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Abstract:  The purpose of this Master’s thesis is to discuss marketing as it 

applies to some school libraries. Today’s marketing is about 

relations. It involves the establishment, maintenance and 

development of relations with users, non-users and other library 

related relationships. By looking at how a number of school 

librarians do and describe their marketing activities I want to 

find out what they have for ideas, opportunities and limitations. 

By highlighting their actions and perceptions, I want to try to 

understand the marketing position of the school library in the 

school world and discuss the results with the help of Kotler’s 

Strategic Marketing Planning Process (SMPP) and Elliott de 

Sáez applications of Kotler’s theories in the library field.  

 

My empirical data consists of seven qualitative semi-structured 

interviews with school librarians working on seven different 

schools. The survey shows that all librarians share a positive 

view of marketing. It also shows that School libraries weak-

nesses are time and staffing shortages. Personnel, continuity and 

knowledge of the users are on the other side considered to be 

one of the school library's strengths. The marketing methods 

used by school libraries are the mouth to mouth method and 

expositions. The study points out that the librarians don’t have 

the proper skills in marketing. My conclusion is that Strategic 

Marketing Planning Process could be a useful strategy for 

marketing school libraries. 
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1. Inledning 

Idag talas det mycket om lärande, lärprocesser och livslångt lärande. Trots detta är standarden på 

skolbiblioteken i Sverige överlag väldigt låg och det ser dessutom väldigt olika ut i olika 

kommuner och även inom en och samma kommun. Jag arbetar själv som skolbibliotekarie på en 

grundskola och mina personliga erfarenheter både från den egna kommunen men också genom 

kontakter med andra skolbibliotekarier i olika nätverk talar sitt tydliga språk. Många av skol-

bibliotekens standard, speciellt på grundskolan, är långt ifrån idealet om ett välintegrerat 

bibliotek. Skolbiblioteksverksamheten är ofta skild från skolans övriga verksamhet. Vissa 

skolor saknar helt bibliotek medan andra har fullt utrustade skolbibliotek med fackutbildade 

bibliotekarier. Vissa skolbibliotek är bemannade ett par timmar i veckan, medan andra är 

bemannade alla dagar. Få skolbibliotek är idag ett verktyg för att nå de mål och den kunskapssyn 

som grundskolans läroplan beskriver. En följdtanke hos mig är: kan det bero på att man inte vet 

vad ett skolbibliotek är eller att man inte ser på skolbibliotek som en pedagogisk resurs?  

Jag tror att många lärare och rektorer inte har tänkt genom vad man vill med sitt bibliotek och 

vad skolbiblioteket ska fylla för funktion i skolan. Detta innebär i förlängningen att många 

skolbibliotekarier saknar befattningsbeskrivning förutom att man ska ta hand som skolans 

biblioteksverksamhet. Någon definition om vad som är skolans biblioteksverksamhet finns 

inte. Detta bidrar naturligtvis till att det är så få skolbibliotekarier som lyckats med att nå ut 

med vad ett skolbibliotek är och vad det kan användas till. Varför ser det ut så här? Skulle 

man kunna ändra på det med hjälp av marknadsföring? 

Jag blev nyfiken på dessa frågor och ville ta reda på vad skolbibliotekarierna gör för att 

synliggöra och marknadsföra sina bibliotek och sig själva. Kanske skulle marknadsföring 

kunna vara botemedlet? Vad skulle marknadsföring kunna tillföra biblioteken, bibliotekarierna 

och användarna? Med hjälp av en marknadsföringsstrategi skulle skolbibliotekarierna kanske 

kunna klargöra sitt uppdrag inom skolan och därmed förbättra samarbetet. Därför vill jag ägna 

min magisteruppsats åt att fördjupa mig i marknadsföringens möjligheter att integrera skol-

biblioteken i skolans värld. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och därefter föra en fördjupad diskussion om marknads-

föringsfrågor i relation till skolbibliotek i en viss kommun. Genom att utgå från hur ett antal 

skolbibliotekarier på grundskolenivå gör och vad de har för åsikter kring marknadsföring av 

skolbibliotek, vill jag ta reda på vad de har för inställning till marknadsföring och vilka idéer, 

möjligheter och begränsningar det finns kring marknadsföringen av skolbibliotek.  

Huvudfrågorna är alltså: 

Vad har skolbibliotekarier för åsikter kring marknadsföring? 

Vad gör skolbibliotekarierna för att marknadsföra sina skolbibliotek? 

Vilka svårigheter och möjligheter finns med att marknadsföra ett skolbibliotek?  

Genom att belysa och diskutera dessa frågor vill jag försöka förstå marknadsföringens 

ställning i skolbiblioteksvärlden samt diskutera resultatet med hjälp av uppsatsens 

marknadsföringsteorier. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

För att förstå skolbiblioteken situation presenteras ett urval av styrdokument och riktlinjer 

som gäller för skolbibliotek samt några statistiska uppgifter. Skolbiblioteken lyder inte bara 

under bibliotekslagen, utan bör även följa de direktiv som finns i skollagen och läroplanerna. 

Därför presenteras utdrag även ur dessa dokument. Skolbibliotekets kopplingar till de 

övergripande nationella målen samt lokala mål är viktigt att ta upp i och med att de tydliggör 

skolbibliotekets roll inom skolan och hur det kan fungera som en resurs för skolans 

verksamhet. Skolbiblioteken saknar till skillnad från folkbiblioteken och universitetsbiblioteken 

en tydlig organisation och är därför extra känsliga och beroende av lagar och förordningar. 
 

Bakgrunden kan även ses som en PEST-analys d.v.s. faktorer som styr och påverkar 

biblioteken men som biblioteken inte kan styra över. PEST-analys är en strategisk 

analysmodell för att identifiera faktorer som påverkar biblioteken. De fyra faktorerna är 

politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. Analysen används för att studera de externa 

faktorerna i en SWOT-analys (efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities 

och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Faktorerna är ofta väldigt svåra att 

påverka och i vissa fall även svåra att förutsäga och planera för (Saez 2002, s. 30). 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Skolbiblioteken i lagar och förordningar 

Idag finns det ingen allmän definition på vad ett skolbibliotek är. Det kan vara ett rum med 

böcker eller välutrustad välfungerande verksamhet med en heltidsanställd fackutbildad 

bibliotekarie. I Kulturrådets skrift ‖Skolbiblioteken i Sverige - Kartläggning, analys och 

probleminventering‖(1999) föreslås följande definition: 

Skolbibliotek är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där 

det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka 

och värdera information och läsupplevelser av alla slag. 

Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för 

utbildningens behov inom den egna organisationen och att i samverkan med 

landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice. (s. 10) 

 

I samma skrift konstaterar man att skolbiblioteken har en svag ställning på skolorna och i 

kommunen, inget stöd i lagen och hamnar därför alltför ofta mellan stolarna. Kulturrådets 

kartläggning gjordes 1999 och idag tio år senare har situationen inte förändrats. Det finns 

ingen praxis idag kring vad ett skolbibliotek är, ett skolbibliotek kan i princip se ut hur som 

helst. Skolbibliotekens utformning och funktion varierar markant mellan olika kommuner 

men också inom en och samma kommun. Skolbiblioteken lyder under Bibliotekslagen:  

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek 

för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 

behov av material för utbildningen” 

 

Men Bibliotekslagens ger relativt allmänna direktiv innebär att kommunerna och de enskilda 

skolorna har förhållandevis stor frihet att själva utforma sin verksamhet. Lagens skrivningar 

om skolbibliotek är vagt formulerade vilket medför osäkerhet och delade meningar om hur de 

ska tillämpas. 
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Ingen myndighet fungerar som tillsynsmyndighet för bibliotekslagen och det är oklart vilka 

sanktioner som kan tillämpas om man bryter mot lagen. I läroplanen LPO94 nämns 

biblioteket endast en gång under rektorns ansvar 

”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel.” (LPO 94 s. 21)  

Skolbibliotek betraktas ofta som hjälpmedel och likställs med datorer och andra inventarier. 

Ser man på ett skolbibliotek som en del av skolans inventarier och inte som en pedagogisk 

resurs blir funktionen överflödig och likaså bemanningen.  

Kulturrådets nya skolbiblioteksstatistik kom våren 2009. Skolbiblioteken ska enligt 

kulturrådet främja språkutveckling och stimulera intresse för läsning och litteratur.  

Resultatet av 2008 års undersökning visar följande siffror: 

67 % av landets skolenheter har ett skolbibliotek. 

13 % anger att de varken har bibliotek eller boksamling, dvs drygt 250 000 elever 

26 % av grundskolorna hade bibliotek men ingen bibliotekspersonal 

22,6 timmar är medeltal för veckoarbetstid för skolbibliotek med personal 

18 % av skolbiblioteken har utbildade bibliotekarier 

75 % har inte tillgång till betaldatabaser för informationssökning 

8 % av har ett skolbibliotek som inte är öppet för eleverna, vare sig med eller utan bemanning. 

 

Enligt Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 spelar skolbiblioteken en viktig roll i skolans 

långsiktiga utbildningsstrategi när det gäller läskunnighet och kulturell utveckling. Skol-

bibliotekens huvudmål är att stödja skolan att uppnå dess mål. För att skolbiblioteket ska 

kunna genomföra detta måste biblioteket ha egna mål och handlingsplaner. Skolbiblioteket 

måste även prioriteras som verksamhetsområde och anges i anslutning till läroplanerna.  

I IFLA/Unescos riktlinjer för skolbibliotek 2004 som är ett komplement till 

skolbiblioteksmanifestet ägnas ett helt kapitel åt marknadsföring. Där står det att det är av 

yttersta vikt att skolbibliotekets tjänster marknadsförs aktivt så att alla målgrupperna alltid är 

medvetna om bibliotekets roll som pedagogisk resurs. 

Målgrupperna är rektorn och andra medlemmar av skolledningen, ämnesansvariga, lärare, 

elever, kommunrepresentanter och föräldrar. Man anser att det är av största vikt att anpassa 

marknadsföringen så att det passar den egna skolan och dess inriktning samt att även anpassa 

marknadsföringen till de olika målgrupperna. 

Skolbiblioteket bör i samarbete med skolledningen och kollegiet ta fram en skriven marknads-

föringspolicy med klara och tydliga mål och strategier, handlingsplaner med operativa mål 

samt utvärderingsmetoder. Vilka aktiviteter som krävs beror delvis på lokala förhållanden. 

Några grundläggande aktiviteter som dock bör nämnas är: 

- användarutbildning i informationskunskap och källkritik som riktar sig till lärar-

kandidater, lärare och elever. 

- läsfrämjande aktiviteter såsom bokprat, läskampanjer, författarbesök  

- underhålla skolbibliotekets hemsida som marknadsför biblioteket och dess tjänster 

- skyltning och utställningar 

- samarbete med andra aktörer i området t ex andra skolbibliotek, IT-avdelningen, 

folkbibliotek, föreningar (förslagen är baserade på min kännedom av lokala 

förhållanden) 
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Man menar att de utbildningsinsatserna som riktar sig till lärare spelar en nyckelroll i biblio-

tekets marknadsföring. ( IFLA/Unescos riktlinjer för skolbibliotek, 2004) 

3.1.2 Skolledningen 

I Kulturrådets kartläggning av skolbiblioteken i Sverige tas skolledningens strategiska roll 

upp och här visas även på konsekvenserna av skolledarutbildningens brister i undervisningen 

om skolbiblioteksverksamheten. Kulturrådet skriver bland annat att det har visat sig att det är 

så gott som omöjligt att utveckla skolbiblioteksverksamheten utan aktivt stöd från 

skolledningen. I en utredning som genomfördes 1997, vars utgångspunkt var skolledarnas 

betydelse för en gynnsam skolbiblioteksutveckling, gjordes en rad intervjuer med skolledare. 

Man kom fram till följande: 

- få skolledare som känner till bibliotekslagen 

- många skolledare har vaga föreställningar om vad ett skolbibliotek är och vilken 

funktion den bör och kan fylla 

- bilden av skolbiblioteket som i huvudsak utlåningsbibliotek lever kvar 

- rektorerna vet inte vilka resultat de kan förvänta sig 

- vet inte vad resurserna går till 

- metoder för uppföljning och utvärdering saknas 

- kan inte göra prioriteringar mellan olika typer av biblioteksverksamhet 

- ser huvudsakligen bibliotek som dess samlingar 

- behovet av kompetent personal som vägleder elever och lärare uppmärksammas inte 

- skolbibliotekets pedagogiska funktion uppmärksammas inte 

- skolbibliotek glöms bort i läroplaner 

- IT satsningar görs vid sidan av skolbiblioteket 

- Skolledare analyserar inte resursbehovet för biblioteket. 

Allt detta visar att skolbiblioteket är en ledningsfråga men också en fråga om samarbete. En 

bra skolbiblioteksverksamhet byggs upp när alla skolans aktörer deltar aktivt. 

(Skolbiblioteken i Sverige, s 63-66).  

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Förändrad syn på marknadsföring 

Marknadsföring är fortfarande en företeelse som är ganska ovanlig på svenska bibliotek. Den 

förekommer visserligen men oftast i mindre doser lite här och där men det är sällan som man 

arbetar efter en genomtänkt och nedskriven marknadsföringsplan om man bortser från de 

riktigt stora biblioteken. Detta stöds av bristen på litteratur i ämnet men är också min 

personliga uppfattning. Det är dock en tydlig trend att marknadsföring är någonting som 

kommer mer och mer. Ellinor Ölander har i sin uppsats ‖Vad sägs om marknadsföring: En 

studie av 20 artiklar i svensk bibliotekspress‖ tittat på utvecklingen. Uppsatsen som behandlar 

artiklar som spänner sig över en tidsperiod på 22 år (1984-2006). Under den tiden har synen 

på marknadsföring förändrats. Fler och fler bibliotek tar till sig marknadsföringsteorier och 

ser på marknadsföring som en komplex process. Syftet med marknadsföringen är enligt 
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Ellinor Ölanders uppsats att nå ut med information om sin verksamhet, främst för att 

legitimera verksamheten inför beslutsfattande politiker. Redan 1983 skrev Greta Renborg om 

bristen på marknadsföring inom den svenska biblioteksvärlden. Resultatet av bibliotekens 

motvilja mot marknadsföring blev enligt Renborg att människor inte tänker på bibliotek. Hon 

talar mycket om helhetstänkande och genomtänkta strategier när det gäller marknadsföring 

och om kontinuitet samt om realistiska och mätbara mål som är förankrade hos politikerna. 

Renberg anser att lånestatistiken inte fyller den funktion som den borde. Därför borde den 

kastas och nya mätmetoder och instrument prövas. Det är moderna tankar med tanke på att 

artikeln är skriven 1983. (ibid. s.75) 

3.2.2 Skolbibliotekarie Image – Profil – Identitet 

I Skolbibliotekarie Image – Profil – Identitet (Ejiofor, 2006) studeras skolbibliotekarier som 

varumärke för skolbiblioteket. ‖Image‖ är omvärldens och låntagarnas bild av biblioteket, 

‖Identitet‖ d.v.s. personalens bild av biblioteket och ‖Profil‖ d.v.s. den bild som biblioteket 

väljer att visa utåt. Det är viktigt att de tre inte skiljer sig åt alltför mycket. Ju större skillnad 

mellan identitet, profil och image desto svårare är det att skapa och bibehålla ett varumärke. 

Man har tittat på profilen ur tre olika synvinklar, skolledarens, lärarnas och bibliotekariens. 

De högsta förväntningarna hade skolbibliotekarier på sig själva. Skolledarens förväntningar 

var mycket mer otydliga och man hade stora svårigheter med att definiera skolbibliotekariens 

funktion. Även hos många lärare återfinns en otydlig bild av skolbibliotekariens roll och av 

skolbiblioteksverksamhetens funktion på skolan. 

Uppdraget från huvudmannen kan ibland vara en orsak till att bibliotekets profil inte ligger i 

linje med användarnas behov. En annan orsak kan vara skilda förväntningar från olika 

intressentgrupper. Till exempel när lärarna vill använda biblioteket i undervisningen samtidigt 

som elever vill använda det till läxläsning. En del elever vill att det ska vara en arbetsplats där 

man kan sitta utan att bli störd medan andra vill använda biblioteket som social mötesplats. 

Lokalen räcker oftast inte till för att tillgodose alla behoven. 

Det primära målet med en stark gemensam image är att genom att synliggöra design, 

förpackning och leverera kvalitetstjänster till låntagarna skapa en positiv bild hos mottagaren. 

Ett starkt varumärke förbättrar synligheten, förstärker värderingar, marknadsför varor och 

tjänster med bättre genomslagskraft. Budskapet måste vara tydligt, lätt att förstå och 

konsekvent. 

3.2.3 Den digitala marknadsföringen 

På senare år har det kommit en del uppsatser som handlar om internet och marknadsföring. 

Webben är ett utmärkt marknadsföringsverktyg som en del bibliotek har tagit till sig. 

Innehållet och standarden på dessa varierar kraftigt mellan olika bibliotek beroende på bland 

annat bibliotekets storlek, resurser och intresse för mediet. 

Dagens digitala marknadsföring liksom relationsmarknadsföringen fokuserar på låntagaren 

och på att behålla dem som låntagare. Eileen Elliott de Saez anser att bibliotek måste dra nytta 

av Internets möjligheter till personlig kommunikation och interaktion. Anders Frankel 2007 

‖Marknadsföring på Internet‖ är inne på samma linje. Internet förändrar inte teorierna i 

grunden. Människor är fortfarande människor och Internet är ingenting annat än en ny, om än 

betydelsefull, aktör på marknaden. Det handlar om att utnyttja nätets fördelar på ett smart sätt. 

Diana Vujadinovic har i sin uppsats ”Att marknadsföra biblioteket, läsning och böcker - Fem 

gymnasiebibliotekariers syn på webbaserat läsfrämjande‖ undersökt hur gymnasiebiblio-

tekarier gör och tänker kring möjligheterna att arbeta läsfrämjande via webben. Hon skriver 
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att bibliotekens närvaro på webben kommer mer och mer såväl i sociala nätverk som 

Facebook som med egna bokbloggar. Bibliotekarierna i undersökningen anser webben vara 

ett bra verktyg, men tycker att det fortfarande råder stor osäkerhet kring webbplatsens 

potential när det gäller att arbeta läsfrämjande. När det gäller användningsområden så ses 

bloggen som litteraturförmedling och ett komplement till den övriga biblioteksverksamheten. 

Ett annat problem är kommunernas IT-policy som i många fall sätter käppar i hjulet för 

arbetet med Web 2.0 tjänster. Den svaga responsen från användarna är också ett problem som 

man måste ta tag i. 

3.2.4 Upp till bevis – Evidensbaserat biblioteksarbete 

Todd Ross som är chef för Center for International Scholarship in School Libraries vid 

Rutgers University, New Jersey i USA och Carol Kahlthau ledde tillsammans ‖Student 

Learning through Ohio School Libraries‖. Undersökningen genomfördes 2002-2003. 

Kvalitativa och kvantitativa studier gjordes på 39 skolbibliotek och cirka 13 000 elever från 

både grundskola och gymnasium deltog. Studien visar med elevernas egna ord i form av citat 

vad skolbiblioteken har betytt för dem och deras lärande. Man ville försöka finna bevis på att 

skolbiblioteket är en del av elevernas lärande 

I artikeln ―Ross to the Rescue!‖ School Library Journal (Kenney B, 2006) beskrivs evidence 

baserad praxis som enligt Todd Ross fokuserar på två saker – att ta beslut om sin egen roll 

och om att samla bevis på hur man undervisar och lär sig i och genom skolbibliotek. Den 

stora utmaningen ligger i att förstå relationen mellan skolbiblioteket och elevernas lärande 

och och på att marknadsföra informationen. Han menar att skolbiblioteken har under flera år 

varit osynliga i skolan. Skolans satsningar på IT och läsning har gått skolbiblioteken förbi. 

Man räknar inte med biblioteken på grund av att dom har misslyckas med att visa skolan 

kopplingen mellan skolbibliotek och elevernas lärande. De har misslyckats med att nå ut med 

sin grundfunktion (Mission). Todd Ross menar att varje enskild skolbibliotekarie måste ta till 

sig forskningen och tillämpa den på den egna skolan så att man kan samla lokala bevis och 

redovisa dem för rektorn och lokala skolpolitiker. Det är utmaningen på mikronivå. 

