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Abstract: The object of this bachelor thesis is to examine how public 

libraries are working to reach out to boys in their early teens, 
and from a relationship marketing perspective see how 
libraries are using marketing as a tool in creating long-term 
relationships with this user group. The following questions 
are asked: How do public libraries market themselves to 
boys in their early teens? How are children’s and youth 
librarians working to create long-term relationships with this 
user group? How do children’s and youth librarians view 
marketing as a way to create long-term relationships with the 
user group? The theoretical framework of the study is Evert 
Gummesson’s model of relationship marketing. Interviews 
with five children’s and youth librarians make up the 
empirical data. The results from the study include that none 
of the libraries have strategic plans for their marketing and 
that the librarians do not seem to have adopted the view of 
relationship marketing. The results also indicate a difference 
in the professional roles, where the youth librarians give 
boys in their early teens a higher priority in their work than 
the children’s and youth librarians. A certain confusion as to 
what role libraries should have in relation to boys in their 
early teens can also be discerned, where the main purposes 
of marketing to this user group are seen as promotion of 
reading as well as a wish to change this user group’s 
perceived image of the library as merely a collection of 
books.   
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Förord 
 
Jag vill tacka bibliotekarierna som intervjuats för att de ville dela med sig av sin tid och 
sina tankar. Ett särskilt tack till den trevliga bibliotekarie som på sin lediga tid ställde 
upp på en pilotintervju. 
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1. Inledning 
 
Relationen mellan ungdomar och folkbibliotek är komplex; samtidigt som barn och 
unga är en prioriterad grupp för bibliotek (9 § Bibliotekslagen), finns det en syn bland 
bibliotekarier på ungdomar som en problemgrupp som är störande, stökig och högljudd. 
Särskilt gäller detta för unga pojkar (Hedemark & Hedman 2002, s. 25f). TV-spel har 
ibland setts som ett sätt för biblioteken att locka till sig nya användare bland unga 
pojkar (se Frenker 2007; Bruze & Johansson 2009, s. 2f). Dock har detta varit en 
kontroversiell fråga i biblioteksvärlden där TV-spelens vara eller inte vara på 
biblioteken har diskuterats mycket (se Brandel 2006; Allt om biblioteket 2006). Denna 
problematik i bibliotekets förhållande till unga pojkar och i hur man kan nå ut till dem 
har väckt mitt intresse för folkbibliotekets arbete mot denna grupp.   
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbibliotek. Enligt Bibliotekslagen ska 
folk- och skolbiblioteken ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning” (9 § Bibliotekslagen). Barn och 
unga är också viktiga för biblioteken genom att de representerar en stor användargrupp: 
barn- och ungdomsböcker stod för nästintill hälften, 49 procent, av den totala 
bokutlåningen hos svenska folkbibliotek under 2009 (Bibliotek 2009 2010, s.21).  
 
Mellanstadie- och högstadieåldern verkar vara en brytpunkt för barns  
användning av bibliotek, då många barns biblioteksanvändning minskar. Från 
tioårsåldern märks också en övergripande könsskillnad bland alla åldrar, där flickor och 
kvinnor är flitigare biblioteksanvändare (Barns fritid 2009, s. 24f).  
 
Det pågår idag en diskussion om bibliotekens roll och identitet, där folkbibliotek från 
vissa håll anklagas för att vara för marknadsanpassade. I en artikel i Svenska Dagbladet 
från 2010 beskrivs en identitetskris för folkbibliotek där många bibliotek har svårt att 
hitta en tydlig roll i det förändrade informationslandskapet (Andersson 2010). Inger 
Eide-Jensen menar i en utvärdering av Bibliotekslagen från 2010 att biblioteken 
behöver hitta ett sätt att förhålla sig till användares och icke-användares förändrade 
medievanor, och ta ställning till om man vill vara en del av det nya medielandskapet 
eller utgöra ett alternativ till det (s. 18f). I en artikel i Framsidan, som ges ut av Kultur i 
Väst Regionbiblioteket, intervjuas Joacim Hansson, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hansson menar att svenska folkbibliotek anpassar sig för 
mycket till vad de tror att användarna vill ha istället för att leva upp till sitt 
demokratiska uppdrag att nå ut till icke-användare. Hansson hänvisar här till paragraf 
åtta och nio i Bibliotekslagen, om bibliotekens uppdrag att ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter, och åt barn och 
ungdomar (Eriksson, 2011). 
 
Ett sätt för bibliotek att nå ut till icke-användare är att marknadsföra verksamheten. En 
grundtanke med en marknadsorienterad verksamhet är att kundens, eller användarens, 
behov är centrala för hur verksamheten bedrivs. Marknadsföring bygger på antagandet 
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att kunden eller användaren söker efter de erbjudanden som bäst stämmer överens med 
hans eller hennes behov, varför organisationen eller företaget behöver definiera dessa 
behov och utveckla produkter eller tjänster som motsvarar dem (Rowley 2003. s. 16). 
Flera forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap hävdar att den traditionella 
typen av marknadsföring, som de menar ser på marknadsföring som ett opersonligt 
utbyte av varor eller tjänster, inte är lämpad för biblioteksverksamheten. De förordar 
istället relationsmarknadsföring där bibliotek marknadsför sig genom att skapa 
långsiktiga relationer till sina användare (Singh 2003; Besant & Sharp 2000).  
 
