litteratur. En annan anledning kan vara att det är lättare att i 
förbifarten snappa upp en titel eller ett författarnamn när de läser en tidning. Det är 
lättare att skriva av eller spara ett urklipp från en intressant artikel, än vad det kan vara 
att uppfatta en titel som de hör nämnas av någon, till exempel ifrån radio eller TV.  
 
Från början trodde vi att flera informanterna påverkades av radio och TV i sitt val av 
litteratur. För oss var det ett intressant resultat att det inte var så. Det sänds många 
program på radio och TV som innehåller inslag om läsvärd litteratur. Även om de flesta 
människor har radio och TV hemma var det inget som påverkade informanterna i deras 
litteraturval i någon större grad.  
De personliga källorna visade sig vara en av de källor som påverkade informanterna 
mest. Det var inte helt oväntat för oss eftersom personer som finns i vår närhet oftast 
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känner till våra läspreferenser. De kan även övertala oss att läsa böcker som vi i vanliga 
fall inte läser. Många som läser har ofta åsikter om olika böcker. Att diskutera ett 
gemensamt intresse kan skapa en social gemenskap. Vi tror att den litteratur och de 
författare som ofta uppmärksammas i medier, skapar nyfikenhet bland många. De som 
däremot inte påverkas av vad andra läser föredrar speciella genrer och författare. De 
informanter som sade att de inte påverkas av vad andra läser, utstrålade självsäkerhet 
när vi pratade om skönlitteraturen vid intervjutillfället. De var stolta över att de inte 
följde några trender.  
 
De kommersiella källor som våra informanter tog upp var Internet och bokhandelns 
bokkatalog. Bokhandelns bokkatalog var en påverkande faktor i valet av litteratur som 
kan relateras till bokhandeln eftersom det är något som skickas ut av dem. Det var 
många av informanterna som fick tips på litteratur från bokkatalogen och som 
påverkades att köpa böcker därifrån. Internet var den mest använda informationskällan 
för sökningen efter tips på läsvärd litteratur. Det var flera informanter som använde sig 
av bokhandelns hemsida för att hitta litteraturtips. Internet i sig ser vi som en yttre 
faktor medan bokhandelns hemsida är relaterad till bokhandeln eftersom deras hemsida 
innehåller information som kommer från bokhandeln. Vi trodde inte att Internet var så 
använd som informationskälla för att få tips på litteratur. Samtidigt inser vi att fler och 
fler kommer att använda sig av Internet även för att söka tips på litteratur. 
Informanternas olika sök-strategier tycker vi visar på Internets fördelar och flexibilitet. 
Vilket kan vara en orsak till varför det var en populär informationskälla.   
 
Utifrån resultaten av undersökningen kan vi konstatera att människor i allmänhet och 
våra informanter i synnerhet hämtar information från olika källor beroende på deras 
behov. Allt igenom märkbart var att informanterna använde sig av nyare medier som till 
exempel Internet, för att få förslag på böcker att läsa. Vi tycker att det tyder på att den 
traditionella boken kommer att leva vidare in i framtiden med hjälp av andra och nyare 
medier, som lyfter fram boken som en viktigt kulturbärare. Vi tror inte att boken 
kommer att slås ut av den ökade media-expansionen. De som gillar att läsa böcker 
kommer även i framtiden att ta sig tid att läsa.  
 
 
6.5 I hur stor utsträckning påverkas läsare av bokens 
utseende i deras val av skönlitteratur?  
 
Bokens utseende spelade en betydande roll för flera av informanterna i deras val av 
litteratur, vilket Rylander skrive r är vanligt i beslutsprocessen (1992, s. 115). Vi tror att 
man påverkas mer än vad man själv tror av en boks utseende när man ska välja något att 
läsa. Flera av informanterna sade att de påverkades av bokens utseende när de ska låna 
eller köpa litteratur. Några trodde att de påverkades omedvetet av en boks utseende. Vi 
tror att det var flera av informanterna som omedvetet påverkades av böckers utseende 
med tanke på att det var så många som påverkades av bibliotekets och bokhandelns 
skyltning. Det vanligaste sättet att hitta en bok på både biblioteket och i bokhandeln 
bland informanterna var att titta på bokskyltningarna, nyheter och bokhandelns tio i 
topp lista. Det var också många som efterfrågade fler frontexponerade böcker på 
biblioteket. Många ville se böckernas framsida för att snabbt kunna skaffa sig en 
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uppfattning om en bok är värd att köpa eller låna. Skyltade och frontexponerade böcker 
gör det också lättare att hitta en bra bok än att gå bland hyllorna och leta, vilket tar 
längre tid. Flera informanter sade att de automatiskt tittar på böcker som ligger öppet 
och är mer synliga och att de lättast upptäcker fler böcker på det sättet. Skyltade och 
frontexponerade böcker gör att en bok plötsligt får ett ansikte som talar till läsaren som 
då inte bara möts av en massa bokryggar inklämda i en bokhylla.  
 