Todd Ross menar att bibliotekarier inte kan sitta och vänta på att någon utifrån ska komma 

och rädda dem. Bibliotekarier måste tänka på hur de kan dra nytta av alla forskningsresultat 

och besluta vilka åtgärder som ska tas. Åtgärder som verkligen kan förstärka deras roll på den 

egna skolan och vad de personligen kan göra föra förbättra elevernas kunskapsresultat. Han 

anser att bibliotekarier borde tänka genom sina rutiner och undervisningsmetoder och ge dem 

en mycket starkare evidensbaserat fokus samt marknadsföra detta i skolan. Det är viktigt att 

man hittar bevis och redovisar resultat, inte i bibliotekstermer utan i fråga om kunskaper och 

färdigheter som efterfrågas i skolan och i läroplanen. Den riktiga utmaningen ligger i att 

uttrycka vad man är och vad man gör i pedagogiska sammanhang. Det är även viktigt att göra 

det på ett sätt så att den pedagogiska världen förstår.  

Todd Ross skriver att skolbibliotekens bidrag till elevernas prestationer är varken erkända 

eller sedda av många betydelsefulla intressenter. Ansvar anser Todd är en viktig del i skol-

bibliotekarieyrkets utveckling. Med ansvar följer anpassning, innovation och samarbete, 

introspektion och effektivitet. Utvecklingen kan endast uppnås genom resultat och bevis. Om 

vi inte visar vårt värde kommer vi inte att ha en framtid skriver Todd och han menar att det 

inte handlar om överlevnad för skolbibliotekarier utan om elevernas överlevnad. Rent praktisk 

så måste man systematiskt samla bevis på vilka effekter biblioteksarbetet har på elevernas 

prestationer, utveckling och djupare kunskap och förståelse. Betoningen ligger på resultat, 

fokuset flyttas från vad en bibliotekarie gör till vad eleverna uppnår. I praktiken innebär det 

att fokus flyttas från att hitta informationen till att bygga upp färdigheter och kunskap, 

informationskompetens, förståelse och kritiskt tänkande. Dessa bevis som man har samlat 
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ihop kan marknadsföras i olika sammanhang när det gäller att förstå, värdera, utveckla och 

argumentera för sin skolbiblioteksverksamhet. 

3.2.5 Ledningens roll 

Ledningens och utbildningens betydelse för biblioteksutveckling visas även i 

‖Marknadsföringskulturen på finska forskningsbibliotek – en analys av attityder till 

marknadsföring, kunskaper och beteende‖ (Singh, 2005). Syftet med avhandlingen var att 

undersöka marknadsföringskulturen på finska forskningsbibliotek och att förstå och 

undersöka vad det finns för kännedom om modern marknadsföring både i teori och i praktik 

hos bibliotekens ledning. Studien baserar sig på Singhs antagande att ledningens inställning 

till marknadsföring har stort inflytande på organisationskulturen. Studien visar att 

inställningen till marknadsföring och kunskap om marknadsföring påverkar 

marknadsorienteringen av biblioteket. En stark positiv inverkan återfanns mellan 

marknadsorientering och attityder till marknadsföring och kunskaper om denna. 

3.2.6 Relationsmarknadsföring som driftkraft 

Lotta Hagberg informationschef på Karolinska Institutet skriver i artikeln ‖Relations-

marknadsföring som drivkraft för biblioteksutveckling‖ (Hagberg, 2005) att bibliotekarier 

måste fokusera mer på vad man åstadkommer. Vad har besöket på biblioteket betytt för 

kunden? Hur får man kunderna till att vilja komma tillbaka? Vad är det kunderna vill ha? Hon 

anser att biblioteket idag är på väg från serviceorganisation till kunskapsorganisation. 

Samlingarna är idag i allt högre grad digitala och användarnas datorvana har ökat i rask takt. 

Det som låntagarna drabbas av idag är informationsöverflöd. Låntagarna behöver hjälp med 

att sålla. Biblioteken måste byta perspektiv från att marknadsföra beståndet till att marknads-

föra personalen. Alla de tidigare återgivna forskarna tycks vara överens om att biblioteken 

och bibliotekarierna måste fokusera på kundvärde – det vill säga på vad kunderna får ut av 

biblioteksbesöket. Här är det viktigt enligt Lotta Haglund att man differentierar målen för de 

olika målgrupperna och visar på värdet av biblioteksanvändning för varje målgrupp. 

Marknadsföring handlar i mångt och mycket om kommunikation och Haglund menar att 

kommunikation är en aktiv process vars syfte är att bidra till att organisationens övriga mål 

uppfylls, att den utgår från låntagarnas behov, kunskaper och värderingar. Kommunikation 

ska vara saklig och skapa förtroende för organisationen samt ge den en tydlig identitet. Målet 

med varje möte är att få till stånd ett nytt möte. Det handlar om att bygga långsiktiga 

relationer, personliga men med ett professionellt innehåll, utifrån ett användarperspektiv. 

Hagberg menar att alla möten oberoende om de sker ansikte mot ansikte, via e-post, webb-

sidor, telefonsamtal är oerhört viktiga och detta måste införlivas i organisationskulturen. 

Idag 2009 måste biblioteken se sambandet mellan deras existens och användarnas tillfred-

ställelse, om inte användarna får vad de vill ha kan de vända sig någon annanstans. Relationen 

till användarna är, även enligt Singh, livsavgörande för biblioteken. Singh konstaterar att 

bibliotekarier med råge levde upp till relationsmarknadsföringens principer gällande 

bemötande av användare, men bibliotekspersonalen misslyckades med att i tillräcklig stor 

utsträckning ta reda på användarnas behov och önskemål. (Singh 2005 s. 39) 

Relationsmarknadsföring anser Singh är att biblioteken går till djupet med användarnas behov 

och önskemål, detta för att försöka förstå och tillfredsställa dem i så stor utsträckning som 

möjligt. Biblioteken behöver ständigt söka efter nya produkter och tjänster som de kan 

utveckla utifrån användarna önskemål och behov. Dessutom, menar Singh, att det är viktigt 

att skapa en känsla hos användarna där de känner sig sedda och uppmärksammade. Singhs 
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slutsats är att det lönar sig för biblioteken att vara marknadsorienterade, då det yttersta 

resultatet är högre kundtillfredsställelse.  

Relationsmarknadsföring handlar inte enbart service utan om att skapa en djupare förståelse 

av användarnas önskemål och behov. Kommunikation i form av en dialog är ett centralt 

begrepp, dels med användare men även inom organisationen och externt. Singh anser att det 

allra mest centrala för att utveckla bestående och långvariga relationer är direkt kontakt d.v.s. 

personliga möten. Något som även Haglund tycker är det mest centrala. 

I Stockholmsregions biblioteksskrift ‖Bemötande på bibliotek – både service management 

och solidaritet‖ skriver Karin Sundström om begreppet bemötande. Hon anser att begreppet 

delar sig i två spår, etik och marknadsföring. Marknadsföringsspåret handlar om avsändaren 

och hur man ska nå ut till sina användare på ett bra sätt. Bemötande är en av flera faktorer 

som utgör ett mått på tjänstekvalitet. Bra kvalitet är ett stort utbud, men också hjälp att välja. 

Forskningen har kommit fram till att man inte ser det som finns utan man ser med minnet, det 

vill säga man ser främst det som man redan känner igen. Då hjälper det inte att det finns bra 

böcker och att de finns i en databas, eftersom kunderna behöver hjälp med att välja och många 

vet inte vad de vill ha. 

Första intrycket är alltid väldigt viktigt i servicesammanhang i och med att man vet att det 

krävs väldigt mycket för att ändra en människas första intryck. Första mötet är viktigast. Detta 

gäller både organisationen, lokalerna och personalen. I och med att det hela går så fort, förlitar 

man sig främst på kroppsspråk, atmosfär och känslor. När det gäller bemötande så är det 

viktigast är att bekräfta alla kunderna. Det kan ske genom en hälsning, ögonkontakt, ett leende 

eller en kort nick. Alla kunder vill bli sedda även kunder som vill klara sig själva i övrigt. 

Hälsningen är en bekräftelse på kundens betydelse och ett löfte om möjlig kontakt. 

Enligt Karin Sundström (Sundström, 2008) är en av bibliotekets största utmaningar att bli 

duktigare på att kommunicera vilka förväntningar man kan ha på biblioteket. Ett exempel är 

att kunden blir besviken om favoritboken är utlånad men om han eller hon hittar någonting 

lika bra eller kanske till och med bättre genom att man till exempel skyltar med liknade 

böcker eller hjälper kunden att välja förvandlas besvikelsen till någonting positivt. Hon anser 

att bibliotekarier genom bemötande och personlig service har den bästa möjligheten till att 

överraska kunderna positivt.  

4. Metod, avgränsningar, urval och genomförande 

Eftersom jag ville ta reda på skolbibliotekariers åsikter, upplevelser och agerande, valde jag 

att använda mig av kvalitativ metod. Den metoden lämpar sig bäst att använda då man vill 

förstå människors sätt att resonera och agera. 

4.1 Urval och avgränsningar 

Valet av kommun gjordes utifrån avståndsaspekten och personlig kännedom vilket både 

underlättar i kontaktstadiet och är tidsbesparande. I den aktuella kommunen intervjuades alla 

utbildade bibliotekarier. Som forskare ska man helst förhålla sig objektiv till sitt studieobjekt. 

Det är dock svårt att vara helt objektiv eftersom man alltid har med sig sin förförståelse och 

sina fördomar. Därför är det extra viktigt att forskaren i kvalitativ forskning är tydlig med att 

redovisa sin förförståelse. 

En studie som genomförs i den egna kommunen kan ses som extra problematiskt i och med 

att man har ett etablerat förhållande till studieobjektet. Detta kan också ses som en fördel i och 

med att man känner till problematiken och miljön. Varje skola är dock en helt självstyrande 

enhet och man har ingen insyn i verksamheten på de olika skolorna eller i varandras arbete. 
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Det enda som man känner till är den yttre ramen. Därför anser jag att min position inte 

påverkar studien alltför mycket. 

Uppsatsens fokus ligger på grundskolebibliotek i en kommun och på marknadsföringsfrågor. 

Perspektivet är ur de yrkesverksamma skolbibliotekarierna. Användarperspektivet tas inte upp 

men skulle kunna utgöra ett intressant underlag för vidare forskning. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Litteraturstudier 

För att få en bakgrund till undersökningen sökte jag efter litteratur som behandlar skol-

bibliotek och marknadsföring. Jag sökte i bibliotekskatalogerna på Stadsbiblioteket i 

Göteborg, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Libris och på Internet. Jag sökte även 

efter magisteruppsatser som behandlade samma eller liknande ämnen. 

Jag hittade en del om marknadsföring av folkbibliotek samt en hel del uppsatser och litteratur 

om skolbibliotek. De studier som gjorts om skolbibliotek behandlar mestadels skolbibliotekets 

pedagogiska roll, inte marknadsföring. Jag hittade också en del utländsk forskning som delvis 

berör marknadsföring av skolbibliotek. Det mesta dock i form av handböcker och artiklar som 

huvudsakligen ger praktiska råd om hur man ska gå tillväga för att marknadsföra skol-

bibliotek. Ämnet skolbibliotek och marknadsföring verkar vara tämligen outforskat (2009). 

En möjlig förklaring till forskningens koncentration på skolbibliotekets pedagogiska roll kan 

vara att man med hjälp av forskningen har velat placera skolbiblioteken i skolans värld och 

därmed understryka skolbibliotekets pedagogiska funktion.  

4.2.2 Intervjuer 

Empirin består av sju intervjuer med sju respondenter på sju olika skolor. Intervjuerna skedde 

enskilt efter arbetstid och varje intervju varade cirka en timme. De flesta intervjuerna 

genomfördes under två veckors kalendertid och transkriberades direkt efter genomförandet. 

Resultatet av intervjuerna, med presentation av respondenter och skolorna, följer i kapitel 6, 

Intervjufrågorna utformades efter att jag läst in mig i ämnet. Jag valde att använda semi-

strukturerade intervjuer och gjorde en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

man ofta, som i mitt fall, utgår från samma intervjuguide vid alla intervjuer. Detta ger en viss 

struktur till intervjuerna samt underlättar analysarbetet. Frågorna har dock öppna 

svarsmöjligheter, vilket ger respondenten chansen att utveckla frågorna och även att prata fritt 

kring ämnet. Jag har även velat få en insikt om varför man tycker eller agerar på ett visst sätt. 

Jag har valt att spela in intervjuerna då detta har många fördelar, till exempel att samtalet 

flyter bättre och man kan koncentrera sig på respondenten. Inspelningen möjliggör även 

följdfrågor och samtalet kan flytta fritt utan störande avbrott. Jag gjorde även anteckningar 

vilket visade sig vara lyckosamt i och med att vissa inspelningar inte var helt perfekta och det 

var ibland svårt att höra respondenternas svar. För att ge respondenterna viss anonymitet, 

framkommer det inte vem som sagt vad. Jag anser även att det inte tillför uppsatsen någonting 

att uppge vem som har sagt vad. Det viktiga är själva informationen, kontexten den 

helhetsbild den bidrar till. 

4.2.3 Om tolkning och materialbearbetning 

Jag började med lästa igenom hela det transkriberade intervjumaterialet för att få en 

helhetsbild för att därefter studera svaren på enskilda frågor. Detta innebär att man pendlar 

mellan teori och empiri och i processen letar efter återkommande mönster och gemensamma 
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drag. Genom att läsa igenom utskrifterna flera gånger, studera enskilda respondenters svar 

och jämföra svaren sinsemellan började tendenser till teman utkristalliseras. Jag valde att 

gruppera svaren i följande teman: synen på marknadsföring, relationer, förutsättningar, 

verksamheten d.v.s. vad gör man. Dessa teman grundade sig i mitt empiriska material, men 

speglar även litteraturen och frågeställningen. När jag var klar med temagrupperingen 

jämförde jag svaren med teorierna. 

Användningen av semistrukturerade intervjuer underlättar bearbetningen av intervju-

materialet. Men även om man ställer samma frågor blir det en stor variation på svaren. Min 

avsikt med frågorna var att gå på djupet, komma lite under ytan och få informanterna att 

belysa så många aspekter som möjligt av mina frågeställningar och inte att intervjuresultatet 

skulle vara generaliserbart. 

När det gäller redovisningen av resultaten har jag valt att sammanställa svaren först och 

redovisa dessa för sig med efterföljande reflektion. Vissa frågor gav inga svar medan andra 

delvis gick in i varandra. Därför var det nödvändigt att gruppera om och sammanställa vissa 

frågor inför resultatredovisningen. Jag använder mig ofta av citat för att öka analysens 

transparens och därmed också öka studiens trovärdighet. Citaten valdes för att de 

representerar flera respondenters kollektiva uppfattning och belyser eller sammanfattar frågan 

på ett talande och representativt sätt. 

4.2.4 Trovärdighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning har man länge diskuterat begreppen reliabilitet och validitet och 

dess relevans för kvalitativ forskning. Bryson skriver att till exempel Guba & Lincoln föreslår 

trovärdighet (‖trustworthiness‖) och äkthet (‖authenticity‖) som kriterier för kvalitativ 

forskning. Begreppet trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, möjlighet till att styrka och konfirmera. (Bryson 2006, s 257) 

 

- Tillförlitlighet innebär att beskrivningen av respondernas sociala verklighet är tydlig 

och korrekt. Jag har försökt beskriva responderna och den sociala miljön så tydligt 

som möjligt och jag är själv väl förtrogen med den sociala miljön som skildras vilket 

kanske ökar tillförlitligheten i beskrivningen av miljön. Jag försöker göra detta genom 

att presentera många citat ur materialet och att vara tydlig med hur jag har tolkat dem. 

 

- Pålitlighet innebär att alla delar i forskningsprocessen beskrivs noggrant. Jag har 

försökt att beskriva processen i sin helhet så noggrant som möjligt samt min egen 

bakgrund och dess eventuella inverkan på undersökningen.  

- Konfirmering innebär att forskaren har verkat i god tro och inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka resulatet. Jag har försökt 

att redovisa en tydlig beskrivning av processer och metoder som jag har använt mig av 

samt min egen ståndpunkt som skolbibliotekarie samtidigt har medvetenheten om detta 

gjort att jag har varit extra försikig vid tolkningen. 

- Överförbarhet. Resultaten är beroende av kontexten och av forskaren och därför svår 

att överföra till andra sociala miljöer. Även om samma person ställer samma frågor till 

samma respondenter blir inte svaren exakt likadana även om de kanske kan påminna 

om varandra. Jag anser därför att resultatet inte är representativt för skolbibliotekarier i 

stort. 
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Äkthetskriteriet, enligt Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994), är ofta inte 

tillämpbart på kvalitativ forskning då den medvetet strävar till en förändring av den 

undersökta situationen (ibid, s 258). 

4.2.5 Metodkritik 

Alla metoder har sina begränsningar och det finns både för- och nackdelar med alla metoder 

och så även med kvalitativa intervjuer. Jag har anser att en kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer har varit den mest lämpade metoden utifrån uppsatsens syfte. 

Intervjuer är bättre än enkäter när man vill förstå det man studerar. En semistrukturerad 

intervju med öppna frågor ger möjlighet till mer uttömmande svar och därmed större chans till 

bättre förståelse. 

Jag tycker att det har varit svårt att formulera frågorna till Intervjuguiden så att de skulle täcka 

hela spektrat som marknadsföringsarbetet innebär och samtidigt inte vara för delaljerade och 

styrande. Med facit i hand i måste jag erkänna att frågorna var inte alltid självklara för dem 

som inte är insatta i marknadsföringsteorier vilket medförde att respondenterna hade ibland 

lite svårt att förstå frågorna. Detta var mer problematiskt i de inledande intervjuerna eftersom 

jag efterhand fick en uppfattning om hur respondenterna tänke kring detta. 

Jag har tidigare nämnt att en studie som genomförs i den egna kommunen kan ses som extra 

problematiskt. Det faktum att jag arbetar på ett skolbibliotek i den studerade kommunen kan 

göra det svårt att vara helt objektiv. Jag har dock hela tiden haft en medvetenhet om detta och 

strävat efter att nå så hög objektivitet som möjligt. 

Min närhet till studieobjektet vid själva intervjusituationen kan tolkas på två olika sätt, dels 

positivt att man kommer närmare respondenterna och får en djupare förståelse, dels negativt, 

att man inte får ta del av vissa tankar och känslor som respondenterna kanske skulle dela med 

sig till en helt främmande person. Varje skola är dock en helt självstyrande enhet och man har 

ingen insyn i verksamheten på de olika skolorna eller i varandras arbete. Det enda som man 

känner till är den yttre ramen. Därför anser jag att min position inte påverkar studien alltför 

mycket. 

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är lätt att lägga in sina egna värderingar och se det man 

vill se eller tolka in i texten. Det är något som jag hela tiden har försökt vara uppmärksam på 

när jag analyserade mitt material. Min egen uppfattning om marknadsföring har säkert 

kommit att påverka uppsatsens slutsatser även om jag har strävat mot det motsatta. 

5. Teoretisk referensram 

5.1 Marknadsföringsteorier 

5.1.1 Olika definitioner av marknadsföring  

Philip Kotler anser att marknadsföring är hela kedjan av analys, planering, genomförande och 

kontroll. Allt detta för att skapa, bygga upp och upprätthålla ömsesidigt fördelaktiga utbyten 

och relationer i syfte att uppnå organisationens mål. (Kotler och Andreasen 1996, s. 37) 

Eileen Elliott de Saez menar att marknadsföring är ingenting annat än sunt förnuft. Marknads-

föring handlar om att samla information om användarna och omvärlden och om att förutse 

kommande trender och utveckla detta till en passande marknadsmix anpassad efter de olika 

gruppernas önskemål. (Saez 2002, s 1)  
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Jag delar Lotta Hagbergs syn på marknadsföring. Hon ser marknadsföring som 

kommunikation och som något som påverkar hela verksamheten. En aktiv process vars syfte 

är att bidra till att organisationens mål uppfylls, den ska utgå från låntagarnas behov, 

kunskaper och värderingar. Kommunikationen ska vara saklig och skapa förtroende för 

organisationen samt ge den en tydlig identitet. Det handlar om att bygga långsiktiga 

relationer, personliga men med ett professionellt innehåll, utifrån ett användar-perspektiv.  

5.1.2 Strategisk marknadsföring av icke vinstdrivande organisationer  

Under det sista decenniet har intresset för marknadsföring ökat inom biblioteksvärlden och 

inom andra icke vinstdrivande organisationer. Kotler menar att det ökade intresset beror 

främst på den ökade privatiseringen samt på minskade medel till den offentliga sektorn 

(Kotler 1996, s 4). 