Mot bakgrund av detta vill jag undersöka hur folkbibliotek idag marknadsför sig till 
pojkar i högstadieåldern. Vilken syn finns på hur man kan nå ut till den här gruppen, 
och hur arbetar biblioteken för att skapa långsiktiga relationer till denna grupp? Sysslar 
man med traditionella marknadsföringsinsatser och marknadsundersökningar eller ser 
man på marknadsföring som ett långsiktigt arbete med att skapa och underhålla 
relationer till användare och icke-användare? 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Jag vill undersöka om det finns något som tyder på att synen på marknadsföring som 
skapande av långsiktiga relationer kan avspeglas i folkbibliotekens marknadsföring till 
pojkar i högstadieåldern. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotek arbetar 
med att nå ut till pojkar i högstadieåldern, och utifrån relationsmarknadsföring se hur 
biblioteken använder marknadsföring för att skapa långsiktiga relationer till denna 
användargrupp.  
 
Följande frågor kommer att undersökas: 

• Hur marknadsför sig folkbibliotek till pojkar i högstadieåldern? 
• Hur arbetar barn- och ungdomsbibliotekarier för att skapa långsiktiga relationer 

till denna användargrupp? 
• Hur ser barn- och ungdomsbibliotekarier på marknadsföring som ett sätt att 

skapa långsiktiga relationer till användargruppen? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag har i min undersökning valt att anta ett biblioteksperspektiv, vilket innebär att jag 
kommer att undersöka biblioteks marknadsföring och arbete mot ungdomar ur 
bibliotekariernas perspektiv. Att även innefatta ungdomars perspektiv skulle kunna ge 
en mer mångfacetterad bild av området, men hade inte varit praktiskt möjligt att 
genomföra inom ramen för denna uppsats. Den grupp av ungdomar som här undersöks 
är pojkar i högstadieåldern, det vill säga 13-16 år. Andra grupper av barn och unga 
kommer dock också att beröras, dels eftersom det kan visa på vad som särskiljer denna 
grupp av ungdomar, och dels för att det ibland kan vara omöjligt att avgränsa sig till en 
så specifik åldersgrupp. Jag har valt att avgränsa min undersökning till att omfatta 
folkbibliotek, och kommer alltså inte att inkludera skolbibliotek. Anledningen till detta 
är att förutsättningarna för de två bibliotekstyperna ser olika när det gäller hur 
verksamheten ser ut och vilket uppdrag man har, och det därför inom ramen för denna 
uppsats inte hade varit intressant att undersöka båda.     
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1.4 Begreppsförklaringar 
 
Begreppet barn- och ungdomsbibliotekarier kommer i redovisningen av tidigare 
forskning om inget annat anges att användas som ett samlingsbegrepp för alla 
bibliotekarier som arbetar med barn och unga, och innefattar alltså både 
ungdomsbibliotekarier och bibliotekarier som arbetar med alla åldersgrupper av barn 
och unga. För att skilja på dessa två yrkesgrupper i min empiriska undersökning 
kommer jag dock att använda begreppen ungdomsbibliotekarier för de bibliotekarier 
som endast arbetar med ungdomar och unga vuxna, och barn- och 
ungdomsbibliotekarier för de bibliotekarier som arbetar med alla grupper av barn och 
unga.  
 

1.5  Ämnesrelevans 
 
Eftersom barn och unga är en prioriterad grupp för folkbibliotek är det viktigt att belysa 
hur man från bibliotekens sida arbetar med att nå ut till och skapa relationer till denna 
grupp. Just pojkar i yngre tonåren är en viktig grupp att undersöka eftersom en negativ 
trend kan märkas från yngre åldrar då fler pojkar använder biblioteket, till äldre åldrar 
då biblioteksanvändningen bland denna grupp minskar (se kapitel 2.1 för statistik för 
barns och ungas biblioteksanvändning). Studier av unga pojkars biblioteksanvändning 
kan därför ses som viktigt för biblioteks- och informationsvetenskapen. Marknadsföring 
är ett sätt för bibliotek att nå ut med sin verksamhet till sina användare och inte minst 
till de grupper man inte når ut till idag, och kan därför ses som relevant för bibliotekens 
demokratiska uppdrag. Hur folkbibliotek arbetar och marknadsför sig mot pojkar i 
högstadieåldern är också relevant för den del av biblioteks- och informationsvetenskap 
som brukar benämnas library management.  
 