Framsidan på en bok visade sig vara viktig för flera. Men enligt informanterna är inte en 
framsida helt avgörande om man ska köpa eller låna en bok, även om det påverkar. Om 
framsidan säger något om innehållet i boken kan det påverka extra mycket. Vi tror att 
det som avgör att informanterna ska låna eller köpa en bok som de tagit upp på grund av 
att de lockats av framsidan, är texten på bokens baksida eller den uppfattning som 
många får när de läst lite i boken. Omslagstexten var speciellt viktig för informanterna 
när de köper böcker. Vid ett köp ville de vara mer säkra på om de kommer att gilla 
boken till skillnad från en lånad bok som lätt kan lämnas tillbaka om det visar sig att 
den inte är bra. Även titel kan vara avgörande för ett köp eller lån om den är tillräckligt 
tilltalande. För några informanter var snygga böcker en betydande faktor, även om de 
inte lockades av framsidan. Men det gäller främst personer som föredrar att köpa böcker 
för att de vill ha något snyggt i bokhyllan eller på grund av att de har ett begär av att äga 
böcker. I våra öron låter det som att de många gånger väljer böcker som gör sig bra i 
bokhyllan och att det påverkas av hur bokomslaget ser ut. Är bokomslaget tillräckligt 
tilltalande i läsarens ögon kan det leda till att han inte alls bryr sig om att läsa vad som 
för tillfället finns på topplistan och vad alla andra läser.    
 
Betydelsen av en boks utseende kan också avgöra om man köper en inbunden bok eller 
en pocketbok. Bland våra informanter fanns personer som föredrog snygga böcker i 
bokhyllan och därför köpte inbundna böcker. Att så många av informanterna i vår 
undersökning köpte pocketböcker tror vi till största delen beror priset. Det är billigare 
att köpa en pocketbok jämfört med en inbunden bok. Det var också praktiska skäl som 
avgjorde att många köpte pocketböcker. Till exempel när de ska ut och resa eller på 
grund av att de har utrymmesbrist hemma. Men priset behöver inte alltid vara något som 
avgör att man väjer att köpa den billiga varan, som i fallet mellan val av pocketbok och 
inbunden bok. Köper någon en inbunden bok kan det bero på att han väljer kvalité.  
 
Även en boks utseende till storlek eller format spelade in i valet av litteratur. Det var 
inte speciellt många informanter som sade att de valde eller valde bort något på grund 
av det. Vi tror att det är som en av informanterna sade, att om han ser en tjock bok 
väljer han inte den om han inte har lust att läsa något som tar lång tid eller är för tungt 
att hålla i.  
 
Som Rylander skriver är en boks hyllutrymme viktig i valet av litteratur (Rylander, 
1992, s. 115). De flesta av informanterna brukar titta på bokskyltningarna på biblioteket 
och i bokhandeln för att se om de hittar någon bok där, innan de går till hyllorna för att 
leta efter en bra bok att läsa, vilket vi tror är ett resultat av att många påverkas av 
böckers utseende. Som vi tidigare skrivit kan biblioteket och bokhandeln påverka 
besökarnas beslutsprocess genom att exponera fler av sina böcker med framsidan mot 
besökaren i olika bokskyltningar. Skyltningarna är enligt informanterna lättöverskådliga 
och det kan påverka till impulsiva köp eller lån genom att informanterna dras till bokens 
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framsida. Det kan leda till att de köper eller lånar en bok som de inte tänkt sig och de 
upptäcker nya författare, titlar eller till och med genrer som de inte annars brukar läsa. 
De chansar att köpa eller låna en bok även om de inte vet om den är bra eller inte, men 
som de gärna vill läsa på grund av att framsidan eller titeln verkar lockande. Skyltning 
bidrar alltså till att informanterna och andra besökare lättare lägger märke till böcker 
som de annars kanske skulle missa bland flertalet bokryggar i hyllorna. Det visar hur 
viktigt personalens arbete med böckerna är på både biblioteket och i bokhandeln och 
hur betydelsefulla bokskyltningar är. I sin undersökning trodde Sahlén att persona lens 
arbete på biblioteket med skyltningen var en orsak till varför besökarna påverkades i så 
stor grad av skyltningarna (Sahlén, 1996, s. 56). Vi vet att det undersökta biblioteket har 
problem att få plats med fler frontexponerade böcker och att skylta mer. Informanterna 
efterfrågade mer bokskyltningar på biblioteket, som vi tror är en följd av att de tycker 
att det är lättare att hitta en bok när de är mer synliga. Efter ett besök på biblioteket tror 
vi att biblioteket kan använda mer av sin yta till skyltning. För att öka utlåningen och 
för att få fler besökare borde biblioteket vara lyhörda så att de kan matcha och 
tillmötesgå besökarnas behov. Eftersom skyltning också är en förmedlingsmetod är det 
ett sätt att hjälpa besökarna att hitta en bok som de vill läsa. Ett arbete som underlättar 
personalens dagliga arbete i informationsdisken. I bokhandeln märker personalen på 
försäljningen om det är något speciellt som de skyltat mycket med. Och därför arbetar 
de mycket med frontexponering och de skyltar om när det kommer in nya böcker. 
Många av informanterna uppskattade bokhandelns skyltning och frontexponering, vilket 
återigen visar hur viktigt och betydelsefullt arbetet med förmedling av litteratur är för 
att tillfredsställa läsarnas behov.  
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6.6 Forskarrollen 
 
Den här magisteruppsatsen har gett oss möjlighet att genomföra en undersökning som 
har gett oss kunskaper som vi tror att vi kommer att ha nytta av som bibliotekarier. Nu 
när uppsatsen är klar kan vi begrunda vår egen insats som forskare och reflektera över 
de problem som vi har stött på under skrivprocessen.  
 