Enligt Kotler är marknadsföring är lika viktig för icke vinstdrivande organisationer som för 

kommersiella företag. Det finns dock skillnader och marknadsföringen måste ta hänsyn till 

detta. Det är ofta svårare för offentlig verksamhet att definiera tydliga, mätbara mål. De icke-

vinstdrivande organisationerna har dessutom flera olika och ibland motstridiga målgrupper att 

ta hänsyn till. Kostnaden för målgrupperna är inte pengar utan värderingar, ändrade beteende-

mönster, tid och energi i utbyte för sociala eller psykologiska fördelar. De har dessutom ofta 

flera olika målsättningar och kan ibland behöva hantera svåra etiska problem. Ett problem för 

biblioteken är att de ofta är en del av en större organisation (t.ex. skolan). Bibliotekets mål-

sättning måste ligga i linje med den övriga verksamheten men biblioteket måste även ha en 

egen målsättning. (ibid. s 4-6) 

Förutsättningen för att kunna bygga upp en effektiv marknadsföringsstrategi är enligt Kotler 

att ha den rätta inställningen. Det är först när organisationen har den rätta inställningen och 

inser att det är kunden som är nyckeln till en långvarig och framgångsrik strategi som själva 

arbetet kan börja (ibid s 60). Eileen Elliott de Saez anser också att marknadsföring är en 

strategisk verksamhet och en ledningsfråga som måste återspeglas i hela organisationen. Alla 

chefer måste vara involverade för att skapa en kreativ marknadsföringskultur, där biblio-

tekarier kan och vill marknadsföra sig själva, sin begåvning, erfarenhet och kunskap (Saez 

2002 s 4-6). Den rätta inställningens betydelse bekräftas i en studie av Finska Högskole-

bibliotek. Den visar att inställningen till marknadsföring, kunskap om marknadsföring 

påverkar marknadsorienteringen av biblioteket. En stark positiv inverkan återfanns mellan 

marknadsorientering och attityder till marknadsföring och kunskaper om denna (Singh, 2005). 

När organisationen har införskaffat den rätta inställningen är det dags för nästa steg i att 

utveckla en strategisk process för att genomföra marknadsföringen. Kotler presenterar en 

modell som han kallar för Strategic Marketing Planning Process SMPP (Kotler 1996, s 65f). 

SMPP-modellen kan liknas vid en handlingsplan. Det första steget är att göra två analyser. 

- Den första analysen innebär att man tittar inåt på organisationen. Man analyserar mål, 

handlingsplaner, organisationskulturen, organisationens styrkor och svagheter 

(SWOT). 

- Den andra analysen innebär att man tittar på organisationens externa omgivning. Man 

analyserar trender i samhället, målgrupperna och konkurrensen. 

Steg nummer två är att bestämma organisationens mål, långsiktiga mål men även handlings-

mål samt en grundstrategi med målgrupper och en marknadsmix anpassad till de olika mål-

grupperna. Kotler talar om tre olika typer av mål. 
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- Mission – d.v.s. själva huvudsyftet, det som organisationen vill åstadkomma. De bör 

vara rimliga, motiverande och distinkta. De bör beskriva organisationens kärna, vad 

verksamheten handlar om. 

- Objektiv – är övergripande mål. Här kan man välja ett eller flera mål. Dessa mål kan 

skifta med tiden beroende på vad som är viktigast att lyfta fram just för tillfället. De 

övergripande målen bör plockas ner till synliga och mätbara operativa mål. 

- Goals - handlingsmål 

Sista steget i SMPP-modellen är implementeringen. 

Första steget blir att formulera bibliotekets övergripande huvudmål. Detta kan jämföras med 

Kotler huvudsyfte d.v.s. Mission som ska beskriva organisationens kärna. Huvudsyftet kan 

styras av olika styrdokument som Bibliotekslagen och L94 men det är viktigt att dessa skrivs 

om och anpassas så att de är som Kotler skriver rimliga, motiverande och distinkta. Exempel 

på tänkbara mål för skolbibliotek är enligt Saez (Saez  2002, s 23) 

- Att ge alla elever samma tillgång till information. 

- Att uppmuntra kompetenta, oberoende, självständiga och kritiska elever genom att ge 

tillgång till utbildning i informationshantering och källkritik. 

- Att tillse utbildningsbehov men också rekreationsbehov när det gäller bokbeståndet. 

- Att fostra och lära eleverna att bli kritiska och demokratiska medborgare. 

- Att uppmuntra läsning, både kritisk läsning och nöjesläsning.  

- Att se till att eleverna blir informationskompetenta. 

När frågorna är besvarade och målen klara kan man börja med att planera strategin. 

5.1.2.1 Att utveckla en strategi – SWOT och PEST  

För att kunna utveckla en strategi måste man veta vad man har och var man står. Därför är det 

bra om man gör en inventering av bibliotekets styrkor och svagheter och av omvärlden. Ett 

enkelt sätt att göra detta är att göra en SWOT-analys. Detta är första steget i Kotlers SMPP 

modell. (Kotler 1996, s 64) 

SWOT-analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities 

och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). SWOT-analysen är ett strukturerat sätt 

att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot. Metoden kan tillämpas på hela 

organisationen eller på en del av en organisation. 

Styrkor och Svagheter är det som den egna organisationen kan påverka själv, d.v.s. genom 

egna beslut. Möjligheter och hot är det som den egna organisationen inte kan påverka, d.v.s. 

beslutet som fattas av andra (exempelvis av regering och riksdag, andra myndigheter). När 

man har identifierat styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot ska man besluta vad som 

måste göras. Resultatet ska leda till en handlingsplan. Man bör även analysera vilka hand-

lingsalternativ man har för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara på sina 

möjligheter och anpassa sig till de hot som finns. 

Översatt till biblioteksvärlden kan styrkan vara, personalen, beståndet, service och den fysiska 

platsen. Dessa kan lika gärna vara svagheter inom samma organisation. Det är viktigt att 
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komma ihåg att när man väl har hittat sina svagheter så finns det möjligheter att göra någon-

ting åt dem. (Saez 2002, s 34) 

Den andra analysen innebär att man tittar på organisationens externa omgivning. Man analys-

erar trender i samhället, målgrupperna och konkurrensen. (PEST) 

En kartläggning av användare och deras beteende är nödvändig för att biblioteket skall kunna 

tillgodose deras behov. Man måste börja med att reflektera över vad som är kännetecknande 

för användare respektive icke användare och förstå deras behov. Det är även nödvändigt att 

göra en segmentering av dessa målgrupper. Det är dock lika viktigt att förstå vad som styr 

andra intressenter såsom politiker, rektorer och personal. 

Biblioteken befinner sig en ständig tävlan om resurser. Därför är det viktigt att kartlägga 

bibliotekets kapacitet och ta sig en titt på konkurrenterna. Vad är det som konkurrenterna är 

bättre på? Vad kan biblioteket göra att överträffa konkurrensen? Kartlägg konkurrenternas 

styrkor och svagheter. 

5.2 Marknadsföring av kunskapsföretag 

Britt-Marie Ahrnell och Monica Nicou är båda konsulter och har utifrån sina erfarenheter 

skrivit ‖Kunskapsföretagets marknadsföring‖ med tankar om hur ett kunskapsföretag bäst kan 

marknadsföra sig (Ahrnell och Nicou 1996, s.10). 

Vad är då ett kunskapsföretag? Enligt författarna är kunskapsföretagets tjänster icke standard-

iserade, kräver kreativ förmåga, är starkt individberoende och komplext problemlösande Det 

finns många företag som kombinerar service och kunskap och företag som kombinerar, 

tjänster, produkter och kunskap. Det är dock främst kunskapen som attraherar och lockar 

kunder (ibid s.11-12). Det finns även starka kopplingar mellan tjänstemarknadsföring, 

relationsmarknadsföring och marknadsföring av kunskapsföretag. Kunskapsföretaget känne-

tecknas av att kunder kommer till företaget för att de är i behov av kunskap för att lösa sina 

problem i motsats till serviceföretagets kunder som har behov av att få något utfört. Kun-

skapsföretagets huvuduppgift är att hjälpa kunderna att prestera bättre. Det är dock kunden 

själv som måste göra jobbet för att åstadkomma en förändring.  

Jag anser att hela skolbiblioteksverksamheten bör vara och i bästa fall är en investering i 

kunskap i samarbete med skolledare, lärare och elever. Därför tycker jag att man till viss del 

kan se på skolbibliotek som kunskapsföretag. Skolbiblioteket kombinerar, tjänster, produkter 

och kunskap. Men dess huvuduppgift är att hjälpa eleverna att prestera bättre (och i viss mån 

även lärarna). Det är dock eleverna själva som måste göra jobbet för att åstadkomma en 

förändring. Bibliotekariens roll är att utveckla, ge hjälp till självhjälp och öka elevernas 

kunskap. Detta kan jämföras med kunskapsföretagets huvuduppgift som är att hjälpa 

kunderna att prestera bättre. Därför är det extra viktigt att man i sin marknadsföring lyfter 

fram kunskapen som sitt främsta argument och marknadsför sig som ett kunskapsföretag. 

Figuren nedan visar på några skillnader mellan service och kunskap. 

Service  Kunskap 

Utföra åt kund  Utveckla, förändra ge hjälp till självhjälp 

Köpa bekvämlighet, avlasta kunden Öka kundens kunskap 

Kunden kopplar av Kunden medverkar 

Återköps Samma kunskap köps ej flera gånger 

(Ahrnell och Nicou 1996, s.11)  
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Ahrnell och Nicou  skriver att en grundförutsättning för kunskapsföretag är förmågan att 

skapa förtroende när det gäller kundens tilltro till att företaget kan lösa kundens problem. Här 

stöter många skolbibliotek på problem då de ofta enbart förknippas med service och sina 

bokbestånd. Därför är det extra viktigt för ett skolbibliotek att man marknadsför det man 

tillför när det gäller elevers lärande. En annan grundförutsättning är att skapa, utveckla och 

upprätthålla långvariga kundrelationer (ibid. s13). Ahrnell och Nicou anser att idén om den 

traditionella marknadsmixen (de fyra P:na - produkt, pris, plats, promotion) inte fungerar för 

ett kunskapsföretag och de har istället utarbetat en modell som de kallar för kunskaps-

företagets konkurrensmedel 7K .(ibid s13-14). 

5.2.1 Kunskapsföretagets konkurrensmedel - 7K 

- Kundval 

Kunskapsföretagets utveckling hänger samman med vilka kunder de har. Image-

skapande kunder är otroligt viktiga. De ökar förtroendet för företaget och lockar nya 

kunder. Eileen Elliott de Saez nämner vikten av imageskapande kunder när hon 

skriver om vikten av att identifiera nyckelpersoner och grupper och införliva lobbying 

i kommunikationsmixen. Ett skolbibliotek kan inte välja sina kunder men man kan 

identifiera imageskapande lärare, elever och personer på ledningsnivån så som 

rektorn, lokala tjänstemän och politiker och använda sig av dessa personer i sin 

marknadsföring. 

- Kundkännedom 

För att kunna skapa anpassade erbjudanden som verkligen gör nytta måste man ha 

kundkännedom. Ett skolbibliotek måste t.ex. ha kunskap om sin omgivning och om 

biblioteksanvändarna för att kunna anpassa sina erbjudanden och sin marknadsföring. 

- Kundvärde 

Kunden köper ej en tjänst utan det värde tjänsten ger som resultat. Det är kundvärdet 

som måste marknadsföras inte företagets tjänster. Kunden måste förstå vad företaget 

gör för nytta. Skolbiblioteket måste se till att elever, lärare och skolledning förstår, 

nyttjar  och uppskattar nyttan av skolbiblioteket. De måste förstå kopplingen mellan 

skolbiblioteket och elevers lärande. 

- Kontaktnät 

För ett kunskapsföretag är det extra viktigt att man blir rekommenderad av viktiga 

aktörer i området. Relationer och nätverk är otroligt viktiga. En stor det av marknads-

föringen bör riktas mot opinionsbildarna. Samma sak gäller för ett skolbibliotek om 

lärare och elever uppskattar skolbibliotekariens kunskap och skolbibliotekets bestånd 

och tjänster sprids detta vidare. 

- Kunskapsspridning 

Man måste visa upp sin ‖produkt‖ kunskapen. Det är då företaget vinner förtroende 

och respekt. Kunden behöver kunskap för att förstå sina behov. Det är viktigt att man 

agerar professionellt och inger respekt och förtroende. Man kan informera kunderna 

om nya rön, arrangera seminarier, hålla föredrag m.m. Skolbibliotekarien måste visa 

vad hon eller han kan tillföra skolan. 

 

- Kommunikation 

Kunskapsföretaget måste informera kunderna om vad man gör. Kommunikationen bör 

vara personlig. I dagens värld med informationsöverflöd minns vi personliga 

rekommendationer mycket bättre än masskommunikation (ibid s.84-89). 
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Skolbibliotekarien måste berätta vad hon/han kan och vad man gör för elever, lärare, 

skolledning men även för kommunens politiker. 

- Kompetenskultur 

Kunskap är färskvara och kompetensutveckling är extremt viktigt för kunskapsföretag. 

Man måste vara en lärande organisation. Ledningen måste ge skolbibliotekarien tid till 

utbildning och utveckling. Det är även viktigt att skolbibliotekarien delar med sig av 

informationen. Image brukar mätas med hjälp av två variabler, kunskap och attityd. 

Kunskap är det man vet om företaget och attityd är känslan för företaget. Dessa 

variabler hänger ihop och påverkar varandra. Med ökande kunskap ökar känslorna 

oftast i positiv riktning. Det finns alltså ett värde i att vara känd. Marknadsföring i ett 

kunskapsföretag utgår från individerna.  

5.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring handlar om att se allt ur kundens synvinkel. I motsats till den 

traditionella marknadsföringen sätts varje individ i centrum. (Gummesson 2002, s 16f) anser 

att relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra och att 

parterna utför aktiveter och samspelar med varandra, något som kallas interaktion. 

Gummesson (ibid s. 43) skriver att samarbete är en grundläggande egenskap för alla relationer 

och engagemang och förtroende är nyckeln till goda relationer. 

Dess viktigaste bidrag till marknadsföringen är dess betoning på samarbete (ibid s 29). 

Långsiktigt samarbete är viktigt, man vill behålla sina kunder inte enbart skaffa nya. Alla i 

företaget är marknadsförare, professionella marknadsförare på heltid och övriga anställda på 

deltid. Långsiktigt samarbete och ömsesidig vinst är grunden. Man eftersträvar långsiktiga 

relationer, alla ska vinna på affären. Alla parter i en relation är även ansvariga för allt som 

händer, de måste vara lika aktiva. Relations- och servicevärderingar skall råda, inte byråkrat-

juridiska värderingar och stelbenthet. Gummesson talar om två dimensioner i dagens 

samhälle, den ena är värdesamhället. Konsumenterna söker någonting som är av värde för 

dem – någonting som förr kallades nytta. Det är alltså inte själva produkten eller tjänsten utan 

värdet av denna som konsumenterna eftersträvar. Den andra dimensionen är nätverks-

samhället som betonar strukturen hos dagens organisationer och i samhället. Man ska 

fokusera på vad man åstadkommer för värde för låntagaren. Vad har besöket på biblioteket 

betytt för låntagaren?  

Mun till mun är en marknadsföringsmetod som förlitar sig på att nöjda kunder sprider 

budskapet vidare. Kunderna berättar om tjänsten eller produkten för sina vänner som i sin tur 

anlitar företaget eller köper produkten. Detta är en mycket effektiv metod då människor inte 

alltid uppfattar ryktesspridningen som reklam, dessutom tenderar människor att lita på 

omdömen de hör från vänner och bekanta i högre utsträckning än budskapet i en traditionell 

reklamkampanj. (Kotler  2003, s.116) 

5.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

De genomgångna teorierna kan ses som en teoretisk referensram som jag kommer att använda 

mig av vid min tolkning av det insamlade materialet. 

För att kunna analysera intervjumaterialet använder jag mig av en mix av de redovisade 

teorierna. Grunden är Kotlers modell - Strategic Marketing Planning Process SMPP och 

Eileen Elliott de Saez tolkning och anpassning av denna till biblioteksverksamheten.  
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SMPP-modellen kan liknas vid ett verktyg för organisationer att använda när de vill utveckla 

sitt marknadsföringsarbete och bli en mer kundorienterad organisation. Den påbörjas med att 

man gör två analyser, PEST och SWOT. PEST-analysen är den externa, där man tittar på 

organisationens externa omgivning och förutsättningar: I den här uppsatsen kan kapitel tre 

Bakgrund och tidigare forskning liknas vid en PEST-analys. Den andra analysen SWOT är ett 

strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot, ingår i 

resultatdelen. Med hjälp av SWOT-analysen försöker jag analysera skolbibliotekens styrkor, 

svagheter, möjligheter respektive hot. 

Steg nummer två i SMPP-modellen är att bestämma organisationens mål och en grundstrategi 

med målgrupper och marknadsmix anpassade till de olika målgrupperna. Jag försöker med 

stöd av SMPP-modellen titta på vad skolbibliotekarierna gör för att se vad de har för strategier 

och vilka marknadsmix de använder, både i den fysiska världen och i den digitala. 

Jag använder mig även av Ahrnell och Nicous teori om marknadsföring av kunskapsföretag i 

och med att jag menar att skolbiblioteken i vissa fall kan tolkas som just kunskapsföretag och 

bör då marknadsföras utifrån dessa kriterier. 

Relationsmarknadsföring med dess betoning på att se allt ur kundens synvinkel och samarbete 

är en självklarhet när man talar om skolbibliotek. I ett skolbibliotek bygger allt på att man har 

bra relationer och bra samarbete. Långsiktigt samarbete och ömsesig vinst är grunden. Skol-

biblioteket strävar efter att upprätthålla långsiktiga relationer med alla dess användare. 

6. Resultat av undersökningen med åtföljande reflektioner 

Här nedan redovisas resultatet av intervjuerna. Först kommer en inledande beskrivning av 

skolorna och en kort presentation av respondenterna. Sen redovisas svaren i temablock: 

bibliotekariernas syn på marknadsföring, deras relationer, interna och externa, vad man gör 

för att marknadsföra beståndet och tjänsterna samt slutligen vilka förväntningar man tror att 

omgivningen har på skolbiblioteket. 

6.1 Presentation av respondenterna och skolorna 

Alla respondenter arbetar inom samma kommun. Kommunen är en medelstor förortskommun 

i Västsverige. Skolorna är från F-9 till 7-9 skolor. Alla respondenter är utbildade biblio-

tekarier och några är både lärare och bibliotekarier. Skolbiblioteken utnyttjar samma biblio-

tekssystem som på så sätt förbinder dem med varandra och formas av ett delvis gemensamt 

bokbestånd. I nätverket ingår även bibliotek på låg- och mellanstadieskolorna vars bibliotek 

sköts av lärarbibliotekarier. Bokanslaget är 85kr/elev och vissa skolor bidrar med lite extra 

men det varierar från år till år. Skolbiblioteken har många gemensamma drag men var och ett 

av skolbiblioteket är till viss del olika i och med att alla skolbibliotek är en del av den en-

skilda skolan och utvecklas och anpassas till dess önskemål och behov. Organisatoriskt tillhör 

skolbibliotekarierna skol- och barnomsorgsförvaltningen och har hela sin tjänst förlagd på 

skolan. 

 

Nr 1 Respondenten arbetar på en F-9 skola med 550 elever. Skolan byggdes delvis om i 

början på 2000-talet och då fick man bland annat ett helt nytt bibliotek. Detta innebär att 

beståndets ålder inte är äldre än 6-7 år och att biblioteket ligger i ändamålsmässiga lokaler och 

har dito möbler m.m. Bibliotekarien på skolan har 100 % uppehållstjänst. Skolbiblioteket är 

öppet varje dag mellan 8.15-15.30. Det finns 4 elevdatorer, cirka 6000 tusen böcker och 

budgeten ligger på 41.000 per år. Bibliotekarien har tidigare jobbat med lite av varje bland 

annat högskolebibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek. Alla tidigare jobb har varit vikariat, 
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detta är den första fasta tjänsten. Bibliotekarien ansvarar tillsammans med en lärare för 

skolans intranät förutom sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Nr 2 Respondenten arbetar på en F-9 skola med 700 elever. Skolan består av ett stort antal 

byggnader, varav den äldsta varit i bruk sedan år 1865. Biblioteket är beläget i ett omgjort 

klassrum på cirka 80 km och ligger centralt i skolans 7-9 del strax invid skolans café. 