Ämnet som vi valde att skriva om var intressant, men inte helt problemfritt. Vi upplevde 
att det var svårare att hitta relevant litteratur än vad vi från början trodde. Det kan bero 
på att det inte finns så mycket forskning på området. Vi saknade nyare studier om både 
människors bok- och läsvanor och marknadsföring på bibliotek och i bokhandel. Med 
vår uppsats hoppas vi därför kunna bidra till vidare studier i ämnet och att fler blir 
intresserade att föra forskningen på området vidare.   
 
Den litteratur som vi hittade om bibliotek och bokhandlars marknadsföring var mycket 
olika och därför var det svårt att få en lika beskrivning av det i uppsatsens 
litteraturavsnitt. Den litteratur som vi valde att använda, representerar två olika synsätt 
på marknadsföring. Litteraturen om bibliotekets marknadsföring handlade mer om hur 
och varför bibliotek ska marknadsföra sig, medan litteraturen om bokhandeln var mer 
begränsad till direkta och praktiska råd hur man ska göra för att nå ut till allmänheten. 
Något som förvånande oss var att bokhandelns roll inte diskuterades på samma sätt som 
bibliotekets roll och varför de bör arbeta med marknadsföring. Vi tycker ändå att vi har 
lyckats skapa en balans mellan dessa institutioner i vår uppsats med tanke på att deras 
likheter. Det är i både bibliotekets och bokhandelns intresse att vilja synliggöra sin 
verksamhet och sitt bokbestånd. För bibliotekets del handlar det om att på bästa sätt 
serva alla landets medborgare, medan bokhandeln vill ge bästa service till alla som var 
villiga att betala för det.  
 
Valet att göra intervjuer för att kunna svara på vår frågeställning visade sig vara en bra 
metod. Vi tycker att vi har fått svar på våra frågor och funderingar även om det uppstått 
nya frågor på vägen. Från början hade vi många intervjufrågor för att gardera oss att få 
svar på det som vi var intresserade av. Vid sammanställningen av intervjusvaren visade 
det sig att vissa frågor var överflödiga. Därför har vi inte använt alla frågorna från 
intervjuerna i uppsatsen. De intervjufrågor som vi inte använde var frågorna om 
besöken på biblioteket eller bokhandel var planerade. Vi tyckte inte att de var viktiga 
för att kunna svara på frågeställningen. 
     
Genom att göra en pilotintervju fick vi möjlighet att testa hur intervjufrågorna 
fungerade. Det avgjorde att vi behöll våra ursprungliga frågor med vissa ändringar. I 
efterhand har vi sett att pilotintervjun var enklare att genomföra än de på fältet. Det kan 
bero på att testpersonen som vi intervjuade var en student som kanske ansträngde sig 
extra mycket för att ge så bra svar som möjligt.  
 
I intervjuerna fick informanterna utrymme att själva formulera sina svar och fritt berätta 
vad de tyckte. Det som i efterhand kan ses som en missräkning var att en del av frågorna 
kunde besvaras med enbart ja eller nej. Vi har funderat på om frågorna var formulerade 
på ett sådant sätt eller om personen inte hade mer att säga. I de flesta fall försökte vi 
ställa följdfrågor för att informanterna skulle utveckla sina svar. Vi kan endast spekulera 
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i om mer styrda frågor skulle vara en garanti för mer konkreta och utförliga svar. Vi 
tycker ändå att vi fick ganska bra material att arbeta med, även om en del svar vara 
svåra att tolka i efterhand. Vi har även funderat på om intervjufrågorna var för svåra 
eftersom informanterna ibland hade svårt att komma på något att säga. Några av de 
tillfrågade var väldigt generösa med sina svar medan andra inte sade så mycket. Det kan 
bero på att informanterna var olika typer av personer som tyckte olika mycket. Det finns 
informanter som utmärkte sig mer i undersökningen genom att säga mycket i många 
frågor. Några utmärkte sig mindre genom att inte säga så mycket. Därför framträder 
vissa informanter mer i uppsatsen än andra. Vi har lyft fram de personer som utmärkte 
sig genom att de sade eller tyckte annorlunda jämfört med de övriga. Det tycker vi 
speglar mångfalden i samhället, där individers vilja och förmåga att uttrycka sig 
varierar. I vissa fall tror vi att några sade mindre på grund av att de inte hade något mer 
att tillägga. Som till exempel på frågan om de hade några tips till biblioteket och 
bokhandeln och om det var något som de ville förbättra. Om de inte hade något att säga 
kan det ha berott på att de var nöjda med dessa institutioner och därför inte hade några 
tips på förbättringar att ge.  
 
Den metod som vi valde för att genomföra intervjuerna fungerade bra. Vi fick spontana 
kommentarer om hur människor upplever dessa institutioner. Innan vi genomförde 
intervjuerna funderade vi mycket på hur vi skulle ta kontakt med personer som kunde 
tänka sig att ställa upp i undersökningen. Frågor som dök upp var om vi skulle fått 
andra svar om vi hade gått till väga på något annat sätt. Om vi till exempel fått kontakt 
med personer som själva fått anmäla sig och frivilligt ställt upp i undersökningen. Om 
svaren hade varit annorlunda om de hade fått se intervjufrågorna innan intervjutillfället. 
Nu i efterhand har vi fått andra idéer om hur man skulle kunna ta kontakt med 
intervjupersoner till undersökningen. Ett sätt skulle kunna vara att ta kontakt med en 
arbetsplats och låta de som var intresserade av att delta i studien kontakta oss. De skulle 
få förbereda sig genom att få se frågorna innan intervjutillfället, vilket kanske skulle ge 
ett annat djup åt svaren på de frågor som vi ställde.  
 
Vi tycker att det är viktigt att fortsätta diskutera bibliotekens marknadsföring för att 
utveckla ämnet och för att man ska kunna förbättra arbetet. Vi tycker att det skulle vara 
intressant att göra fortsatta undersökningar för att se vad som i framtiden kommer att 
hända på området. För att se hur arbetet med marknadsföring på biblioteken i Sverige 
kommer att utvecklas. Det finns hela tiden mer att lära sig inom ämnet. Bara under tiden 
för uppsatsskrivandet har arbetet med marknadsföring gått framåt på biblioteken.  
 
Vi ser vår undersökning som ett exempel på hur ett bibliotek och en bokhandel  kan 
arbeta med marknadsföring, vilket var spännande. Men det skulle även vara intressant 
att utveckla arbetet för att lära sig mer utifrån fler synvinklar och nya utgångspunkter. 
Vi tycker att det skulle vara intressant att jämföra andra bibliotek med varandra för att 
närmare titta på hur man vanligast arbetar med litteraturförmedling som en del av 
marknadsföringsarbetet.  
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på vilka faktorer som påverkar läsare av 
skönlitteratur i deras val av böcker. Varför läsare väljer vissa böcker när de är på ett 
bibliotek respektive i en bokhandel och hur dessa kulturinstitutioner kan påverka valet. 
Vi har utgått ifrån hur ett bibliotek och en bokhandel förmedlar sin skönlitteratur och 
vilka marknadsföringsmetoder som de använder för att påverka läsare att välja en viss 
bok. Även hur användare av dessa institutioner uppfattar att de påverkas i sitt val av 
böcker av bibliotekets och bokhandelns arbete. Vi har också tittat på vilka faktorer 
utanför biblioteket och bokhandeln som kan påverka läsare i deras val av litteratur.        
 
Uppsatsens frågeställning utgår från en huvudfråga som vi har delat upp i fyra 
följdfrågor för att kunna besvara. 
 
Vilka faktorer kan påverka läsare att köpa eller låna en viss bok? 
- Hur marknadsför ett biblioteket respektive en bokhandel sin skönlitteratur för att 
påverka läsare i deras val av böcker? 
- Hur uppfattar läsare att bibliotekets och bokhandelns marknadsföring påverkar dem i 
deras val av skönlitterära böcker?  
- Vilka faktorer utanför biblioteket och bokhandeln påverkar läsare att låna eller köpa en 
viss bok? 
- I hur stor utsträckning påverkas läsare av bokens utseende i deras val av skönlitteratur?  
 
För att kunna svara på frågorna som ligger till grund för uppsatsen, valde vi ett bibliotek 
och en bokhandel där vi intervjuade sex personer på varje ställe. Vi har även intervjuat 
en ansvarig bibliotekarie på det aktuella biblioteket och en butikschef i samma 
bokhandel där de övriga intervjuerna ägde rum, för att kunna se hur de arbetar med 
litteraturförmedling. Anledningen till att vi valde att titta på både ett biblio tek och en 
bokhandel beror på att personer som läser skönlitteratur vanligast vänder sig dit. Vi ville 
ta reda på vad personer som läser tycker om dessa institutioners arbete och 
litteraturförmedling och varför de går dit.  
 
För att få en kontext i uppsatsen valde vi att utgå från marknadsföringsvetenskap. Vi har 
sett på bibliotekets och bokhandelns litteraturförmedling som en del i deras 
marknadsföring för att locka till läsning och för att påverka läsare i deras val av 
litteratur. I uppsatsen har vi sett samband mellan människors behov av läsning och 
bibliotekets och bokhandelns synliggörande av sitt bokbestånd. Läsbehovet leder läsare 
till biblioteket och bokhandeln eftersom de kan tillfredsställa sina behov där. Därför har 
vi fokuserat på litteratur som behandlar hur bibliotek och bokhandel kan arbeta med 
marknadsföring för nå ut med information och att locka till sig besökare. Vi har även 
tittat på litteratur som berör läsning av skönlitteratur.      
 