Öppettiden på 14 timmar/vecka är fördelade på 4 dagar. Biblioteket har 3 elevdatorer och 12 

läsplatser samt har en årlig budget på 41.000. Bibliotekarien har en anställning på 50 % 

bibliotekarie och 25 % lärare. Bibliotekarien har en lärarutbildning i botten. 

Nr 3 Respondenten arbetar på en 4-9 skola med cirka 320 elever. Skolan byggdes på 60-talet 

och ligger centralt i kommunen. Biblioteket består av två ombyggda klassrum, tillsammans 

cirka 50 km, beståndet på 7500 böcker är föråldrat. Det finns 4 elevdatorer och cirka 10 

läsplatser. Biblioteket är öppet cirka 14 timmar per vecka. Bibliotekariern har 74 % 

bibliotekarietjänst och resten är lärartjänst. Hon har en lärarutbildning i botten. 

Nr 4 Respondenten arbetar på ett integrerat skol- och folkbibliotek. Biblioteket är beläget på 

skolan. Skolan har drygt 420 elever. Biblioteket har öppet för eleverna mellan 9-12 varje dag. 

25 arbetstimmar i veckan avsätts för skolbiblioteket. Dessutom har biblioteket en halvtids-

assistent på 25 timmar i veckan. Filialen får 85 % av bokanslaget, resterande går till 

klassuppsättningar. Bibliotekarien har tidigare jobbat som barnbibliotekarie på folkbiblioteket 

samt haft olika springvikariat. 

Nr 5 Respondenten arbetar på en 7-9 skola med ca 300 elever. Bibliotekslokalen består av två 

mindre rum med cirka 20 sittplatser. I anslutning till biblioteket finns 2 datasalar med 20 

datorer. Beståndet är föråldrad och lokalerna trånga. Bibliotekarien arbetar deltid 50 % och 

biblioteket är öppet 8-16 två dagar i veckan och 8.30 – 14 en dag. Resterande 50 % fyller hon 

ut med vikariat på olika folkbibliotek. 

Nr 6 Respondenten arbetar på en 7-9 skola med 260 elever. Bibliotekarie-tjänsten är på heltid. 

Beståndet är ganska nytt men det finns även en hel del äldre böcker. Det totala beståndet är 

cirka 5500 st. Skolan har en särskild undervisningsgrupp för elever med högfungerande 

autism. Inom skolan finns också en särskola. Skolan har också profilklasser i fotboll. Skolan 

består av tre olika byggnader som alla är nyligen renoverade eller nybyggda. Biblioteket 

ligger centralt i skolan i närheten av skolcaféet och skolmatsalen. Bibliotekarien tog examen 

2006 och har tidigare jobbat som timvikarie på folkbibliotek.  

Nr 7 Respondenten arbetar på en F-9 skola med 650 elever, 50 % bibliotekarie och 25 % 

assistent. Skolan är nybyggd och biblioteket likaså. Det är ett modernt skolbibliotek med 4 

datorer inne på biblioteket och ett tiotal precis utanför. Beståndet är ganska nytt i och med att 

biblioteket bara har funnits i några år och bibliotekarien har varit med från början och byggt 

upp biblioteket. Beståndet är på cirka 7000 böcker. Bibliotekarien har tidigare haft vikariat på 

högskolebibliotek. I tjänsten ingår även ansvar för skolans intranät tillsammans med en av 

skolans lärare. 

6.2 Synen på marknadsföring 

Alla bibliotekarierna delar en positiv bild av marknadsföring. Marknadsföring är enligt 

bibliotekarierna hur man profilerar skolbiblioteket mot elever och lärare och i ett större 

perspektiv utåt. Alla utom en tänker dock sällan, i princip aldrig, på marknadsföring i sitt 

dagliga arbete. Man är mån om alla sina relationer och försöker vårda och upprätthålla dessa 

samt skapa nya hela tiden men man tänker inte på det i marknadsföringstermer. Ingen av 

bibliotekarierna har en skriven marknadsföringsplan. 
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”Jag tycker att det är viktigt att marknadsföra biblioteket utåt sett både till personal, elever, 

ledning och även till föräldrar som tillhör skolan.” 

Respondenterna anser att det är väldigt mångfacetterat hur man marknadsför ett skolbibliotek 

och att det är viktigt att betona att man håller på med ett serviceyrke och hjälpa till även med 

annat som t.ex. PIM som står för praktisk IT- och mediekompetens och är en kombination av 

handledning på Internet och studiecirkel för lärare. De anser att genom att hjälpa till med 

saker och ting som egentligen ligger utanför biblioteksverksamheten bidrar till en bra image. 

De flesta anser att det är viktigt med mål men anser att de är svåra att konkretisera. Några 

exempel på mål som bibliotekarierna nämner är att: 

 lärarna använder bibliotekets bokbestånd och digitala medel 

 biblioteket ska ses som en pedagogisk resurs 

 biblioteket ska stimulera till läsning 

 synliggöra alla resurser 

 alla ska utnyttja biblioteket 

 nå så många som möjligt  

 synliggöra möjligheterna som finns med att man har ett bibliotek 

 hjälpa eleverna bli informationskompetenta 

Bibliotekarierna är mycket medvetna om att de själva utgör ett marknadsföringsverktyg. De 

anser att bygga upp bibliotekets image är ett långsiktigt arbete. Många tycker att man kan ta 

hjälp av utvärderingar och genom utvärderingen och resultatredovisningen öppna upp för en 

diskussion med skolledare och lärare. Respondenterna anser att det är beklagligt att det är så 

få av dem som har hunnit med utvärderingar i dagsläget. De skulle uppskatta om skolan hade 

lite större intresse för biblioteksverksamheten och att man då skulle kunna formulera gemen-

samma mål och genomföra gemensamma utvärderingar.  

Ja visst – hela marknadsföringen av biblioteket hänger på mig själv. Samtidigt så tror jag att 

det är den bästa marknadsföringen om jag genom hur jag är, kan få eleverna att trivas, få 

dem att känna att de har min respekt, kan få eleverna att känna att jag verkligen jobbar för 

dem och inte för att trycka upp böcker. 

Det som återkommer hos alla respondenterna är att de tycker att det är viktigt att alla 

användare ska känna att de är betydelsefulla och få den uppmärksamhet de behöver. Man är 

mån om alla sina relationer och försöker vårda och upprätthålla dessa samt skapa nya hela 

tiden men man tänker inte på det i marknadsföringstermer.  

Någonting som jag tänker på hela tiden och som jag tycker är jätteviktigt det är bemötandet, 

bemötandet gentemot elever och pedagoger, att man har en jättehög servicegrad, att man är 

trevlig, att de kan fråga om vad som helst, och att man hjälper dem med allt möjligt vad det 

än kan vara. Dom ska inte känna att de ställer dumma frågor eller att de är till besvär eller 

att man inte har tid så bemötandet det är någonting som jag tänker på hela tiden. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att marknadsföringen mot skolan och lärarna uppfattas 

som mest problematiskt medan marknadsföringen mot eleverna tycker många av respond-

enterna är oproblematiskt och går av sig själv i och med att man umgås med dem hela 

dagarna. Överhuvudtaget läggs mycket av tiden på den sociala biten gentemot lärare men 

framför allt gentemot elever utöver själva handledandet.  

Min reflektion 
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Förutsättningen för att kunna bygga upp en effektiv marknadsföringsstrategi är enligt både 

Kotler och Eileen Elliott de Saez att ha den rätta positiva inställningen. Den rätta inställningen 

tycks finnas hos de intervjuade skolbibliotekarierna men det saknas nedskrivna mål, strategier 

och konkreta handlingsplaner och utvärderingar för att åstadkomma de förändringar som 

behövs. Skolbiblioteken behöver också bli bättre på att informera om alla de möjligheter och 

funktioner som ett skolbibliotek kan ha, det vill säga kunskapen. En konkret och gemensam 

handlingsplan skulle kunna stärka dem i tron att marknadsföring är någonting positivt för hela 

verksamheten, de skulle på detta sätt kunna undvika de negativa känslor som upplevs av några 

i samband med marknadsföringen. Mitt intryck är att det är långt till någonting som ens liknar 

Kotlers SMPP modell. Detta är naturligtvis ett problem i och med att man inte ser marknads-

föringen som en helhet och saknar mål och strategier för den verksamheten. Koppling till 

målen?? 

6.3 Interna relationer 

6.3.1 Lärarna 

Alla respondenterna är överens om att det är viktigt att vara tillmötesgående och hjälpsam och 

vara medveten om att det är ett serviceyrke. Dessutom är det jätteviktigt att man hela tiden 

talar om vad man har att erbjuda och att hela tiden försöker hitta nya infallsvinklar för att nå 

ut till lärarna. De flesta av respondenterna är med i något arbetslag, oftast 7-9. Arbetslagen 

träffas en gång i veckan och där har man möjlighet att ta upp biblioteksfrågor men det är även 

ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som händer på skolan. Några av bibliotekarierna är 

även med på ämneskonferenser, företrädesvis i svenska men ibland även i andra ämnen.  

”Jag är med i arbetslaget 7-9 har pratat mycket att vi ska jobba med informationssökning, 

källkritik och upphovsrätt i höst. Lärarna är väldigt intresserade av detta och inför tema-

läsningar ska de försöka få med mig. Att vara med i arbetslaget är ett bra sätt att kunna 

bevaka vad som händer.” 

Man har och utvecklar relationer i samband med det dagliga arbetet när man undervisar i 

informationssökning och källkritik eller har bokprat. 

”Jag har introduktioner (infosök och källkritik) två gånger per termin/klass. Mediaprofil-

eringen började lite enkelt i 3:an. Jag försöker lobba för att det är någonting som ska finnas 

med hela tiden och inte bara när bibliotekarien pratar om det. Jag tycket att det viktigt att 

man visar för lärarna vad man har att erbjuda. Viktigt marknadsföringsmedel. Lärarna lika 

viktiga som eleverna.” 

Man försöker även att dela med sig av sina kunskaper till lärarna samt ordna och förmedla 

olika typer av utbildningar bland annat i informationssökning genom att både och ordna och 

förmedla olika kurser och andra utbildningstillfällen. 

”Jobbar hela tiden på att man ska goda relationer med dem på skolan. NE-utbildningen för 

lärarna var viktig relationsmässigt. Det var flera lärare som kom fram efteråt och tyckte att 

det var jättebra och ville ha mer för det har dem aldrig haft förr. Det skapar bra image.” 

De vanligaste relationerna med pedagogerna sker dock genom informella möten när man 

stöter ihop eller på luncher och fikaraster. Många poängterar att de försöker prata för biblio-

teket när helst det går. En del bokar tid med lärarna för enskilda samtal, tipsar om nya böcker, 

plockar fram temalådor m.m. Ett av de stora problemen med samarbete mellan bibliotek-

arierna och lärarna är tidsbristen hos lärarna samt många lärares negativa inställning till 

förändringar. Många respondenter tycker att de kanske borde göra mer men vill samtidigt inte 

uppfattas som tjatiga och tycker att det är en svår balansgång. 
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Det är svårt att lansera nya idéer, det har jag också märkt när jag har jobbat på andra 

skolor, de är väldigt inkörda på sin planering. 

Lärarna har så mycket hela tiden och i alla möten så är det späckat program och det är hela 

tiden jätteviktiga, viktiga punkter då, och då ska det vara punkten skolbibliotek och då känns 

som om det inte är lika viktigt som allt annat, så man känner att man är lite i vägen ibland, 

stör den övriga verksamheten. 

I intervjuerna framkommer att bästa sättet att vårda relationerna till kollegorna är enligt 

respondenterna att vara som många utryckte det serviceminded samt glad och positiv. 

Bemötandet, gentemot elever och pedagoger, anses som jätteviktigt, att alla kan fråga om vad 

som helst, och att man hjälper dem med allt möjligt vad det än kan vara. De ska inte känna att 

de ställer dumma frågor eller att de är till besvär eller att man inte har tid. Det är även viktigt 

att ta vara på tillfället när det kommer nya lärare att prata lite extra med dem och passa på att 

introducera biblioteket. Många anser att personliga relationer återspeglas i samarbetet och 

även om det inte är idealet så är det så det är. Man har sina favoriter och mer samarbete med 

vissa personer. Mycket är personligt men även vilka ämnen lärarna företräder spelar in.  

Jag hjälper dig jättegärna men det lite svårt när det dyker upp en hel klass utan förvarning 

och ska låna samma böcker som en annan klass har lånat. Sen finns det en del andra som 

meddelar i maj att första veckan i augusti så ska jag ha sånt och sånt tema. Det är guld för 

man känner sig nyttig och man känner att man kan göra ett bra jobb och en annan lärare som 

”Lästest” som mäter vilken läsförmåga eleverna har och då har jag fått ta del av testet och 

får hjälpa till med att välja en skönlitterär bok efter det. 1 eller 5 då är det mycket lättare att 

välja rätt bok till eleverna när man vet hur bra deras läsförmåga är. Och en del kommer med 

noll information så det är både med ämnen men mest personligt 

De flesta av bibliotekarierna känner sig som en del av skolan men känner även en viss utanför 

känsla. Man är med men ändå inte, lite av en främmande fågel. Känslan av utanförskap 

förstärks ytterligare för den bibliotekarien som inte är anställd av skolan, även om hon är med 

på alla arbetsplatsträffar, ämneskonferenser och undervisar i informationssökning samt har 

bokprat. Anledningen är enligt många respondenter att lärare och bibliotekarier har olika syn 

på verksamheten och tillhör olika yrkesgrupper. 

Respondenterna anser att det är väldigt svårt att veta vad lärarna tycker om skolbiblioteket. 

Många tror att det är väldigt individuellt, en del tycker att det bra service, en del tycker att det 

är ett ställe där man kan låna böcker, och för en del ett ställe dit man kan skicka eleverna när 

man inte vet vad man ska göra av dem. De flesta tror dock att pedagogerna är övervägande 

positiva men har ingen större förståelse för vilken resurs skolbiblioteket är och vad det ska 

användas till. Lärarna tycker att det viktigaste med biblioteket är att det öppet hela skoldagen 

och att man ska ha tillgänglig information. De uppskattar biblioteket men betraktar det som ett 

ställe där man lånar böcker och inte som pedagogisk resurs. 

De flesta respondenterna anser att relationer till lärarna är oerhört viktiga. Men de anses också 

vara de svåraste och mest problematiska. På frågan vilka relationer som är svårast att utveckla 

svarade alla att det var relationer till negativa lärare. 

Det handlar mycket om personkemin – svårast är det med lärare som har jobbat länge och 

som har sina inrutade rutiner. De vill göra som de alltid har gjort. De är den svåraste 

gruppen. 

Min reflektion 

Elevers lärande är grundmålet men för att kunna nå dit måste man även tillfredställa 

förmedlarnas önskemål. I skolans värld är det bara lärare och rektorer som kan ge 
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skolbiblioteken den legitimitet som krävs. En tolkning av flera forskare (Ahrnell och Nicou, 

Todd Ross, Eileen Elliott de Saez) tyder på att bibliotekarierna måste visa på vinsterna med 

biblioteksanvändning för lärarna. Många lärare vet inte vad en skolbibliotekarie gör och vad 

de kan hjälpa till med. Lärarna är liksom bibliotekareirna hårt pressade med allt tajtare 

scheman och fler och fler arbetsuppgifter. Bibliotekarierna tar visserligen alla tillfällen i akt 

till att marknadsföra biblioteket genom att berätta om sin verksamhet men det är oftast via 

informella möten och det finns ingen genomtänkt strategi.  

Det empiriska materialet visar på ett missnöje bland respondenterna då många upplever det 

som svårt att bryta sig in i skolans organisation och ta plats på möten och vid andra formella 

sammankomster. Många respondenter har även svårigheter med att påvisa sin kompetens 

vilket upplevs som ett hinder för att förbättra bibliotekets status. Mycket tyder på att biblio-

tekarierna fortfarande inte är fullt integrerade i skolan och i dess undervisning. Ett av de stora 

problemen med samarbetet så som bibliotekarierna uppfattar det är tidsbristen hos lärarna 

samt att bibliotekarierna upplever att många lärare är negativt inställda till förändringar. Ett 

annat problem är att bibliotekarier och lärare har ofta olika syn på undervisningen. Ahrnell 

och Nicou anser att kunderna kan och bör ses som en källa till utveckling. Kundernas problem 

tvingar till ny kunskap och ny kompetens. Att se och försöka lösa lärarnas problem kan bidra 

till att förändra den rådande skolkulturen och att lärarna ser på biblioteket med andra ögon 

och att man i förlängningen får ett ömsesidigt utbyte av varandra och varandras olika 

kompetensområden. Enligt Ahrnell och Nicou har kunden inte alltid rätt. Detta skiljer 

kunskapsorganisationen från andra organisationer. Det är viktigt att hjälpa kunden i det här 

fallet skolan och lärarna att förstå värdet av biblioteksverksamheten och inte alltid acceptera 

den rådande bilden. 

Ahrnell och Nicou tar även upp om vikten av att välja rätt kunder. Bibliotek kan och bör inte 

välja sina kunder men man kan rikta sig till vissa målgrupper. Man kan göra extra satsningar 

på de mest problematiska grupperna men även på de grupper som är mest imageskapande 

oberoende om det är lärare eller elever. Når man rätt målgrupp är chansen stor att informa-

tionen sprids och fler och fler vill ta del av bibliotekets tjänster, det gäller både lärare och 

elever. Samarbete med rätt lärare ger positiva imageeffekter. Eileen Elliott de Saez nämner 

vikten av imageskapande kunder när hon skriver om vikten av att identifiera nyckelpersoner 

och grupper. Lärarna är absolut en sådan grupp. De kan förmedla positiv respektive negativ 

bild av biblioteket både till elever och till skolledning samt sinsemellan. 

6.3.2 Rektorn  

Relationen med rektorn betraktas som viktig utifrån många olika aspekter. Rektorn är den 

som fördelar resurser i form av pengar och tid men även själva inställningen till biblioteket är 

avhängig av rektorns inställning.  

”Jag har bra uppbackning av rektorn som är f.d. svensklärare. Rektorn är A-O.” 

Rektorn kan förmedla en positiv eller negativ inställning till personalen. Det är viktigt att 

rektorn är positiv inställd till biblioteket i och med att det är rektorn som öppnar vägen för 

samarbete och verksamhetsutveckling. Respondenterna anser att rektorn måste lyfta biblio-

teket. Skuffar man undan sitt bibliotek – detta är inte så viktigt det tar vi på slutet – är det stor 

risk för att lärarna gör likadant. De flesta anser att de har en bra relation till rektorn även om 

kontakten ibland är alltför sporadiskt.  

Rektorn kontaktar man ganska sällan, hon kommer in ibland och pratar lite om ditt och datt. 

Annars är det medarbetarsamtal och om det är någon särskild fråga man vill diskutera då är 

hon alltid tillgänglig. På det stora hela så är det gott klimat oss emellan. 
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Relationerna till rektorn betraktas som bra av de flesta respondenterna. Det som dock lyste 

genom var att många saknade engagemang från rektorernas sida när det gäller skolbiblioteks-

verksamheten. Vad detta beror på är svårt att säga. Det kan vara tiden och/eller okunskap eller 

ointresse från rektorernas sida. Många respondenter anser att både lärarna och skolledningen 

ägnar för lite intresse åt skolbiblioteksfrågor och har lite förståelse för verksamheten. 

Det är även viktigt att ha bra relation med rektorn i.o.m. att de har makten att påverka men 

eleverna är ändå viktigast för mig. 

Min reflektion 

Eileen Elliott de Saez skriver att marknadsföring är en ledningsfråga och att alla chefer måste 

vara involverade för att skapa ett kreativt marknadsföringsklimat. Enligt respondenterna är det 

få rektorer som är aktivt engagerade i att marknadsföra skolbiblioteken som resurs. Den 

genomgående uppfattningen som framkommit i undersökningen, är att skolbibliotekariers 

relation till skolledare är relativt god. Detta trots att många respondenter har uttryckt i sina 

utsagor om rektorernas svaga intresse för biblioteksverksamheten. Relationen är dock känslig 

i och med att det övergripande ansvaret är skolledningens som ju lägger ramarna för 

skolbibliotekets verksamhet och utveckling. Det vore önskvärt om rektorerna tillsammans 

med lärarna och bibliotekarierna utarbetade mål och handlingsplaner för skolbiblioteks-

verksamheten anpassade till läroplanen och den egna skolan. Tyvärr visar rapporten 

Skolbiblioteken i Sverige att rektornas kunskap om skolbibliotekens bidrag till elevers lärande 

är obefintlig (1999, s. 63-66). 