Uppsatsens teoretiska del utgår från ett antal begrepp som Kotler och Armstrong 
använder för att förklara vad marknadsföring innebär. Dessa begrepp har vi format för 
att passa vårt problemområde, så att de fungerar för både en kommersiell och en icke 
vinstdrivande verksamhet. Utifrån begreppen redovisar och analyserar vi svaren från 
intervjuerna tillsammans med en återkoppling till litteraturen som har använts.  
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De faktorer som visade sig påverka de personer som vi intervjuade, har vi kunnat dela in 
i faktorer som finns inne på biblioteket eller i bokhandeln, faktorer som kan relateras till 
institutionerna samt faktorer som finns utanför institutioners byggnader. Inne i 
biblioteket och bokhandeln var det bokskyltningar, bokens utseende eller innehåll och 
författarnamn som påverkade mest. Bokvagnarna på biblioteket och bokhandelns tio i 
topp listor påverkade också. Bokrean i bokhandeln påverkade många att gå till 
bokhandeln och att köpa böcker som de annars inte skulle ha köpt. Faktorer som kan 
relateras till biblioteket och bokhandeln som påverkade informanterna var bokhandelns 
bokkatalog, annonser i tidningar eller affischer samt bokhandelns hemsida på Internet. 
Dessa faktorer lockar snarare informanterna till biblioteket och bokhandeln än påverkar 
dem i valet av vilken litteratur som de kommer att köpa eller låna. De yttre faktorer som 
påverkade informanterna i deras val av litteratur var olika typer av reklam, olika sidor 
på Internet samt boktrender i samhället, vad andra läser och tips från vänner och 
bekanta.  
 
Hur biblioteket och bokhandeln arbetar med marknadsföring och litteraturförmedling 
visade sig påverka vad informanterna tyckte om dem som litteraturförmedlare och hur 
de uppfattade att deras arbete påverkade dem i deras val av litteratur. Biblioteket och 
bokhandeln påverkade informanterna mest genom arbetet med skyltning av böcker och 
frontexponering och genom att samla färre antal böcker på ett stället. Det tror vi beror 
på att informanterna i stor utsträckning påverkades av bokens utseende i sitt val av 
litteratur. En stor skillnad på bibliotekets och bokhandelns arbete var att bokhandeln 
uppmärksammas mer av allmänheten genom att de använder fler informationskanaler än 
biblioteket. De når ut via olika medier, bokkatalogen, hemsidan, mejlutskick, bokprat, 
bokförsäljning och olika kampanjer som annonseras. Biblioteket har inte lika 
litteraturinriktad reklam. Istället koncentrerar de sig på att annonsera om olika 
evenemang och utställningar samt på det dagliga arbetet med litteraturen och mötet med 
besökarna.  
 
Informanterna hade olika uppfattningar om både bibliotekets och bokhandelns 
marknadsföring och varför de lockas att gå dit. Åsikterna var till största delen positiva, 
men det fanns de som tyckte att de inte lockas att gå till vare sig biblioteket eller 
bokhandeln av något speciellt. Både biblioteket och bokhandeln har lyckats att skapa 
långsiktiga relationer och kontakter med informanterna. Oavsett vad informanterna 
tyckte om biblioteket och bokhandelns marknadsföring är det omtyckta ställen som 
informanterna kommer att fortsätta att gå till. För många var det böckerna som lockade. 
Biblioteket var en självklar plats oavsett om informanterna tyckte att de lockades dit, 
om de tyckte att biblioteket inte behövde locka dem att komma dit eller att biblioteket 
marknadsförde sig för dåligt. Många går dit även om det kan dröja längre tid för vissa 
att hitta. Bokhandeln visade sig vara bättre på att möta informanternas behov och 
önskemål. Ett resultat av att de hela tiden arbetar på att locka folk till butiken för att få 
verksamheten att gå runt.    
 
Trots att biblioteket och bokhandeln arbetar utifrån olika kontexter har det varit 
intressant att studera hur de arbetar för att påverka sina besökare i deras val av litteratur. 
Resultatet av undersökningen visade att de har olika möjligheter att arbeta med 
marknadsföring och att informera om sin verksamhet. Vi vet att det fanns mer som 
biblioteket ville göra, men inte hade möjlighet till på grund av brist på tid och pengar. 
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Samtidigt ifrågasattes om det är meningen att biblioteket ska arbeta med 
marknadsföring som bokhandeln gör, eftersom det är en offentlig institution. Det är 
kanske inte nödvändigt att biblioteket arbetar med marknadsföring i samma skala som 
bokhandeln. Men för att de ska nå målet med sin verksamhet, att finnas för alla, är 
marknadsföring ett bra sätt att ta reda på vilka metoder som kan användas för att nå fler. 
För flera av informanterna kompletterade biblioteket och bokhandeln varandra beroende 
på vilket behov de hade. Att bara läsa, att köpa eller låna böcker, vilket resulterar i vart 
de gick för att stilla sitt behov av att läsa. 
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Bilaga 1. 