 

Därför blir det extra viktigt att visa på nyttan av en bra skolbiblioteksverksamhet för skol-

ledningen. Ahrnell och Nicou skriver att man måste visa upp sin produkt det vill säga i biblio-

tekets fall kunskapen, det är då som man vinner förtroende och respekt. De menar att kunden 

behöver kunskap för att förstå sina behov. Det gäller att visa på nyttan av skolbiblioteks-

verksamheten. Vad har skolan för nytta av biblioteket? Visa positiva exempel, låta rektorn ta 

del av forskning om skolbibliotekets positiva inverkan på elevers lärande, om möjligt försöka 

ta fram positiva och lyckade exempel från den egna verksamheten. Även Eileen Elliott de 

Saez skriver att biblioteken måste hela tiden lyfta fram sig själva och sina tjänster samt vara 

noga med att framhålla bibliotekets unika värde. 

 

När det gäller imageskapende är rektorns roll av yttersta vikt. Det är rektorerna som i mångt 

och mycket utformar den rådande skolkulturen. Dessutom är det de som håller i resurserna 

både när det gäller tid och pengar men de har även en direkt inverkan på lärarna och uppåt i 

organisationen. Rektorn har medel och möjlighet att skapa ett positivt klimat kring skolbiblio-

teksverksamheten. Han eller hon kan vara behjälplig med att tillföra tid till gemensam 

planering och samarbete mellan kollegiet och skolbiblioteket.  

6.3.3 Elever 

Många av bibliotekarierna menar att just relationen med eleverna är allra viktigast. De lägger 

ner mycket tid och energi på att utveckla elevrelationer. Respondenterna anser att ett av deras 

viktigaste uppgifter är att ge läsglädje och väcka läslust. Många har även pedagogiska ambitioner 

och vill hjälpa eleverna att utvecklas i skolan. Man försöker se till att lokalerna är trivsamma 

och välkommande. Man menar att det är viktigt att eleverna trivs och att biblioteket även har 

en social funktion. Man är väldigt mån om att köpa in de böcker som eleverna vill ha – d.v.s. 

köper in på begäran och att det ska gå snabbt så att låntagaren inte behöver vänta alltför länge. 

Respondenterna lägger även stor vikt vid att hitta rätt bok till rätt person och på att hjälpa 

lässvaga elever. 
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Kontakten med eleverna är viktigast att den är god och att de trivs, jag jobbar för dem, 

hjälper till med läxor m.m. försöker vara på ett sätt att jag inte har för mycket läraridentitet, 

att man försöker hjälpa och inte styra. Elevrelationen är viktigast för mig. Jag tycker att det 

viktigt att de vet att jag inte är någon kontrollant utan att de ser mig som någon som vill 

hjälpa och inte styra dem. 

Man tycker att man hellre skall fria än fälla till exempel vid hantering av icke återlämnade 

böcker 

”Svårt att fakturera böcker som är försenade, svårt att garantera det till hundra procent. 

Trots allt så kommer flesta böckerna tillbaka. Skrev brev och hotade med fakturor. Jag anser 

att förlusterna är större än vinsterna. Det är de snälla som får betala och hela principen är 

orättvis.” 

Alla respondenterna anser att man ska respektera eleverna och att man är där för att hjälpa 

dem på alla möjliga sätt och vis. Man hjälper dem med att hitta sin läslust och med skolarbetet 

för att verkligen utgöra en pedagogisk resurs. Respondenterna menar att man ska vara vänlig 

och positiv samt hjälpa dem med vad de vill ha, ställa upp på att prata om det är det de vill, 

hjälpa till med läxor m.m. 

”Jag lägger stor vikt vid att vara social och trevlig och på att rätt bok till rätt person. Jag 

arbetar med att hitta till de lässvaga eleverna, hjälper till med läxor mm” 

Många nämner det lilla bibliotekets fördelar när det gäller relationer. På ett litet bibliotek 

kommer man nära användarna. Man lär känna eleverna och vet hur de är och vad de läser. 

Man kan följa deras utveckling genom åren. Bibliotekariena tycker att eleverna är de som bäst 

känner till bibliotekets resurser och även utnyttjar biblioteket på bästa sätt även om det 

självklart inte gäller alla. Många elever använder biblioteket som ett andra uppehållsrum och 

respondenterna tror att det är datorerna som först och främst lockar dessa elever till biblio-

teket. 

Min reflektion 

Respondenterna anser att relationer till eleverna är allra viktigast även om relationen till 

lärarna inte kommer långt efter och många menar att de båda relationerna är lika viktiga. 

Genom att försöka att hålla en hög kvalitet på servicen och ha ett gott bemötande gentemot 

eleverna upprätthåller man goda relationer. Detta har en positiv effekt ur marknadsförings-

synpunkt då eleverna genom mun till mun metoden kan hjälpa till med bibliotekets marknads-

föring. Det som man kanske skulle behöva utvecklas är olika strategier för olika målgrupper 

för att nå ut till de olika elevgrupperna mer effektivt och kanske framför allt till dem som inte 

besöker biblioteket. Det är viktigt att hitta nyckelpersoner även bland eleverna som kan 

påverka andra elever t ex genom biblioteksgrupper eller genom den tidigare nämnda mun till 

mun metoden. Man behöver även skapa ytor på biblioteken där man kan ta vara på och 

synliggöra elevernas kreativitet. 

Elever behöver också information om nyttan av biblioteket. Vad har de att vinna på att 

använda biblioteket och dess resurser? Varför det är viktigt med läsning och varför de ska bli 

informationskompetenta? Produkten d.v.s. kunskapen och informationen om denna måste 

paketeras på rätt sätt så att den blir attraktiv och lättillgänglig för den tilltänkta målgruppen. 

Här är det även viktigt att man inte glömmer att eleverna består av olika målgrupper.  

Ahrnell och Nicou och menar att för att kunna skapa anpassade erbjudanden som verkligen 

gör nytta måste man ha kundkännedom. Det har skolbibliotekarierna och de är bra på att 

skapa personliga kontakter med användarna vilket gör att de verkligen kan hjälpa eleverna. 
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De känner sina användare men det är inte alltid som man använder sig av den kunskapen fullt 

ut. Visserligen så är det personliga hjälpen oersättlig men det är också tidskrävande och man 

hinner inte med alla. 

Bibliotekariens roll är att utveckla och ge hjälp till självhjälp. Det gäller att öka elevens 

kunskap men det är eleven som måste utföra arbetet. Eleven är i högsta grad medverkande. 

Här uppfyller skolbibliotek i högsta grad kriterierna ställda av Ahrnell och Nicou för att 

betraktas som kunskapsföretag. En grundförutsättning är att man har förmågan att skapa 

förtroende hos eleverna samt tilltro till att biblioteket kan hjälpa dem i deras skolarbete. En 

annan grundförutsättning är att skapa, utveckla och upprätthålla långvariga elevrelationer. 

När det gäller elever är det extra viktigt att tänka på kunskapsföretaget kompetenskultur. Det 

är viktigt att hjälpa eleven förstå sitt problem och att de inte alltid har rätt utan det gäller att 

övertyga eleven att bibliotekets kunskap och förmåga att hjälpa till att lösa den aktuella 

uppgiften och på så sätt hjälpa eleven. Det är ingen lätt uppgift och det gäller att göra det på 

rätt sätt. Kunskapsföretagets huvuduppgift är just att hjälpa kunderna att prestera bättre och 

skolbibliotekets huvuduppgift är att hjälpa eleverna att prestera bättre och i viss mån även 

lärarna. 

6.3.4 Icke-användare - lärare 

För att nå lärare som inte använder biblioteket uppsöker man arbetslagen, och lärarna individ-

uellt när man vet att man har någonting som passar. Man försöker även visa sig tjänstvillig i 

största allmänhet. En av respondenterna arbetar en del med utvärderingar. Hon anser att man 

kan gå ut och göra en utvärdering och gå genom utvärderingen tillsammans med lärarna och 

rektorn. Utvärderingen kan öppna upp för en diskussion. 

Så om det har framkommit i utvärderingen att någon inte vet vad man ska använda biblioteket 

till? Kan detta öppna upp för nya möjligheter t ex vad är det ni vill? Vi vet inte vad vi vill ha 

och varför vet ni inte vad ni vill ha. Kanske för att dem inte vet vad biblioteket har att 

erbjuda. Kan det handla om chefens inställning. Viktigt att rektorn förmedlar det till 

personalen – att rektorn öppnar vägen. 

Många anser dock att man kan erbjuda sina tjänster men inte tvinga någon – se ifall det finns 

en öppning och vara lyhörd. 

Min reflektion 

Lärare som inte använder biblioteket i undervisningen är en väldigt viktig grupp att försöka nå 

ut till. Samarbetet med lärare är grundläggande för bibliotekets möjligheter att nå ut till 

eleverna. Lärarna är skolbibliotekets viktigaste målgrupp näst efter eleverna. De flesta av 

respondenterna inser detta och arbetar aktivt med att försöka få till ett samarbete. Ahrnell & 

Nicou tar upp vikten av att hjälpa kunden förstå sitt problem och inte alltid acceptera kundens 

bild. Det handlar om att hjälpa kunden att förstå sitt behov. Hos kunskapsföretag finns en 

stark bindning mellan image, kunskapsspridning och kommunikation. Många lärare känner 

inte till skolbibliotekets alla resurser. De är inte heller alltid medvetna om vad en skolbiblio-

tekarie kan och vad hon eller han kan hjälpa till med. Man måste visa upp sin ‖produkt‖ 

kunskapen.  

Skolbibliotekarier kan genom att fokusera på att ge goda lösningar och visa exempel på 

konkreta framgångar som bidrar till att hjälpa eleverna att uppnå betygskriterierna väcka 

intresset till samarbete hos lärarna. Ett annat sätt att närma sig dessa lärare är genom att 

samarbeta med de lärare som vill samarbeta och hoppas på att de positiva effekterna av 

samarbetet sprider sig till resten av kollegiet. Detta är en metod som många av respondentera 

använder sig av. Man kan aldrig tvinga någon att samarbeta men man kan visa på nyttan av 
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samarbete. Ahrnell & Nicou talar även om vikten av kontaktnät. För ett kunskapsföretag är 

det extra viktigt att man blir rekommenderad av viktiga aktörer i/på området, i 

skolbibliotekens fall positiva lärare och rektorer. 

Jag håller med Todd Ross som menar att bibliotekarier borde tänka genom sina arbetsrutiner 

och undervisningsmetoder och fokusera mer på vad man åstadkommer samt sprida detta i 

skolan och i kommunen. Det är viktigt att man hittar bevis och redovisar resultat i fråga om 

kunskaper och färdigheter som efterfrågas i skolan. Han menar att den riktiga utmaningen 

ligger i att visa vad man är och vad man gör för att förbättra elevers lärande. 

6.3.5 Icke-användare - elever 

För att nå elever som normalt inte använder biblioteket försöker många bibliotekarier hitta 

dessa läsointresserade elever och böcker som just dessa elever behöver. Man vill hjälpa eleverna 

att hitta böcker som ger glädje, tröst och styrka. Man lägger även ner stor möda på att hitta 

lättlästa bra böcker till de lässvaga eleverna. Några av respondenterna försöker prata in sig 

hos dessa elever för att få reda på deras intressen och på så sätt försöka väcka intresse. 

Det är nästan en sport att försöka hitta någonting bra åt den målgruppen. De är de som är 

roligast att låna ut till. 

De flesta respondenterna använde sig av samtal som metod för att motivera och marknads-

föra. Alla anser att det är det personliga mötet som fungerar bäst när de vill motivera de svaga 

eller ovilliga eleverna. Detta beror på att de då får igång ett samtal med den de vill motivera. 

Man kan med hjälp av samtalet se den potentielle användarens behov och anpassa sin hjälp 

enligt denne. 

Sen har det blivit också när vi har jobbat tillsammans med lärare att det också att välja rätt 

böcker där har det visst gett lite utslag det här med boksamtalen det är t.ex. en lärare idag 

som sa att det var flera elever som tidigare bara har läst Olsson & Jacobsson böcker som fick 

läsa en bok som dom sa bara var waw det var den bästa bok dem hade läst och det var 

”Bröder emellan” och där finns det en möjlighet att försöka väcka mer intresse för läsning 

men att försöka få dit dem som inte vill gå där tycker jag att det är jätteviktigt just när de blir 

tvingade att gå till biblioteket så satsar jag jättemycket på att hitta någonting som för dom 

men det gör väl alla som jobbar på bibliotek, hoppas jag! 

Det ska finnas en lust, att det ska vara spännande eller någonting som dem gillar. Det är 

jätteroligt när elever kommer tillbaka och vill ha nästa del i en serie men jag är jättenoga 

med att dem ska veta att jag inte blir sur om dem tycker att boken är skit eller att den inte bra 

så att dem känner förtroende att jag är till för att dem ska få hjälp och njuta av sin läsning. 

Genomgående svar från respondenterna är en önskan om att att nå ut till elever som läsovilliga 

och lässvaga. Många betonar vikten av att lyssna på barnen och att ge dem medinflytande i 

biblioteket samt vikten av att vara en vuxen som lyssnar och ser eleverna utan att ställa krav. 

Min reflektion 

Alla respondenter satsar mycket på det personliga bemötandet. De tycker att det personliga 

bemötandet är det viktigaste och bästa sättet att nå ut till användarna och då framför allt till de 

läsovilliga och lässvaga. Många respondenter anser att kontaktsökande och byggandet av 

kontaktnät är det viktigaste aspekten av marknadsföringen. Detta anser även Singh som menar 

att relationsmarknadsföring inte enbart handlar service utan även om att skapa en djupare 

förståelse av användarnas önskemål och behov. Han anser att dialogen med användare är det 

allra mest centrala för att utveckla bestående och långvariga relationer. Genom dialogen och 
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det personliga bemötandet marknadsför bibliotekarierna inte endast beståndet utan även sig 

själva oberoende om det är medvetet eller omedvetet.. 

Kommunikationsmetoden som de flesta respondenterna använder sig av är mun till mun 

metoden. Den anses vara den bästa metoden att rekrytera nya och ovilliga användare. En del 

respondenter anser att marknadsföring är tidskrävande och svårt. Nyckeln till framgångsrik 

marknadsföring är enligt alla de i uppsatsen nämnda forskarna kundkännedom. Man måste 

känna sina användare på djupet och dra nytta av den kunskapen. Detta inser många respond-

enter vilket visar sig genom att man satsar mycket på bemötandet och personlig marknads-

föring samt på samarbete med lärare och speciallärare.  

Kunskapsspridning är viktigt även när det gäller elever. Respondenterna menar att eleverna 

ska veta att man först och främst är till för att hjälpa dem och att man står på deras sida och 

vill deras bästa. Det finns en stark koppling mellan image och kunskapsspridning. Lyckas 

man med att hjälpa några elever så sprider det sig både bland elever och lärare och man får 

låntagare som återkommer. Singh konstaterar att bibliotekarier med råge levde upp till 

relationsmarknadsföringens principer gällande bemötande av användare, men biblioteks-

personalen misslyckades med att i tillräcklig stor utsträckning ta reda på användarnas behov 

och önskemål. (Singh, 2005 s. 39). Man skulle kunna saga att detsamma gäller respond-

enterna. De är väldigt bra på relationsmarknadsföring men misslyckas delvis med att ta reda 

på vad användarna vill ha och med att nå ut med information om vad man har att erbjuda. 

6.4 Externa relationer 

De externa relationerna beror väldigt mycket bibliotekariernas personliga intressen och 

engagemang. Skolbiblioteksnätverket spelar dock en central roll. Det sker en del samarbete 

och erfarenhetsutbyte mellan skolbibliotekarierna. Man har kontinuerlig e-mail kontakt och 

genom e-mailen ger man varandra tips på böcker och tips på hur man kan utforma olika 

lektioner m.m. Man lånar även böcker skolbibliotek emellan. Respondenterna har skrivit en 

gemensam skolbiblioteksplan och man brukar även samarbeta kring temaveckor och kring 

ansökningar av kulturrådmedel.  

Andra externa kontakter som tas upp är kontakten med föräldrarna. Detta sker dock främst på 

skolor med låg- och mellanstadiebarn. Några få bibliotekarier har deltagit i föräldramöten och 

några har haft föreläsningar om läsningens betydelse. En av bibliotekarierna har haft kontakt 

med olika föräldraföreningar för att få ihop medel till författarbesök. Sammanfattningsvis kan 

man säga att föräldrar är en grupp som få bibliotekarier nämner. De flesta anser att man 

endast har haft sporadiska kontakter vid några få tillfällen så som öppethuskvällar eller vid 

några få föräldramöten och introduktionskvällar. 

Bibliotekariena samarbetar även med Stadsbiblioteket och dess filialer. Samarbetet består 

oftast av lån från stadsbiblioteket samt gemensamma ansökningar till Kulturrådet. Det sker 

även en del samarbete kring läsfrämjande arbete som vänder sig till barn och föräldrar till 

barn med läs- och skrivsvårigheter samt kring författarbesök till barn på låg och mellan-

stadium som arrangeras av stadsbiblioteket. Författarcentrum nämns även som en enhet som 

man samarbetar med kring de årliga författarbesöken som skolorna själva står för samt även 

ortens bokhandel som årligen ordnar författarbesök som vänder sig till skolbibliotekarierna 

och lärarbibliotekarierna och ofta finansieras gemensamt. 

Skolornas IT-enhet samarbetar man med i och med att de administrerar skolans nätverk samt 

de olika databaserna som biblioteken tillhandahåller. Man har även haft gemensamma 

utbildningsdagar på temat informationskompetens som vände sig till lärarna. Samarbetet 

försvåras dock av kommunens ibland alltför stela IT-policy. Svårigheter med anskaffning av 

digitala läromedel och databaser samt problem med att publicera bloggar och webbsidor. Här 
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önskar många bibliotekarier sig ett bättre samarbete och man försöker arbeta för att uppnå 

detta mål. 

När det gäller kommunens syn på skolbiblioteken så menar de flesta att kommunen troligen 

inte har någon uppfattning och att de är i stort behov av mer kunskap om skolbibliotek. En del 

menar att kommunen ändå har en positiv uppfattning i och med att det ändå finns skol-

bibliotek i kommunen vilket inte är fallet i alla kommuner. Många respondenter menar att 

organisationen kunde ha varit bättre. Det saknas en sambandscentral mellan de olika skol-

biblioteken och man ser sig som små öar på skolorna. Många anser även att skolbiblioteken 

inte räknas som ‖riktiga‖ bibliotek och att samarbetet med folkbiblioteket haltar. 

Man vet ju inte riktigt vad de har för syn – det finns inga initiativ, skolbiblioteken är 

underprioriterade och det saknas riktlinjer uppifrån. Det skulle bli bättre om skolbiblioteken 

skrevs in i skollagen. Det skulle vara mycket lättare om man hade en organisation bakom sig. 

Min reflektion 

Min uppfattning utifrån studien blir att marknadsföring genom nätverk och relationer är en del 

av det dagliga arbetet på biblioteken, utan att man tänker på det som marknadsföring. Alla 

respondenter anser att relationer, nätverk och samarbete är viktiga och bekräftar därmed 

Gummessons teori om relationsmarknadsföring. Man arbetar dessutom kontinuerligt på att 

förbättra och anskaffa nya relationer som till exempel arbetet med att förbättra och förstärka 

samarbetet med IT-enheten och folkbiblioteken. Det som saknas även här mål och strategier 

för marknadsföringsarbetet. I dagsläget sker det ytterst lite när det gäller vissa målgrupper 

som till exempel föräldrar, kommunen och lokala politiker. Saez anser att det är av yttersta 

vikt för biblioteket att kunna identifiera inflytelserika grupper och nätverk och se till att 

biblioteket kommer med i grupperna. Detta ger biblioteket en chans att vara med och påverka. 

Även Arnell och Nicou anser att en stor det av marknadsföringen bör riktas mot 

opinionsbildarna, i skolbibliotekens fall handlar det om skolledning, kommunen och lokala 

politiker. Kunskapsspridning är här av yttersta vikt. Man måste berätta vad ett skolbibliotek är 

och vilken nytta kommunen har av skolbiblioteksverksamheten. 