Brev till biblioteket 
 
Borås onsdagen den 19 mars 2003 
 
Skickades ut till biblioteks biträdande bibliotekschef via e-post. Skickades  vidare till 
ansvarig bibliotekarie för vuxenavdelningen. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås. Vi 
skriver om biblioteket och bokhandeln som litteraturförmedlare och om hur dessa 
kulturinstitutioner påverkar sina användare och kunder i valet av skönlitterära böcker. 
Vi undrar om det finns möjlighet för oss att komma och prata med dig eller någon 
annan ansvarig för att få information om just er marknadsföring av det skönlitterära 
bokbeståndet. Hur ni når era användare för att locka dem till biblioteket och hur ni ger 
dem lästips, både internt och externt.  
 
Vi har tänkt att genomföra vår undersökning till uppsatsen på ett stadsbibliotek och i en 
bokhandeln i en medelstor stad i Sverige. Vi undrar om vi får göra vår undersökning på 
ert bibliotek. Vi  har tänkt att intervjua ungefär 4 vuxna användare på biblioteket och 4 
stycken kunder i bokhandeln.  
 
Vi undrar om vi kan bestämma någon tid redan nästa vecka, när det passar er. Det 
handlar inte om någon lång intervju, vi vill bara ställa några frågor som ett komplement 
till de övriga intervjuerna med användarna. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Elin Bjärehed & Mikaela Redenkvist 
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Bilaga 2. 

Brev till bokhandeln 
 
Borås onsdagen den 19 mars 2003 
 
Skickades till bokhandelns butikschef via e-post. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås. Vi 
skriver om biblioteket och bokhandeln som litteraturförmedlare och om hur dessa 
kulturinstitutioner påverkar sina användare och kunder i valet av skönlitterära böcker. 
Vi undrar om det finns möjlighet för oss att komma och prata med dig eller någon 
annan ansvarig för att få information om just er marknadsföring av det skönlitterära 
bokbeståndet. Hur ni når era kunder för att locka dem till bokhandeln och hur ni ger 
dem lästips, både internt och externt.  
 
Vi har tänkt att genomföra vår undersökning till uppsatsen på ett stadsbibliotek och i en 
bokhandeln i en medelstor stad i Sverige. Vi undrar om vi får göra vår undersökning i er 
bokhandel. Vi  har tänkt att intervjua cirka 4 vuxna kunder i bokhandeln och 4 stycken 
användare på biblioteket.  
 
Vi undrar om vi kan bestämma någon tid redan nästa vecka, när det passar er. Det 
handlar inte om någon lång intervju, vi vill bara ställa några frågor som ett komplement 
till de övriga intervjuerna med kunderna. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Elin Bjärehed & Mikaela Redenkvist 
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Bilaga 3. 

Frågor till biblioteket 
 
1. Hur stort är ert skönlitterära bokbestånd eller hur många titlar omfattar det 

skönlitterära bokbeståndet? 
 
2. Har ni några förordningar, lagar eller annat styrdokument som bestämmer hur er 

verksamhet och er marknadsföring ska bedrivas? Riktlinjer? (bibliotekslagen mm) 
 
3. Vad anser ni att ni har för syfte med verksamheten på skönlitteraturavdelningen, vad 

har ni för mål och uppgift? Hur når ni dessa mål?  
 
4. Har ni någon speciell marknadsföringsstrategi för att synliggöra verksamheten och 

ert skönlitterära bokbestånd?  
 
5. Vilken sorts bokreklam använder ni er av internt och externt och vilka är kanalerna 

(medier) ni använder i samband med bokreklam för att nå ut till användarna, locka 
dem till biblioteket och ge dem lästips? (Har ni någon 10 i topp lista eller andra 
listor över mest utlånade böcker?) 

 
6. Vad vill ni säga med er marknadsföring, reklam och skyltning? Är det viktigt att 

marknadsföra biblioteket och dess samlingar? 
 
7. Hur stora resurser lägger ni på marknadsföring av skönlitterära böcker? 
 
8. Hur stor är er marknad? Hur definierar ni den? 
 
9. Vilken/vilka målgrupper riktar ni er marknadsföring till? (jämt, speciella tillfällen) 
 
10. Vilken/vilka typer av tjänster erbjuder ni era användare i samband med 

skönlitteraturförmedling? (rådgivning, litteraturtips, fjärrlån, beställningar) 
 
11. Hur informerar ni användare om det skönlitterära bokbeståndet, nya böcker och era 

tjänster? 
 
12. Vilken/vilka typer av tjänster utnyttjas mest av användarna? 
 
13. Hur gör ni för att tillgodose användarnas behov? 
 
14. Har ni någon anställd som ansvarar för er marknadsföring?  
 
15. Vilka skönlitterära böcker köper ni in och varför? (Det som användarna efterfrågar, 

kvalitetslitteratur, bara från Btj?) 
 
16. Brukar ni göra marknadsundersökningar för att ta reda på hur människor uppfattar er 

verksamhet och hur nöjda användare är med de produkter och tjänster som ni 
erbjuder? 
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17. Hur uppfattar ni att användarna påverkas av er marknadsföring? 
 