6.5 Vad är bibliotekets styrka? 

När det gäller att beskriva sitt eget biblioteks styrka skiljer sig svaren åt en hel del även om de 

flesta respondenterna är överens om att det är personalen och bemanningen som är viktigast. 

Att det skiljer så pass mycket beror naturligtvis på vilken utgångspunkt man har. Några av 

biblioteken är som nämnts tidigare ganska nya vilket medför att där har man fräscha lokaler 

och aktuella bokbestånd medan en del äldre bibliotek är gamla och slitna med dito bok-

bestånd. 

Kvaliteten eller brist på kvalité ligger hos dem som jobbar där. Annars är förutsättningarna 

väldigt lika. Styrkan ligger i att jag är en person som respekterar barnen och bryr mig väldigt 

mycket om dem.  

En av bibliotekarierna tycker att den schemalagda bibliotekstiden för alla klasser, där varje 

klass har en egen bibliotekstid varje vecka, är bibliotekets styrka. Klassen får vara på 

biblioteket ostörda och kan välja böcker i lugn och ro. Inga nior kommer och skrämmer de 

små sjuorna. Alla klasser kommer en gång i veckan. 

Många tycker att bibliotekets styrka är att biblioteket är en naturlig samlingspunkt för 

eleverna för det är så lätt-tillgängligt och öppet hela dagarna 8 – 15 varje dag. Tillgänglig-

heten är en stor fördel och att man kan hjälpa till med allt möjligt från kärleksbekymmer till 

läxor. Öppettiderna och beståndet är bibliotekets styrka anser den bibliotekarien som arbetar 
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på det integrerade skolbiblioteket. Detta är ganska naturligt i och med att både öppettider och 

bokbeståndet är mycket bättre här än på de övriga skolbiblioteken.  

 

Många respondenter anser att styrkan är kontinuitet när det gäller personal men också att 

biblioteket finns där hela tiden och är ett trevligt ställe att gå till. Eleverna känner sig hemma 

och biblioteket blir en naturlig del i deras vardag. De känner ingen press där och osäkra elever 

kan känna sig trygga i och med att det alltid finns en vuxen som kan hjälpa till om det behövs. 

 

En annan styrka som alla respondenterna nämner är kännedomen om alla elever. Man tycker 

att det en viktig sak att man kan elevernas namn och att man vet vilka klasser de går i, att man 

har lite koll på dem. Det är roligt att se eleverna förändras och följa deras utveckling. Styrkan 

är att man känner sina elever och att man känner samhörighet med eleverna. 

Min reflektion 

Förutom personalen är kontinuitet och kännedomen om alla elever det som de flesta anser 

vara skolbibliotekens styrka. Just detta är ju en av grunderna i relationsmarknadsföring att 

bygga och upprätthålla varaktiga relationer. Att man känner eleverna är naturligtvis en stor 

fördel. Det ger en möjlighet att hjälpa var och en på en individuell nivå, d.v.s. den bästa typen 

av marknadsföring. Det ger även möjligheter till att utforma marknadsföringen så att det 

passar de olika målgrupperna. Detta är dock någonting som inte görs i någon större utsträck-

ning. Däremot så arbetar alla skolbibliotekarier mycket med bemötandet vilket ju är väldigt 

positivt i ett marknadsföringsammanhang.. 

En annan viktig synpunkt som lyfts fram är vikten av att eleverna känner sig hemma och att 

biblioteket uppfattas som en naturlig samlingspunkt. Biblioteksrummet och dess betydelse för 

goda läsupplevelser lyfts också fram av en del. Många skolbibliotekarier jobbar en hel del med 

att göra skolbiblioteken till trevliga och välkommande samlingsplatser. Förutsättningarna här 

är ganska olika men man gör det bästa utifrån sina egna förutsättningar. Idag måste alla 

bibliotek se sambandet mellan sin existens och användarnas tillfredsställelse. Första intrycket 

är alltid väldigt viktigt i servicesammanhang. Detta gäller även lokalerna.  

Det är dock ganska förvånande att ingen av bibliotekarierna lyfter fram bibliotekariens 

specifika kompetens för skolan och elevernas lärandeprocess. Men det kanske ingår i 

begreppet personal med allt vad det innebär.  

Många forskare (Ross, Hagberg) anser att skolbibliotekarierna måste även byta perspektiv 

från att marknadsföra beståndet till att marknadsföra även personalen. Man kan säga att 

respondenterna marknadsför sig själva mot elever som besöker biblioteken genom sitt 

bemötande och serviceanda även om de inte tänker på det medvetet. Men man måste visa på 

värdet av biblioteksanvändning även för andra målgrupper (elever som ej besöker biblioteket, 

lärare, skolledning, kommunen). Man måste skaffa sig imageskapande kunder och 

koncentrera mycket av marknadsföringen på dessa grupper för att få en spridningseffekt och 

därmed tillgång till mer resurser för att kunna tillmötesgå låntagarens önskemål och krav. 

6.6 Vad är bibliotekets svaghet? 

Även här varierar svaren ganska mycket. Svaren är delvis beroende på vilken typ av tjänst 

man har. Tidsbristen är dock det mest frekventa svaret bland alla respondenterna samt be-

manningen. Många respondenter är även missnöjda med lokalerna som anses vara alltför 

slitna och trånga samt ett gammalt och slitet bokbestånd. Här nämns även att ensamarbetet är 

ibland betungande och att det bara är en person som driver verksamheten. 
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Ibland kan jag känna att det är väldigt sårbart när man är sjukskriven eller frånvarande då 

stänger man biblioteket. Det är en lyx på något sätt. Man är ensam på biblioteket och man är 

ensam om att bry sig. Därför kan ens eget arbete bli lidande utav det för ibland så känner 

man inte för att lägga hundrafemtio procent till de där roliga påhitten. För man bara säljer, 

säljer, säljer sig och ingen nappar någon gång. Man jobbar som försäljare känner jag ibland. 

Jag försöker sälja alla mina tjänster och det är inte alltid som någon är intresserad. Ingen 

annan bryr sig om verksamheten 

Det faktum att man är ensam i sin yrkesroll på arbetsplatsen, upplevs av många som en stor 

nackdel. Många respondenter skulle uppskatta hjälp på biblioteket, helst av en annan biblio-

tekarie. Flera respondenter återkommer till att de saknar kollegor att diskutera yrkesmässiga 

frågor med. Respondenterna tycker också att det är svårt att få andra att förstå vad man vill 

åstadkomma d.v.s. skolbibliotekets funktion. Tidsbristen är ett hinder för samarbetet med 

lärare, man hinner inte med bokprat och andra arbetsuppgifter. Många känner att man skulle 

vilja göra så mycket mer men att tiden inte räcker till. En annan brist som nämns av några är 

utbudet av faktaböcker för att kunna jobba med det i undervisningen, mycket är gammalt eller 

saknas helt. 

Min reflektion 

Tidsbristen är det mest frekvent återkommande svaret samt även bemanningen. Många 

nämner även att ensamarbetet är i betungande samt att det i praktiken bara är en person som 

ansvarar för verksamheten.  

I UNESCOs riktlinjer står det att för att skolbiblioteket ska kunna ha en stark ställning på 

skolan måste dess betydelse för utbildningen avspeglas i lokalerna, inredningen och i 

mediabeståndet. Lokalernas utformning och placering spelar också en viktig roll för hur väl 

biblioteket kan serva skolan. Många av de undersökta skolbiblioteken skulle behöva stora 

investeringar i både bokbestånd och lokaler för att kunna serva sina skolor på ett ändamåls-

enligt sätt. Om ett skolbibliotek ska fungera optimalt måste det vara tillgängligt under hela 

skoldagen, användarvänligt och trevligt. Detta är tyvärr inte fallet på de flesta av skolbiblio-

teken i och med att skolbibliotekarierna inte arbetar heltid och inte har någon assistent-hjälp 

vilket gör att de inte kan hålla öppet hela dagarna. Man är också ensam i sin yrkesroll på 

arbetsplatsen och har svårt att få andra att förstå vad man vill åstadkomma.  

Ahrnell & Nicou skriver att man måste informera kunderna om vad man gör och göra det på 

ett sätt så att kunden förstår. Använda sig av kundens språk så att budskapet går fram. De 

anser att man måste visa upp sin produkt (kunskapen). Det är först då som man vinner 

förtroende och respekt. Skolbibliotekarierna måste visa vad man gör och vad man är bra på, 

både för lärarna och för skolledningen. Tidsbristen är ett hinder för samarbetet med lärarna. 

Många känner att man skulle vilja göra så mycket mer men att tiden inte räcker till. Lyckas 

man nå ut med sitt budskap om vad ett skolbibliotek är och vad man har att tillföra till de 

olika målgrupperna innebär det förhoppningsvis i förlängningen mer resurser. 

Eileen Elliott de Saez skriver att marknadsföring är en strategisk verksamhet och en lednings-

fråga som måste återspeglas i hela organisationen. Rektorn och ledningsgruppen måste vara 

involverade för att skapa en kreativ marknadsföringskultur, där bibliotekarier kan och vill 

marknadsföra sig själva och sin kunskap. Det framkommer i intervjumaterialet att många 

respondenter anser att även om läsande och bibliotek värderas högt i ord, avspeglas det inte i de 

ekonomiska resurser som tilldelas biblioteksverksamheten. Tvärtom så tenderar man att hamna 

lågt i skolans prioriteringar när budgeten ska fastställas och resurser fördelas. Många anser även 

att det är få rektorer som aktivt arbetar för att förbättra skolbiblioteksverksamheten på skolan 

sett ur en skolbibliotekaries synvinkel vilket i sin tur innebär att skolbibliotekarierna lämnas 

ensamma att ta hand om skolbiblioteksverksamheten. Sammanfattningsvis kan man säga att 
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förutom tidsbristen och ensamarbetet är bristen på ledning och organisationsstruktur skol-

bibliotekets stora svaghet. 

6.7  Vad finns det för utvecklingsmöjligheter? 

Alla bibliotekarierna var överens om att samtliga skolbibliotek hade oändliga utvecklings-

möjligheter framför allt på det pedagogiska planet. Man vill även utveckla hemsidan, 

katalogen och kontaktnätet. Många respondenter skulle vilja göra utvärderingar för att se vad 

som skulle kunna göras bättre, andra vill starta en bokcirkel och/eller ett biblioteksråd. 

Respondenterna tycker att det finns framför allt två stora hinder för utvecklings-planerna; 

tidsbristen och ekonomiska begränsningar men även vissa samarbetssvårigheter. 

Stora möjligheter, jag vill arbeta mer aktivt med skönlitteratur, mer med informationssökning 

och källkritik där finns mycket att göra, rent fysiskt att biblioteket kan bli större, bättre 

bestånd. Jag skulle vilja ha lektioner på biblioteket med framtidens klassrum alternativt ett 

klassrum som inte är uppbokat. 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter på samtliga skolbibliotek och en vilja till detta. Man 

vill utveckla framförallt den pedagogiska sidan av skolbiblioteket. Man vill vara en peda-

gogisk resurs som skolan räknar med och som tillför skolan både nytta och glädje. Man vill 

arbeta mer läsfrämjande med att införliva skönlitteraturen i undervisningen och man vill 

utveckla och fördjupa undervisningen i informationssökning och källkritik. 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter, jag skulle vilja arbeta mer aktivt med skönlitteratur, 

mer med informationssökning och källkritik där finns mycket att göra, rent fysiskt att 

biblioteket kan bli större, få bättre bestånd. Jag skulle vilja ha lektioner på biblioteket med 

framtidens klassrum eller i ett klassrum som inte är uppbokat. 

Min reflektion 

Den bild jag får är att deltagarna ser stora utvecklingsmöjligheter och de vill göra väldigt mycket 

för att förbättra verksamheten. Många har pedagogiska ambitioner och vill få barn att läsa mer och 

utveckla undervisningen. Man vill lyfta och bejaka nya medier för att biblioteket ska svara mot 

elvernas medievärld. Det finns tre stora hinder enligt skol-bibliotekarierna; tidsbrist, ekonomin 

samt samarbetssvårigheter. Ekonomin är det svårt att göra någonting åt. Förhoppningsvis kan 

man genom att marknadsföra biblioteket på rätt sätt och genom att lyckas med att nå ut till rätt 

målgrupper, få dessa grupper att inse skolbibliotekets värde och anslå mer resurser åt 

verksamheten. Ökade resurser speciellt i form av ökad personalstyrka skulle åtgärda 

tidsbristen. 

Marknadsföring kräver tid och planering och för att frigöra tid måste man omprioritera. Mark-

nadsföringen och planeringen borde på sikt ge mer resurser men även tidsvinster. En hel del 

av marknadsföringsarbetet skulle även kunna göras av skolbibliotekarierna gemensamt. Även 

en del samarbetssvårigheter kan åtgärdas med hjälp av marknadsföring om man är tydlig med 

vad man har att erbjuda. 

6.8 Faktorer som kan påverka skolbiblioteken negativt 

Kommunens ekonomi, vilket i förlängningen betyder att skolorna inte har råd att ha 

bibliotekarier, ses som det största hotet av de flesta respondenterna. Några nämner även 

skolans ekonomi samt lärarnas inställning. Andra hot som respondenterna ser är att läsningen 

och läsningens status bland eleverna sjunker. Avsaknaden av en gemensam inköpspolicy på 

skolorna och elevernas prioritering av Internet som främsta informationskällan ses också som 

hot av vissa bibliotekarier men även vissa lärares ovilja till användning av Internet. 
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Personalen är konservativ till exempel när det gäller ämnet geografi – lärarna vill att 

eleverna ska använda böcker, eleverna tycker att google och wikipedia är bäst och vill inte ta 

emot andra förslag. Läraren ligger inte i framkant när det gäller användningen av Internet 

Många respondenter tycker även att den rådande skolkulturen inte är speciellt biblioteks-

vänlig. Det är ganska lite samarbete över ämnesgränserna och många lärare är konservativa i 

sin undervisning. 

Min reflektion 

Kommunens ekonomi ses som det största hotet av respondenterna i och med att det skulle 

kunna innebära att skolorna inte har råd att ha en bibliotekarie. Skolans ekonomi kommer på 

andra plats, detta naturligtvis för att det också kan påverka både anställningen och 

anställningsvillkoren. Andra hot är elevernas bristande läsintresse samt läsningens låga status. 

Beståndsproblem och skolornas inköpspolicy tillsammans med elevernas prioritering av 

Internet som främsta informationskällan ses också som ett problem av många. 

Eileen Elliott de Saez skriver att en kartläggning av både användare icke användare och deras 

beteende är nödvändig för att biblioteket skall kunna tillgodose deras behov. Man måste ta 

reda på vad som är kännetecknande för användare respektive icke användare och förstå deras 

behov på djupet samt att ta reda på vad som styr andra intressenter såsom politiker, rektorer, 

personal. 

Kommunens ekonomi är ingenting som skolbiblioteket kan påverka. Det man kan göra är att 

ta fram bra argument för sin verksamhet. På vilket sätt gynnas kommunen och kommun-

invånarna av en bra skolbiblioteksverksamhet? Samma sak gäller skolans ekonomi, även här 

gäller det att ha bra argument som lyfter fram skolbibliotekets betydelse för den enskilda 

skolan och för elevers lärande. Todd Ross menar till exempel att man måste systematiskt 

samla bevis på vilka effekter biblioteksarbetet har på elevernas prestationer och utveckling. 

Betoningen ska ligga på elevernas prestationer, fokuset flyttas från vad en bibliotekarie gör 

till vad eleverna uppnår. Detta innebär att fokus flyttas från att hitta informationen till att 

bygga upp färdigheter och kunskap, informationskompetens, förståelse och kritiskt tänkande. 

Anledningen till att eleverna främst använder sig av Internet är att Internet upplevs som lättare 

och roligare än andra informationskällor. Detta behöver inte uppfattas som ett hot mot biblio-

teket, Internet är en utmärkt informationskälla. Genom att undervisa i informationssökning, 

visa på nyttiga och roliga sidor blir man delaktig i elevernas lärandeprocess och har därmed 

möjlighet att påverka. Genom att göra eleverna delaktiga i bibliotekssidor på webben ökar 

man deras intresse och engagemang. Det gäller även att vara aktiv på webben genom olika 

sociala nätverk och bloggar och försöka få elever att bli delaktiga även där.  

Många konkurrerar om kundernas tid och uppmärksamhet och därför är det viktigt att man 

kan kommunicera vad man gör och till vilken nytta. För att kunna hävda sig gentemot sina 

konkurrenter är att det ofta nödvändigt att profilera sin verksamhet. Med detta menas att man 

framhäver det unika, det som särskiljer verksamheten från andra likartade verksamheter. Här 

är "word-of-mouth" en viktig faktor. En nöjd låntagare för ofta sina positiva erfarenheter 

vidare till andra. Genom att välja ut en institution och ta hand om deras böcker och samarbeta 

kring inköp visar man på vinsterna för resten av skolan. Tyvärr är lokalfrågan ofta en 

flaskhals. Skolbiblioteken är för små för att kunna införliva alla institutionsböckerna vilket 

hindrar att man kan ta ett helhetsgrepp på beståndsproblemet.  
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6.9 Åtgärder som vidtas för att marknadsföra biblioteken 

6.9.1 Åtgärder som vidtas för att synliggöra beståndet 

Alla bibliotekarierna är måna om att ha ett så rikt och aktuellt bokbestånd som möjligt. Tyvärr 

räcker inte alltid resurserna till för att införskaffa allt som man skulle behöva. Därför försöker 

alla alltid söka extra bokanslag både från skolan och från kulturrådet. Man försöker även att 

samordna inköpen med de olika skolämnesansvariga för att täcka ämnets behov. Detta är 

ingenting som man lyckas med alla gånger. Mycket beror på personliga kontakter och person-

kemin samt de ansvarigas inställning till biblioteket. 

Det vanligaste sättet att marknadsföra böckerna på biblioteken är skyltning. Respondenterna 

skyltar med nya och bra böcker, gör temautställningar, har boktipsanslagstavlor och/eller 

pärmar, informerar om nya och bra böcker individuellt och lyfter fram boktipssidor på nätet 

till exempel boktips.net, bloggar, eleverna får skriva sina boktips, som presenteras till-

sammans med omslagsbild och elevernas betyg. Man lägger ut boktips och länktips i Fronter 

(intranät) i samband med temaveckor, material från mediabyrån, plus mail information om 

vad som finns och lärarrumsutställningar. Förutom skyltning och Fronter är bokprat är ett 

mycket vanligt sätt att lyfta fram bokbeståndet. Hur ofta det sker varierar mellan de olika 

skolorna. De flesta anordnar även författarbesök en eller ett par gånger per år. En del skriver 

månadsbrev med nya böcker och boktips. 

Det är lite olika beroende på vad jag har för fantasi för dagen. Det är det som är så jobbigt 

med att jobba själv. Att man själv hela tiden får vara kreativ själv och hitta på. Ibland så får 

man in en bok som man tycker är perfekt för högläsning. Då köper jag in några extra ex och 

mailar ut till dem lärarna som man tycker att den passar i ålder. Ibland kan man få kanonbra 

gensvar och alla vill låna direkt men det är inte alltid man har den tiden eller den upp-

finningsrikedomen till att marknadsföra mer utåt än det självklara med att skylta med nya 

böcker. Så är sådana små infall som man får ibland och det är på eget bevåg om man hinner. 

Tyvärr. 

Många respondenter lyfter även upp vikten av bibliotekslokalerna. Det ska vara mysigt och 

lättillgängligt. De anser att det ska finnas mysiga sittplatser, böckerna ska presenteras på ett 

lockande sätt och rummet ska vara estetiskt tilltalande. Biblioteketet ska vara öppet och eleverna 

ska känna sig trygga. Flera respondenter tar upp problematiken mellan att man å ena sidan vill 

erbjuda en öppen, tillåtande plats där eleverna trivs och å andra sidan en plats för undervisning 

och läxläsning. Många menar att det även uppstår problem mellan olika användargrupper. Vissa 

elever är högljudda och stör andra som vill läsa eller göra läxor. Flera av respondenterna tar upp 

dilemmat med att elever använder biblioteket som uppehållsrum snarare än bibliotek och de 

problem det medför. 

Min reflektion 

Bra marknadsföring innebär att man engagerar sig i mottagaren, verkligen vill veta vad de 

tycker och ser hur man kan möta deras önskemål och behov. Vilka önskemål, behov och 

intressen har målgruppen? När man vet svaret på frågorna utformar man marknadsföringen. 

Skolbibliotekariernas marknadsföring framför allt mot eleverna är ganska anonym om man 

bortser de individuella boktipsen. Man vänder sig mot alla elever när man skyltar med nya 

böcker, gör temautställningar, tipsar om länk och boktips. En målgrupps-diffrentiering skulle 

ge bättre genomslagskraft. Ett sätt att göra detta på är att bjuda in eleverna och be om hjälp 

med marknadsföringen. Få hjälp med att ta reda på vilka kommunikationskanaler som 

används och vad som är viktigt att lyfta fram och vad det är som saknas. 
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Produkter i marknadsmixen är enligt Eileen Elliott de Saez (2002, s 54) alla varor och tjänster 

som biblioteket erbjuder eller kan erbjuda sina låntagare eller potentiella låntagare och som 

genererar låntagarnytta. Bibliotekarierna marknadsför/synliggör själva produkten men det är 

sällan som man marknadsför den totala kundnyttan.  

Plats – var och hur tjänsten är tillgänglig för låntagaren. Nyckelordet här är användarvänlighet 

och tillgänglighet. Vad vill eleverna göra på biblioteket? Skolbibliotekets miljö ska inspirera 

till lärande, både individuellt och kollektivt. Det kollektiva lärandet kan främjas av 

skolbibliotekets funktion som mötesplats. Elever från olika klasser och årskurser ska kunna 

mötas fysiskt och få möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lära av varandra. 

Biblioteken på skolorna är även trygga platser där det alltid finns en vuxen och kan hjälpa till 

med allt möjligt från att ge boktips till att skaffa fram huvudvärkstabletter eller lyssna på 

kärleksproblem. Det sociala samspelet är viktigt och spelar stor roll för elevernas trivsel anser 

respondenterna. Bibliotekens utseende varierar mellan de olika biblioteken. De har alla olika 

förutsättningar, vissa skolor är nya medan andra är gamla, en del har biblioteksmöbler andra 

får nöja sig med Ikea eller second-hand. Det är svårt att göra någonting åt själva lokalen och 

möblerna. Det som delvis kan åtgärdas är placering, mysfaktor, och i viss mån öppettider. 

Många elever använder skolbiblioteken till att göra sina läxor och de får hjälp av biblio-

tekarierna. Detta borde också marknadsföras till skolans elever, lärare, föräldrar och rektorn. 

Nu är det någonting som görs av många i det fördolda. 

Eileen Elliott de Saez skriver att det är viktigt med konsekvens i öppettidhållandet (ibid s 61) 

för att kunderna ska veta när biblioteket är öppet. Detta är någonting som många borde tänka 

på i och med att tiderna varierar otroligt mycket. Problemet är många gånger att man arbetar 

ensam och måste stänga för undervisning eller bokprat oberoende om det sker på biblioteket 

eller ute på skolan. 

Promotion det vill säga, alla metoder för att kommunicera med målmarknaden. Det är viktigt 

att dokumentera allt man gör och visa det både för lärarna och för rektorn men även för 

kommunledningen. Det kan gälla sökta bidrag, författarbesök, antal lästa böcker, bokprat, 

undervisning, stöd och läxhjälp, individuella insatser i princip allt man gör ska nertecknas och 

redovisas i olika former, t.ex. i en verksamhetsberättelse, på skolans webbsida, i nyhetsbrev 

till föräldrarna. 

6.9.2 Åtgärder som vidtas för att marknadsföra tjänsterna 

Det vanligaste sättet att synliggöra tjänsterna är att ta kontakt med lärarna individuellt när 

man ser att det passar och då försöker man lyfta fram sina tjänster. Ett annat vanligt sätt är att 

marknadsföra tjänsterna i samband med A-lagsmöten. Många samarbetar med special-

pedagoger och köper in talböcker och daisy-spelare tillsammans. Dom hjälper även lärarna 

och visar hur man kan använda sig av TPB tjänster hur man söker i kataloger och skickar efter 

material. Många har riktade erbjudanden till olika grupper. 

Som till exempel att få in dem nya ettorna och då går jag ut till ettornas lärare med jo vet du 

vad – Biblioteket har alltid det och det för ettorna och det är aldrig någon som tackar nej till. 

Då får man in dem på det sättet. Sen finns det andra riktade inslag till de olika årskurserna 

som till exempel när femmorna ska ner till stadsbiblioteket och lyssna på författarbesök då 

har jag hjälp dem att ta fram en massa material. Sen är det mycket punktinsatser vid olika 

tillfällen. 

Många tycker att man måste jobba på sikt med att marknadsföra sina tjänster och bygga upp 

verksamheten. Pejla in behovet och göra utvärderingar, Ett problem är att lärarna inte efter-

frågar bibliotekariernas tjänster. Skolbibliotekerierna får ta alla initiativ och hoppas på att 
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lärarna blir nöjda och att de återkommer. De flesta tycker att det är svårt att marknadsföra 

biblioteket på grund av lärarnas tidsbrist som försvårar samarbetet. 

En del respondenter har schemalagd undervisning i bibliotekskunskap och informations-

sökning vilket gör att de ser vilka behov eleverna har och försöker förmedla detta till lärarna. 

En bibliotekarie har även skrivit ihop en sammanställning av ‖Det här kan biblioteket hjälpa 

dig med - en introduktion till nya lärare‖. Den ses och används som en marknadsföringskanal. 

Några respondenter skriver nyheter om vad som händer på biblioteket och lite om NE och 

annat som ligger runt omkring på skolorna intranät. Tyvärr tycker många att de inte får så 

mycket gensvar och att det känns som det är envägskommunikation. 

Min reflektion 

Samarbete mellan lärare och bibliotekarier i dess rätta innebörd är sällsynt på skolorna.  

Ett samarbete med både lärare och skolledning borde vara mer strategiskt med en klar 

målsättning med samarbetet. Ett sådant samarbete finns inte på någon av skolorna. Det är 

oftast upp till bibliotekarierna att ta ansvar och stå för alla kontakter. Detta kräver en otrolig 

kundkännedom och inte ens då lyckas man med att leverera varan eller tjänsten i rätt tid till 

rätt person även om många försöker. En större efterfrågan, framför allt från lärarna, skulle 

underlätta väsentligt, men det är upp till bibliotekarien att se till att det blir så. Ahrnell & 

Nicou skriver att kunden inte köper tjänsten utan det värde tjänsten ger och det är detta som 

måste marknadsföras. Det som man borde marknadsföra är alltså tidsbesparingen och 

kvalitetsökningen i och med att eleverna blir informationskompetenta.  

 

Eileen Elliott de Saez skriver att det finns en stor marknadsföringspotential för biblioteken i 

att anordna kurser i informationskompetens/informationssökning tillsammans med skolan 

eller IT-avdelningen. (ibid s 60). Hon tror att detta kan marknadsföras mer framgångsrikt om 

man byter namn till konsultation eller workshops istället för lektioner. Detta är någonting som 

en del av respondenterna har försökt sig på, med ett delvis lyckosamt resultat. 

Enligt Ahrnell & Nicou måste man visa upp sin ‖produkt‖ kunskapen. Det är då företaget 

vinner förtroende och respekt. Kunden behöver kunskap för att förstå sina behov. Det är 

viktigt att man agerar professionellt och inger respekt och förtroende. Hos kunskapsföretag 

finns en stark koppling mellan image och kunskapsspridning. En stark och positiv image 

förstärker budskapet och gör det lättare för organisationen att marknadsföra sina varor och 

tjänster. Biblioteken måste arbeta på att få en starkare image både fysiskt och virtuellt.  

Respondenterna är medvetna om vikten av att vara med i olika grupper och arbetslag för att 

kunna marknadsföra biblioteken. De är även medvetna om att alla undervisningstillfällen är 

även marknadsföringsåtgärder. Detta trots att man inte har någon genomtänkt marknads-

föringsstrategi. Man använder sig huvudsakligen av mun till mun metoden för att sprida 

information om biblioteket och dess verksamhet. Man gör detta både internt och externt och 

både till individer och till grupper. Man marknadsför biblioteket genom att berätta om sin 

verksamhet i samband med möten och vid utbildningstillfällen. Även den utbildning som ges 

av bibliotekarierna är i målmarknadsföring och det är väldigt viktigt att ta tillvara på de 

tillfällen då man har användarna hos sig. Ett av bibliotekets stora problem är den svaga 

ekonomin. Därför är det extra viktigt att identifiera nyckelpersoner och grupper och införliva 

lobbying i kommunikationsmixen. Det är viktigt att kommunikationsmixen är en del av den 

strategiska marknadsföringplanen, att all typ av kommunikation är genomtänkt och väl-

planerad och kostnadseffektiv. 
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6.9.3 Digital marknadsföring 

Det finns en hel del på gång men i dagsläget är det få som arbetar med att marknadsföra 

biblioteket virtuellt. Tre av bibliotekarierna har ett biblioteksrum i Fronter (skolans intranät) 

där man lägger ut information om vad som händer på biblioteket och information om nya 

länkar och böcker. En bibliotekarie har planer på att bygga upp boktipssida för elever på 

bibliotekssidan i Fronter tillsammans med medialäraren. Det ska vara ljudfiler som eleverna 

spelar in tillsammans med bokomslag och elevernas betyg. Fronter och mail är det vanligaste 

kanalerna där man tipsar och nya böcker, länkar, kurser mm. 

Hemsidan är idag inte marknadsförd. Samma sak gäller freelibstartsidan och fronterrummet 

för biblioteket men det är någonting som jag planerar att utveckla 

Om man ska marknadsföra mot elever på deras hemmaplan kan det bli lika mycket flopp som 

flax, det är lite riskabelt . Vad det skulle bli för lika mycket en fördel som en nackdel. Gått och 

grubblat på var det skulle finnas en naturlig exponering där det skulle kunna väcka intresse 

men jag har än så länge inte kommit fram till något. 

En förklaring till den svaga närvaron på webben kan vara att kommunen lade ner skolornas 

webbsidor där många bibliotekarier tidigare varit aktiva. Just nu befinner man sig i en över-

gångsperiod där man fortfarande inte hittat den rätta plattformen. En del har valt att använda 

sig att skolornas intranät Fronter medan andra försöker hitta andra digitala plattformer som till 

exempel Freelib den gemensamma katalogen. Det har dock förekommit en del tekniska 

svårigheter med implementering och användningen av Freelib vilket har försenat arbetet. 

Orsaken till att inte fler använder sig av Fronter beror på det svaga intresset från användarna. 

Min reflektion 

Fronter nämns frekvent som ett medel för marknadsföring. Dock är det endast en respondent 

som utvecklar på vilket sätt den är en del av marknadsföringen. Hon betonar hemsidans 

betydelse med dess informationsresurser och 24 timmars tillgänglighet. En förklaring till den 

svaga aktiviteten är att kommun befinner sig i en övergångsperiod vilken innebär en övergång 

från enskilda hemsidor till en gemensam portal. 

Eileen Elliott de Saez skriver att den digitala markandsföringen fokuserar på låntagaren och 

på att behålla denna. Eileen Elliott de Saez menar att nyckeln till den digitala marknads-

föringen är att förvandla låntagaren till att aktivt delta och vara en partner. 

Hon anser även att bibliotekarier måste visa att de är experter på informationssökning och 

leverera kvalitetsservice till rätt person i rätt tid samt tala om för omgivningen vad de gör. 

Eileen Elliott de Saez tror att skolbibliotek som använder teknologin före institutioner kan ha 

en stor fördel genom att kunna marknadsföra sig mot personal och elever och därmed få 

möjligheter till utöka medel/resurser.  

Utmaningen ligger i att konstruera en digital marknadsföringsmix som gör att låntagare är 

nöjda och vill ha mer. Här finns möjligheter till individualiserade tjänster skräddarsydda till 

varje låntagare. Att skapa virtuella communities efter intresse eller årskurs, nyhetsgrupper, 

diskussionsgrupper, online läxhjälp, hjälp till självstudier mm. En förutsättning för allt detta 

är dock att man som bibliotekarie har tid och tillgång till nödvändiga resurser. 

Den digitala tekniken möjliggör för biblioteken att skapa större kundtillfredställelse, utveckla 

och underhålla individuella relationer, skapa förtroende, få kunskap om individuella låntagare 

och inte enbart förstå olika segment. Den viktigaste punkten i marknadsföringen av elek-

troniska varor och tjänster är att lyssna till kunden för att försäkra sig om att varan eller 

tjänsten fortfarande tillfredställer kundens behov. Eileen Elliott de Saez menar att det är här 

som bibliotek och bibliotekarier misslyckas. Det är fortfarande väldigt många som har svårt 
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att nå ut och upprätthålla individuella relationer på webben. Webbsidor är produkter skriver 

Eileen Elliott de Saez och de borde inta en central plats både internt och externt samt supporta 

och förmedla bibliotekets image. Den virtuella omgivningen är lika viktig som den fysiska 

(Eileen Elliott de Saez 149). 

Internet har gjort att många låntagare och då framför allt ungdomar hoppar över biblioteket 

och bibliotekarier och söker själva. Orsaken är att många användare tycker att Google är ett 

välbekant verktyg som är användarvänligt, snabbt och enkelt. En annan orsak kan vara att 

bibliotek förknippas fortfarande endast med böcker och låntagarna känner inte till bibliotekets 

digitala resurser. Här måste biblioteket förändra sin image. 

Att satsa på webbresurser kan vara ett tillvägagångssätt för biblioteken att nå ut med sina 

resurser. Via interaktiva mötesplatser kan både bibliotekarier och användare mötas och på så 

sätt kan bibliotekariers arbete med litteraturförmedling och boksamtal utvidgas. Det är viktigt 

att man är personlig även på webben. Man kan till exempel ha bilder på personal plus lite 

personlig information, musiksmak, favoritförfattare, favoritböcker. Man kan också låta eleverna 

vara delaktiga genom att låta grupper med olika intressen komma till tals genom bloggar och/eller 

hemsidor, visa sina teckningar, foton, filmer, filmade boktips med mera. Det finns med andra 

ord en stor potential för biblioteken att utveckla och vidga sin verksamhet.  

6.9.4 Åtgärder som vidtas för att synliggöra biblioteket som helhet. 

Biblioteket som helhet marknadsförs inte, det är det vanligaste svaret förutom några få 

undantag. Ingen av respondenterna tycks ha några medvetna strategier i sin marknadsföring. 

De marknadsför sig genom att vara trevliga och hjälpsamma samt genom att se till att de har 

kvalitet i de tjänster som de erbjuder. Detta verkar vara en genomgående marknads-

föringsmetod. Några respondenter nämner att de marknadsför sig genom undervisningen samt 

genom de övriga mötena med användarna. Den största delen av marknadsföringen ligger i det 

dagliga arbetet. Några respondenter arbetar med utställningar som de menar drar in eleverna i 

biblioteket. En del arbetar med temaveckor, kulturveckor, många uppmärksammar Världs-

bokdagen. De flesta anser dock att man inte hinner med detta utan försöker synliggöra biblio-

teket genom det dagliga arbetet och bemötandet. Man menar att bemötandet är jätteviktigt, 

man ska hålla hög servicenivå, hjälpa till med allt möjligt både lärare och elever. 

Har varit med i brukarrådet en gång och det var alltså en gång på 6 år och det var 

skolbiblioteket var nytt och det gav mycket. Det hade varit en bra kanal att marknadsföra sig 

genom. Det har inte funnit någon efterfrågan och det har inte funnits tid heller när man 

främst ska rikta sig mot den dagliga verksamheten. Fast man borde rikta sig utåt mer än vad 

man gör. 

Tryckt information förekommer sällan. Få respondenter gör eget broschyrmaterial. Övriga sätt 

som respondenterna nämner att de marknadsför sig genom är följande: 

 

· Deltagande i nätverk 

· Projektmedverkan av olika slag 

· Öppet hus 

· Bokprat 

 

Det man skulle vilja lyfta fram är att biblioteket är en pedagogisk resurs. Man skulle vilja 

betona för lärarna att de skulle ha nytta av använda biblioteket mer, både de tryckta och de 

digitala resurserna. Man vill att skolan ska se att man inte bara lånar ut böcker, att personalen 

ser att man kan använda biblioteket även till annat, att man är bibliotekspedagog. Att man ser 

biblioteket som pedagogisk resurs i det dagliga arbetet, att de inte behöver göra allting själva. 
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Andra aspekter som lyfts fram är biblioteket som knutpunkt och att det finns utbildad 

personal. 

Man kan inte låta biblioteket vara stängt i två veckor det får inte vara den där lyxen utan det 

ska vara det nödvändiga i skolan. Att det inte är någonting som man bara kan ta bort. 

 

Min reflektion 

Det saknas lokala mål, strategier och handlingsplaner för marknadsföringsarbetet och det är 

långt till någonting som ens liknar Kotlers SMPP modell. Det finns ingen uppföljning av 

målen och inga utvärderingsverktyg. De flesta menar på att man väver in det mesta i sitt 

dagliga arbete. Det finns dock ingen dokumentation om vad man gör. Detta är i och för sig 

inte så konstigt med tanke på att om man ser till hela skolbiblioteksverksamheten ur ett 
organisatoriskt perspektiv så finns i den undersökta kommunen samma problem som i resten av 

Sverige, nämligen att ingen uttalad struktur tillämpas. Kommunen ställer inga krav på att skolorna 

ska formulerar planer och mål för skolbiblioteken. I ljuset av detta är det inte så konstigt att ingen 

av respondenterna tycks ha några medvetna strategier i sin marknadsföring utan att de 

marknadsför sig genom att vara trevliga och hjälpsamma samt genom att se till kvalitet i de 

tjänster som de erbjuder. Detta verkar vara en genomgående marknadsföringsmetod samt den 

tidigare nämnda mun till mun metoden. Jag tror att man har mycket att vinna på att se till 

helheten och arbeta mer enligt Kotlers SMPP modell. Varför skall man då marknadsföra 

skolbiblioteket: 

 

 Större användning av biblioteket 

 Bättre beslut om vad som bör erbjudas 

 Bättre samarbete med skolan och kommunen 

 Bibehålla sin position och förbättra den 

 Adekvata anslag  

 Bättre informerade och mer välvilligt inställda skolledare och politiker 

För att kunna utveckla en strategi och veta vad man har och var man står kan man göra en 

SWOT-analys. Detta är första steget i Kotlers SMPP modell. SWOT-analys innebär att på ett 

strukturerat sätt bedömer organisationens styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot, detta 

var inte något som någon av respondenterna hade gjort. En större satsning på samarbete och 

nätverk, framför allt lokalt men även regionalt och nationellt skulle kunna förbättra 

skolbibliotekarierna arbetssituation. Bibliotekarierna skulle kunna göra gemensamma web-

presentationer, bloggar, lektioner, marknadsföringsmaterial med mera och dela med varandra 

och med lärarna.  

Många av skolbibliotekarierna leder den tekniska utvecklingen i skolorna ITK. De undervisar 

i informationsökning och källkritik och är stöd till lärarna i dessa frågor. De tillför andra 

medier till klassrummet och en annan synvinkel när det gäller lärande. Bibliotekarier 

stimulerar till läsning, arbetar läsfrämjande och ser till att skolan har tillgång till bra och 

aktuell litteratur som passar elever i alla åldrar. Marknadsföring skulle kunna lyfta fram allt 

detta som redan görs idag och sprida informationen till rätt mottagare. 
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7. Slutdiskussion 

7.1 Skolbibliotekariernas inställning till marknadsföring 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och därefter föra en fördjupad diskussion om marknads-

föringsfrågor i relation till skolbibliotek. Genom att utgå från hur ett antal skolbibliotekarier 

på grundskolenivå gör och genom att granska vilka åsikter de har kring marknadsföring av 

skolbibliotek, vill jag ta reda på vad de har för inställning till marknadsföring och vilka idéer, 

möjligheter och begränsningar det finns kring marknadsföringen av skolbibliotek. Genom att 

belysa deras handlingar och uppfattningar vill jag försöka förstå marknadsföringens ställning i 

skolbiblioteksvärlden samt diskutera resultatet med hjälp av uppsatsens marknadsförings-

teorier. 

Skolbiblioteken delar ekonomiska resurser med skolans övriga verksamheter. Om biblioteken 

inte kan uppvisa goda resultat gentemot sina huvudmän så riskerar de att få mindre resurser 

vilket medför ytterligare svårigheter med att uppnå goda resultat framöver. Framgångsrik 

marknadsföring både inåt mot elever, lärare och rektorer men också utåt mot föräldrar och 

politiker, är av yttersta vikt för skolbiblioteken. 