18. Ser ni bokhandeln som en konkurrent? 
 
19. Händer det att ni samarbetar med någon bokhandel eller något annat bibliotek? 
 
20. Tar ni intryck av bokhandelns bokbestånd, tjänster och marknadsföring? (Hur stor 

betydelse har frontexponering av böcker?)  
 
21. Tycker du att biblioteket kan lära sig något av bokhandeln eller tvärtom, i så fall 

vad? 
 
22. Vad anser du att en bibliotekarie ska ha för litterära kunskaper?  

Tycker du att det är viktigt med marknadsföringskunskaper när man arbetar på 
bibliotek? 

 
Är det någonting som du vill tillägga?  
 
Får vi göra våra intervjuer här?  
 
Får vi använda din titel, verksamhetens namn och ort?  
 
Kan vi återkomma via mejl till dig om det är någonting mer som vi vill fråga? 
 
Vill du ta del av en sammanfattning av denna intervju och kan vi i så fall skicka det via 
mejl till dig? 
 
 
Tack! 
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Bilaga 4. 

Frågor till bokhandeln 
 
1. Hur stort är ert skönlitterära bokbestånd eller hur många titlar omfattar det 

skönlitterära bokbeståndet? 
 
2. Har ni några förordningar, lagar eller annat styrdokument som bestämmer hur er 

verksamhet och er marknadsföring ska bedrivas? Riktlinjer?  
 
3. Vad anser ni att ni har för syfte med verksamheten, vad har ni för mål och uppgift? 

Bara sälja eller sprida kultur? Hur når ni dessa mål?  
 
4. Har ni någon speciell marknadsföringsstrategi för att synliggöra verksamheten och 

ert skönlitterära bokbestånd?  
 
5. Vilken sorts bokreklam använder ni er av internt och externt och vilka är kanalerna 

(medier) ni använder i samband med bokreklam för att nå ut till kunderna, locka 
dem till bokhandeln och ge dem lästips? (10 i topp) 

 
6. Vad vill ni säga med er marknadsföring, reklam och skyltning? Är det viktigt att 

marknadsföra bokhandeln och dess samlingar? 
 
7. Hur stora resurser har ni att lägga på marknadsföring av skönlitterära böcker med 

bokreklam? 
 
8. Hur stor är er marknad? Hur definierar ni den? 
 
9. Vilken/vilka målgrupper riktar ni er marknadsföring till? (jämt, speciella tillfällen) 
 
10. Hur informerar ni målgruppen eller kunderna om bokbeståndet eller nya böcker? 
 
11. Vilken/vilka typer av tjänster erbjuder ni era kunder i samband med 

skönlitteraturförmedling eller försäljning? (rådgivning, litteraturtips, beställningar) 
 
12. Hur informerar ni kunderna om era tjänster? 
 
13. Vilken/vilka typer av tjänster utnyttjas mest av era kunder? 
 
14. Hur gör ni för att tillgodose kundernas behov? 
 
15. Har ni någon anställd som ansvarar för er marknadsföring?  
 
16. Vilka skönlitterära böcker köper ni in och varför? (Enbart det som säljer som 

kunden efterfrågar eller även kvalitetslitteratur för att tillgodose kundernas behov) 
 
17. Brukar ni göra marknadsundersökningar för att ta reda på hur människor uppfattar er 

verksamhet och hur nöjda era kunder är med produkterna och tjänsterna? 
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18. Hur uppfattar ni hur kunderna påverkas av er marknadsföring? 
 
19. Ser ni biblioteket som en konkurrent? 
 
20. Händer det att ni samarbetar med biblioteket eller annan bokhandel? 
 
21. Tar ni intryck av biblioteket och dess tjänster, bokbestånd eller marknadsföring? 
 
22. Tycker du att biblioteket kan lära sig något av bokhandeln eller tvärtom, i så fall 

vad? 
 
23. Vad har en bokhandlare för utbildning och litterära kunskaper? 

Tycker du det är viktigt med marknadsföringskunskaper när man arbetar i en 
bokhandel? 

 
Är det någonting som du vill tillägga?  
   
Får vi göra våra intervjuer här?  
 
Får vi använda din titel, verksamhetens namn och ort?  
 
Kan vi återkomma via mejl till dig om det är någonting mer som vi vill fråga? 
 
Vill du ta del av en sammanfattning av denna intervju och kan vi i så fall skicka det via 
mejl till dig? 

 
Tack! 
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Bilaga 5. 

Intervjufrågor till informanterna  
 
Hej! Vi heter Elin och Mikaela och vi kommer från Bibliotekshögskolan i Borås. Vi 
skriver just nu vår magisteruppsats som handlar om hur vuxna läsare ser på biblioteket 
och bokhandeln som kulturinstitutioner som förmedlar skönlitterära böcker. Vi undrar 
om du läser skönlitterära böcker och om du i så fall kan tänka dig att ställa upp och 
svara på några frågor till vår studie? Du kommer vara anonym och intervjumaterialet 
kommer endast att behandlas av oss i vetenskapligt syfte. Får vi spela in intervjun?  
 