Marknadsföring är dock ingenting som skolbibliotekarierna i denna studie tänker på trots att 

alla respondenterna delar en positiv bild av marknadsföring. Marknadsföring är enligt biblio-

tekarierna hur man profilerar skolbiblioteket mot elever och lärare och i ett större perspektiv 

utåt. Det som återkommer hos alla respondenterna är att de tycker att det är viktigt att alla 

användare ska känna att de är betydelsefulla och få den uppmärksamhet de behöver. Man är 

mån om alla sina relationer och försöker vårda och upprätthålla dessa. Detta stämmer väl med 

vad relationsmarknadsföring handlar om. Att man sätter varje individ i centrum och är mån 

om alla sina relationer, vill vårda och upprätthålla relationerna. Skolbibliotekarierna tycker 

liksom Gummesson att samarbete är grunden för alla relationer och att engagemang och 

förtroende är nyckeln till bra och långvariga relationer. Det som saknas är ett helhets-

perspektiv, nedskrivna mål, strategier och konkreta handlingsplaner och utvärderingar för att 

åstadkomma de förändringar som behövs. Man måste visa vad man gör och vad man åstad-

kommer. Det räcker inte att ha den rätta inställningen som visserligen är en förutsättning 

enligt både Kotler och de Saez . Det krävs även handling och bevis på att skolbiblioteken 

tillför skolan någonting av värde, något som Todd Rodd understryker. 

Några av skolbibliotekarierna kopplar även negativa känslor till marknadsföring. De känner 

att de upplevs som ‖tjatiga‖ när de försöker marknadsföra biblioteket och fruktar att mark-

nadsföringen då får en negativ effekt. En konkret och gemensam handlingsplan skulle kunna 

stärka dem i tron att marknadsföring är någonting positivt för hela verksamheten, de skulle på 

detta sätt kunna undvika de negativa känslor som upplevs i samband med marknadsföringen.  

Singhs forskning visar att inställningen till marknadsföring i kombination med kunskap om 

marknadsföring påverkar marknadsorienteringen av biblioteken. Kunskap om marknadsföring 

är någonting som skolbibliotekarierna saknar vilket naturligtvis bidrar till att man inte tänker i 

marknadsföringstermer eller lägger ner någon större vikt på marknadsföringsarbetet. 

7.2 Vad gör skolbibliotekarierna för att marknadsföra sina 
skolbibliotek? 

Metoderna som skolbiblioteken använder sig av för att marknadsföra både bokbestånd och 

tjänster är först och främst personlig marknadsföring och mun till mun metoden samt 

skyltning. Allt detta sker i det dagliga arbetet och är inga genomtänkta marknadsförings-
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metoder. Samma metoder skulle kunna ge mycket större utdelning om man var villig att lägga 

ner mer tid och verkligen tänkte genom vad det är man vill åstadkomma och på vilket sätt 

man ska göra detta. Personlig marknadsföring, skyltning och mun till mun metoden är i sig 

bra alternativ. Mun till mun metoden kan rätt genomförd ha stor genomslagskraft och alla 

metoderna som används är kostnadseffektiva. 

Ingen av respondenterna har några medvetna strategier i sin marknadsföring utan att de 

marknadsför sig genom att vara trevliga och hjälpsamma samt genom att se till att de har 

kvalitet i de tjänster som de erbjuder. Bemötandet är huvudsaken och man vill hålla hög 

servicenivå i allt man gör. Man anser att det är viktigt att man arbetar på lång sikt med att 

marknadsföra sina tjänster och bygga upp sina relationer och sin verksamhet. 

Respondenternas elevkännedom medverkar till att de kan förmedla rätt bok till rätt elev. De 

tar även stort ansvar för att skapa informationskompetenta elever genom undervisningen i 

informationssökning, men också genom att finnas där som ett stöd för eleverna under deras 

arbete i skolbiblioteket. Men ingenting av detta marknadsförs. 

 

Många respondenter lyfter även upp vikten av bibliotekslokalerna. Det ska vara mysigt och 

lättillgängligt. De anser att det ska finnas mysiga sittplatser, böckerna ska presenteras på ett 

lockande sätt och rummet ska vara estetiskt tilltalande. Biblioteketet ska vara öppet och eleverna 

ska känna sig trygga. Det sociala samspelet är viktigt och spelar stor roll för elevernas trivsel 

anser respondenterna. Respondenterna vill att skolbiblioteken ska vara platser där eleverna 

kan arbeta i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Många elever använder 

skolbiblioteken till att göra sina läxor och de får ofta hjälp av bibliotekarierna. Detta borde 

marknadsföras till skolans elever, lärare, föräldrar och rektorn. Man skulle kunna ta upp 

verksamheten i årsredovisningar, skicka nyhetsbrev till föräldrarna, ta upp verksamheten på 

föräldrarmöten och på skolornas hemsidor. Nu är det någonting som görs av många i det 

fördolda.  

 

Skolbibliotekariernas marknadsföring framför allt mot eleverna är ganska anonym om man 

bortser de individuella boktipsen. Man vänder sig mot alla elever när man skyltar med nya 

böcker, gör temautställningar, tipsar om länkar och boktips. Här skulle respondenternas 

elevkännedom kunna utnyttjas bättre i olika marknadsföringssyften. 

Många av skolbibliotekarierna medverkar till den tekniska utvecklingen i skolorna. De 

undervisar i informationsökning och källkritik och är stöd till lärarna i dessa frågor. De tillför 

nya medier till klassrummet och en annan synvinkel när det gäller lärande. Bibliotekarier 

stimulerar till läsning, arbetar läsfrämjande och ser till att skolan har tillgång till bra och 

aktuell litteratur som passar elever i alla åldrar. Marknadsföring skulle kunna lyfta fram allt 

detta som redan görs idag och sprida informationen till rätt mottagare. Sammanfattningsvis kan 

man säga att bibliotekarierna marknadsför/synliggör framför allt produkterna det vill säga 

böckerna och ytterst sällan tjänsterna och så gott som aldrig den totala kundnyttan. . 

7.3 Vilka svårigheter och möjligheter finns det med att 
marknadsföra ett skolbibliotek?  

Ett problem för skolbiblioteken är att de är en del av skolan men har en annan organisations-

kultur. Bibliotekets målsättning måste ligga i linje med skolans verksamhet men skolbiblio-

teket måste även sätta sina egna mål och handlingsplaner. I intervjuerna framgick det att det 

saknas förståelse för skolbibliotekens pedagogiska funktion, skolbiblioteken ses som folk-

bibliotek i miniformat. Skolbiblioteken saknar en tydlig profil vilket gör att dess funktion är 

otydlig för användarna. Skolbiblioteken har samma mål som skolan men de ses sällan som en 
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pedagogisk resurs. Skolbibliotekarierna bör sträva mot att hitta, lyfta och marknadsföra bevis 

på skolbibliotekens betydelse för elevers lärande. Det finns en stark koppling mellan image 

och kunskapsspridning. En stark och positiv image förstärker budskapet och gör det lättare för 

organisationen att marknadsföra sina varor och tjänster. Biblioteken måste arbeta på att få en 

starkare image både fysiskt och virtuellt. 

Kotler skriver att det ofta är svårare för offentlig verksamhet att definiera tydliga och mätbara 

mål, vilket försvårar marknadsföringen. Detta gäller även skolbiblioteken där det kan vara 

svårt att sätta pris på dess tjänster. Det finns ingen extern marknad att jämföra med och det 

som de kan jämföras med, det vill säga folkbibliotekstjänsterna, är oftast gratis. Det är svårt 

att ålägga kortsiktiga resultatmål på skolbiblioteksverksamheten, informationsförsörjning och 

framförallt kunskapsutveckling är svåra att mäta och värdera både kortsiktigt och långsiktigt. 

Allt detta gör att det är desto viktigare att utveckla en effektiv marknadsföringsstrategi för att 

nå ut med budskapet om vad ett skolbibliotek kan och bör vara.  

Skolbiblioteksverksamheten saknar både mål och organisation, både när det gäller 

verksamheten och marknadsföringen. Det är svårt att vara målmedveten när det inte finns 

några mål, varken på lokal eller på kommunal nivå om man bortser från de mål man själv har 

satt upp. Samma sak gäller organisationen och ledningsstrukturen. Den enda förbindelsen 

uppåt är till den närmaste chefen d.v.s. rektorn men i och med att skolbiblioteken inte finns 

med skolornas verksamhetsplaner saknas det mål och struktur. Detta är ett stort problem för 

många skolbibliotekarier i och med att man oftast arbetar ensam och att rektorernas 

engagemang i skolbiblioteksverksameten ofta är svag, möjligen till följd av att skolbiblioteket 

inte ses som en pedagogisk resurs. Därför är det viktigt att de som arbetar inom verksamheten 

har en klar bild av vad skolbiblioteket kan göra och vad det ska användas till. Här kan man 

med marknadsföringens hjälp lyfta skolbiblioteksverksamheten genom att visa att både skolan 

och skolbiblioteken har ett gemensamt mål – nämligen elevers lärande. Man bör även arbeta 

med att ta fram måldokument där skolbiblioteken finns representerade som en integrerad del 

av skolans verksamhet och på vilket sätt man ska arbeta för att nå dit.  

 

Enligt Ahrnell & Nicou måste man informera kunderna om vad man gör och göra det på ett 

sätt så att kunden förstår. Man måste visa upp kunskapen det vill säga nyttan av skolbiblio-

teksverksamheten. Det är då man vinner förtroende och respekt. Många lärare och skolledare 

känner inte till skolbibliotekets alla resurser. De är inte heller alltid medvetna om vad en 

skolbibliotekarie kan och vad hon eller han kan hjälpa till med och samma sak gäller många 

elever. Skolbiblioteken har misslyckas med att nå ut med informationen om vad de kan göra 

för att hjälpa eleverna och lärarna att prestera bättre. Man skulle kunna säga att skolbiblio-

tekarierna inte har lyckas etablera skolbiblioteket som ett kunskapsföretag. 

Todd Ross påpekar vikten av att vidta åtgärder som kan förstärka skolbibliotekariens och 

skolbibliotekets roll på den egna skolan. Skolbiblioteken skulle må bättre om skolbiblio-

tekarierna intog en ledarroll för skolbiblioteksverksamheten. Ett steg i rätt riktning är att vara 

med i skolornas ledningsgrupper eftersom det ger en bra överblick över skolans verksamhet 

samt ger ett bra forum för spridning av information. Skolbibliotekarier får då även större 

möjligheter att verka för ämnesövergripande undervisning med skolbiblioteket som resurs 

samt till att marknadsföra sin verksamhet som helhet. 

Skolbibliotekens styrka är enligt respondenterna personalen och dess elevkännedom. Just 

detta är grunden i relationsmarknadsföring, att bygga och upprätthålla varaktiga relationer och 

nätverk. Detta är någonting som alla skolbibliotekarierna är väldigt bra på och en bra grund 

att stå på och utgå ifrån. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, genom att kombinera bra 
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kundkännedom med att fråga om vad kunderna verkligen vill ha skulle skolbibliotekarierna 

kunna utforma rätt marknadsföringsmix så att det passar de olika målgrupperna.  

Skolbibliotekens svagheter är enligt studien tidsbristen och bemanningen. Ensamarbetet är 

betungande och dessutom upplever de flesta att det är en nackdel att bara är en person driver 

verksamheten. Lyckad marknadsföring skulle kunna på sikt ge mer resurser och stärka 

verksamheten. En hel del av marknadsföringsarbetet skulle även kunna göras gemensamt av 

skolbiblioteksnätverket och på så sätt spara både tid och resurser. Det är också viktigt enligt 

Kotler att förstå vad som styr andra intressenter såsom politiker, rektorer, föräldrar och 

personal så att man kan utforma marknadsföringen på rätt sätt och använda sig av rätt kanaler.  

Allt kan dock inte vila på skolbibliotekariens axlar. Både Kotler och Eileen Elliott de Saez 

påpekar att marknadsföring är både en strategisk verksamhet och en ledningsfråga och för att 

den ska kunna fungera fullt ut måste detta återspeglas i hela organisationen. Alla måste vara 

involverade för att skapa en kreativ marknadsföringskultur, från rektorer till verksamhets-

chefer.  

Det är svårt att skriva om marknadsföring utan att nämna den digitala marknadsföringen även 

om det inte finns mycket att hämta om den i min undersökning.  Idag används den väldigt 

sparsamt, mycket på grund av tidsbrist men också på grund av att man tycker att man har 

eleverna så nära in på sig att man inte behöver ta omvägen via webben. En satsning på 

webbresurser skulle kunna vara ett sätt för biblioteken att nå ut med sina resurser till fler 

användare. Via interaktiva mötesplatser kan både bibliotekarier och användare mötas och på 

så sätt kan bibliotekariers arbete med litteraturförmedling och boksamtal utvidgas. Här borde 

med andra ord finnas en stor potential för biblioteken att utveckla och vidga sin verksamhet. 

7.4 Marknadsföringens ställning i skolbiblioteksvärlden 

Ser man till marknadsföringens position i skolbiblioteksvärlden idag, så finns det ingen 

strategi, inga mål och därmed inga utvärderingsverktyg, varken för skolbiblioteks-

verksamheten som helhet eller för dess marknadsföring. Därmed kan man konstatera att 

marknadsföringens ställning i skolbiblioteksvärlden är ytterst svag. De flesta skolbiblio-

tekarier tänker inte i marknadsföringstermer och de saknar utbildning i marknadsföring. Ingen 

av respondenterna tycks ha några medvetna strategier i sin marknadsföring utan de marknads-

för sig genom att vara trevliga och hjälpsamma samt genom att se till att hålla hög kvalitet i 

de tjänster som de erbjuder. Ett arbetssätt som bygger på Kotlers marknadsföringsmodell 

Strategic Marketing Planning Process SMPP skulle kunna bidra till att lyfta hela skolbiblio-

teksverksamheten och stärka dess roll. Genom att bestämma skolbibliotekens kärna och mål 

samt marknadsföra dessa berättar man för omgivningen att man finns och vad man kan göra 

för nytta. 

En analys av omgivningen skulle ge svar på vad låntagarna vill ha samt vad som styr andra 

intressenter såsom politiker, rektorer, föräldrar och konkurrenterna. Man skulle få en större 

kunskap om vad man bör se upp med, vad som är på gång och vad som efterfrågas. Konkreta 

mål och handlingsplaner skulle ge en struktur och vägledning samt möjlighet till att göra en 

utvärdering. Genom att analysera den egna organisationen, dess kultur, uppgift, mål, styrkor 

och svagheter får man en bra utgångspunkt för sitt strategiarbete. Kotler skriver att en 

kartläggning av användare och deras beteende är nödvändigt för att biblioteken ska kunna 

tillgodose deras behov.  

Jag anser att marknadsföring kan bidra till att man får upp ögonen för skolbiblioteks-

verksamheten och dess bidrag till elevers lärande. I min studie har jag blivit klarare över 

marknadsföringens betydese för skolbiblioteken och för skolan, både dess betydelse för 



 47 

låntagarna och som verktyg för integrering och värdering av biblioteksverksamheten. 

Slutsatsen blir att marknadsföring gagnar både skolbiblioteken och dess användare. En 

genomtänkt marknadsföringsplan som utgår från skolans värden och behov så som påpekas i 

Unescos riktlinjer för skolbibliotek kan vara ett medel med vars hjälp man skulle kunna 

förankra och integrera skolbiblioteken i skolans värld samt legitimera verksamheten inför 

beslutsfattande politiker. Marknadsföring kan hjälpa biblioteken att förankra dem som 

kunskapsföretag  Skolan och låntagarna gagnas genom att man utgår utifrån deras behov och 

önskemål och anpassar verksamheten därefter. 

8. Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera marknadsföringsfrågor och skolbibliotek. 

Utgångspunkten är intervjuer med ett antal skolbibliotekarier på grundskolenivå om vad de 

gör och vad de har för åsikter kring marknadsföring av skolbibliotek och sig själva som skol-

bibliotekarier. Genom att belysa deras handlingar och uppfattningar vill jag försöka förstå 

marknadsföringens ställning i skolbiblioteksvärlden. För att besvara dessa frågor formu-

lerades följande frågeställningar; Vad har skolbibliotekarier för åsikter om marknadsföring? 

Vad gör man för att marknadsföra sitt bibliotek? Vilka svårigheter och möjligheter finns med 

att marknadsföra ett skolbibliotek?  

 

Undersökningsmetoden är kvalitativ intervjumetod, i metoden ingår även litteratursökning 

och litteraturstudier. Uppsatsens teoretiska bas är dels Kotlers marknadsföringsmodell SMPP 

Strategic Marketing Planning Process och dels Eileen Elliott de Saez tolkning och tillämpning 

av Kotlers teorier på bibliotekssektorn. Andra teorier som tas upp är Britt-Marie Ahrnell och 

Monica Nicou teorier och tankar kring kunskapsföretagets marknadsföring och Gummesson 

relationsmarknadsföring.  

 

Undersökningen visar att alla bibliotekarierna delar en positiv bild av marknadsföring. 

Marknadsföring är enligt bibliotekarierna hur man profilerar skolbiblioteket mot elever och 

lärare och i ett större perspektiv utåt men man tänker aldrig på marknadsföring i sitt dagliga 

arbete. Skolbibliotekens svagheter är enligt undersökningen tidsbristen och bemanningen. 

Personal, kontinuitet och elevkännedom det som de flesta anser vara skolbibliotekens styrka.  

 

Samtliga skolbibliotekarier anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter och har en vilja till 

detta. Man vill vara en pedagogisk resurs som tillför skolan både nytta och glädje. Det som 

man ser som hinder för utvecklingsarbetet är kommunens och skolornas ekonomi. Metoderna 

som skolbiblioteken använder sig av för att marknadsföra både sina bokbestånd och sina 

tjänster är först och främst personlig marknadsföring genom mun till mun metoden samt 

skyltning. Studien visar att skolbiblioteksverksamheten på de berörda skolorna saknar både 

mål och organisation, både när det gäller verksamheten och marknadsföringen. 

Skolbiblioteken saknar även en tydlig profil vilket gör att dess funktion blir otydlig för 

användarna och försvårar samarbetet. 
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Bilaga: Intervjufrågor 

           

Intervjufrågor om marknadsföring av skolbibliotek 

 
          Allmänna frågor 

 
1. Vad har du för tjänst? Deltid, Heltid?assistenthjälp? 

2. Skolans storlek? Antal elever?Öppettider? organisation? 

3. Fysisk beskrivning: Beståndet?Hur ser det ut? Storleken på bibliotekslokalen? 

Antal datorer? Antal läsplatser?Budget? 

4. Tidigare bibliotekstjänster? 

5. Vad anser du om marknadsföring? 

6. Definition marknadsföring 

7. Tycker du att marknadsföring och skolbibliotek hör ihop 

 

             Relationer 

 

1. Vilka relationer (interna och externa) har du? 

2. Hur agerar du för utveckla dina relationer? 

3. Hur gör du för att skapa nya relationer? 

4. Vilka relationer är viktigast? 

5. Vilka relationer att svårast att utveckla? 

 

            Förutsättningar 

 

                  1.Vad är bibliotekets styrka? 

                  2. Vad är bibliotekets svaghet? 

                  3. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter? 

                  4. Har biblioteket några konkurrans eller hot? 

 

             Vad gör man? 

 

1. Vad gör du för att synliggöra beståndet? 

2. Vad gör du för att synliggöra dina tjänster 

3. Vad gör du för att synliggöra biblioteket virtuellt? 

4. Vad gör du för att synliggöra biblioteket som helhet? 

5. Vad anser du är viktigast att lyfta fram och varför? 

6. Hur gör du för att nå de som normalt inte använder biblioteket?.  

7. Vilka mål har biblioteket med sin marknadsföring? 

8. Har du arbetat på något särskilt sätt för att befästa bibliotekets ställning i 

skolan?Kommunen? 

9. Vilka svårigheter kan det finnas med att marknadsföra ett skolbibliotek? 

 

Förväntningar 

 

1. Hur tror du att biblioteket uppfattas på skolan?i kommunen?av lärarna?av eleverna? 

2. Vilka förväntningar finns från lärarna, eleverna, föräldrarna och rektorn på 

skolbibliotekarien och skolbiblioteket 

3. Vilka förväntningar har du på dig själv som skolbibliotekarie? 

4. Uppfattar du dig själv som ett marknadsföringsverktyg? 

5. Vill du tillägga någonting? 