1. Vilket år är du född? 
 
2. Studerar eller förvärvsarbetar du? 
 
3. Vilken är den högsta utbildning du har? 
 
4. Hur ofta läser du skönlitterära böcker? 

Exempelvis: Minst en bok om året, Några böcker om året, Minst en i månaden,  
Fler än en i månaden, Minst en bok i veckan, Mer än en bok i veckan eller Aldrig  

 
5. Hur ofta besöker du stadsbiblioteket för att låna en skönlitterär bok för egen 

läsning? 
Exempelvis: En gång i veckan, Mer än en gång i veckan, En gång i månaden, Mer 
än en gång i månaden, En gång om året, Mer än en gång om året eller Aldrig 

 
6. Hur ofta besöker du bokhandeln för att köpa en skönlitterär bok för egen läsning? 

Exempelvis: En gång i veckan, Mer än en gång i veckan, En gång i månaden, Mer 
än en gång i månaden, En gång om året, Mer än en gång om året eller Aldrig 

 
7. Lånar eller köper du helst dina utvalda böcker?  
 
8. Vad är det som avgör om du ska köpa eller låna en bok du vill ha? 
 
9. Är det viktigt för dig att äga böcker? 
 
10. Är ditt besök på biblioteket alltid planerat, du vet vad du vill låna innan eller är ditt 

besök och lån oftast slumpmässigt? 
 
11. Är ditt besök i bokhandeln alltid planerat, du vet vad du vill köpa innan eller är ditt 

besök och lån oftast slumpmässigt? 
 
12. Hur får du oftast tips om skönlitterära böcker? 
 
13. Om du behöver lästips eller råd vart vänder du dig då? 
 
14. I hur stor grad påverkas du av vad andra läser?  

(I största allmänhet och bland de närmaste vännerna) (Trender) 
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15. Vad är det som avgör att du väljer att låna en bok som du inte har uppmärksammat 
tidigare förrän du kommer till biblioteket?  

 
16. Vad är det som avgör att du väljer att köpa en bok som du inte har uppmärksammat 

tidigare förrän du kommer till bokhandeln?  
 
17. På biblioteket, brukar du låta dig påverkas av och därmed låna böcker från: 

-bokskyltningen  
-snurran med snabblån  
-vagnen med återlämnade böcker 
-vagnen med nya böcker så att du väljer att någon av de exponerade böckerna?  
-listor över mest utlånade böcker  
-går mest i hyllorna 
-annat? 
På vilket sätt lockar just de? Vad lockar mest? 

 
18. I bokhandeln, brukar du låta dig påverkas av och därmed köpa böcker från: 

-bokskyltningen  
-bokhandelns 10 i topp listor 
-bokkataloger som skickas hem i brevlådan 
-annan bokreklam  
-går mest i hyllorna 
-annat?  
På vilket sätt lockar just de? Vad lockar mest?? 

 
19. Brukar du påverkas av hur boken ser ut om du ska låna eller köpa den och i så fall 

av vad?  
(Omslag, titel, författare, baksidan, bokens storlek, texten eller språket) 

 
20. Är du nöjd med bibliotekets skönlitterära bokbestånd? På vilket sätt/Varför/varför 

inte? 
 
21. Är du nöjd med bokhandelns skönlitterära bokbestånd? På vilket sätt/Varför/varför 

inte? 
 
22. Känner du att du är nöjd med bibliotekets service att hitta en passande bok till just 

dig, varför/varför inte?  
 
23. Känner du att du är nöjd med bokhandelns service att hitta en passande bok till just 

dig, varför/varför inte? 
 
24. Hur upplever du bibliotekets totala roll som service, trevligt bemötande, 

professionell rådgivning och bokbestånd?  
(TQM som litteraturförmedlare) 

 
25. Hur tycker du att biblioteket arbetar för att hjälpa dig?  
 
26. Hur lockar biblioteket dig att vilja komma tillbaka? 
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27. Är du alltid nöjd när du går därifrån?  
 
28. Hur upplever du bokhandelns totala roll som service, trevligt bemötande, 

professionell rådgivning och bokbestånd?  
(TQM som litteraturförmedlare) 

 
29. Hur tycker du att bokhandeln arbetar för att hjälpa dig?  
 
30. Hur lockar bokhandeln dig att vilja komma tillbaka? 
 
31. Är du alltid nöjd när du går därifrån?  
 
32. Vad ska du ha fått ut av ditt besök på biblioteket eller bokhandeln för att känna dig 

nöjd? (Tillfredsställt läsbehov) 
 
33. Vad vill du få ut av de böcker du läser och vad är det som gör att du tar dig tid att 

läsa? (Beskriva sitt läsbehov av skönlitteratur) 
 
34. Tycker du att du hinner läsa skönlitterära böcker hur mycket du vill och hur ofta du 

vill? (Inställning till litteratur och mycket man läser)  
 
35. Har du tips till biblioteket hur de bäst kan tipsa om och visa läsvärda böcker? 
 
36. Har du tips till bokhandeln hur de bäst kan tipsa om och visa läsvärda böcker? 
 
37. Tycker du att biblioteket kan lära sig något av bokhandeln eller tvärtom, i så fall 

vad?   
 
 
Tack för din medverkan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