1.6 Disposition 
 
I kapitel två kommer tidigare forskning och litteratur om ungdomar, marknadsföring av 
bibliotek och biblioteks marknadsföring till ungdomar presenteras.  
 
I kapitel tre presenteras den teoretiska modell som utgjort utgångspunkten för 
undersökningen.  
 
I kapitel fyra redovisas val av metod, urvalsprocesser och tillvägagångssätt vid 
insamling och analys av det empiriska materialet.  
 
Resultatet från den empiriska undersökningen presenteras och analyseras i kapitel fem.  
 
Analysen diskuteras och återkopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar i kapitel 
sex. 
 
I kapitel sju presenteras slutsatser och förslag på fortsatt forskning ges.  
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2. Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 
För att ge en bakgrund till högstadiepojkars relation till bibliotek presenteras först 
forskning och statistik som berör denna grupps biblioteksanvändning, läsning, 
medievanor och fritid. I syftet att belysa vad som särskiljer pojkar i högstadieåldern från 
andra grupper av barn och unga tas också sådant upp som berör flickor i samma ålder 
såväl som barn och unga i andra åldrar. Folkbiblioteks relation till och arbete mot 
ungdomar tas därefter upp. Slutligen presenteras forskning och litteratur om 
marknadsföring av bibliotek och om hur bibliotek marknadsför sig till ungdomar.  
 
När det gäller folkbiblioteks arbete mot ungdomar består en stor del av källmaterialet av 
magisteruppsatser. Rydsjö och Elf tar i sin kunskapsöversikt Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek upp problematiken med att det finns en brist på forskning inom detta 
område, varför deras översikt till största delen baseras på magisteruppsatser (2007, s. 
16f). Av samma anledning får magisteruppsatser även i denna uppsats en betydande 
roll.  
 

2.1 Bakgrund om ungdomars biblioteks- och medieanvändning 
 
Enligt statistik från SCB besöker flickor bibliotek oftare än pojkar. Bland de över 
tretusen barn som intervjuats under åren 2006 och 2007 hade fler flickor än pojkar i alla 
åldersgrupper mellan 10 och 18 år varit på ett bibliotek det senaste halvåret. Eftersom 
siffrorna gäller alla bibliotekstyper kan detta dock endast ses som en indikation på vad 
som gäller för folkbibliotek. En trend som kan anas är att medan både pojkars och 
flickors biblioteksbesök minskar i antal i 13-15-årsåldern, ökar flickornas besök igen i 
åldern 16-18 år medan pojkarnas stannar på samma nivå (Barns fritid 2009, s. 25). 
Bland hela befolkningen av unga och vuxna i åldrarna 15-85 år finns också en viss 
könsskillnad i hur ofta vi besöker bibliotek, där den nationella SOM-undersökningen 
från 2008 visar att 29 procent av de medverkande kvinnorna och 21 procent av männen 
besökt ett bibliotek minst någon gång i månaden under det gångna året (Kulturvanor 
och livsstil i Sverige 2008, s. 35). 
 
Ekman och Ekstrand har i sin magisteruppsats undersökt synen på bibliotek bland 
ungdomar i årskurs nio. En enkätundersökning bland 81 ungdomar visar att den 
vanligaste anledningen till att besöka biblioteket var att använda datorer. Boklån var den 
näst vanligaste aktiviteten. Datorer och böcker sågs som det viktigaste på biblioteket, 
dock var det betydligt fler flickor än pojkar som lånade böcker och tyckte att böcker var 
viktigt. Pojkarna såg däremot film som viktigare än flickorna (2005, s. 34ff). I en annan 
magisteruppsats har Palander och Wictorin intervjuat åtta niondeklassare om deras syn 
på folkbibliotek (2007). Alla ungdomarna förknippade bibliotek med böcker och 
verkade inte ha reflekterat över att bibliotek skulle kunna erbjuda något annat (s.39).   
 
Enligt statistik från SCB läser barn i åldern 10-12 år böcker betydligt oftare än barn i 
åldern 13-18 år. Bland 10-12-åringarna läste drygt sju av tio av barnen böcker varje 
vecka. Motsvarande siffra hos 13-15-åringarna var 65 procent hos flickorna och 50 
procent bland pojkarna, för att sedan minska ytterligare bland 16-18-åringarna (Barns 
fritid 2009, s. 24). Lena Kåreland beskriver i Barnboken i samhället hur det idag finns 
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en oro för att många barn och unga inte läser böcker. En tredjedel av alla svenska 
femtonåringar läser aldrig för nöjes skull utan bara när de måste läsa i skolan. Kåreland 
menar att det finns en tydlig könsskillnad bland barn och unga när det gäller att läsa 
böcker, där flickor i alla åldersgrupper läser mer än jämnåriga pojkar. Sett till hela 
befolkningen läser män i allmänhet mer sällan än kvinnor (2009, s. 68). Detta stämmer 
överens med SCB:s undersökning, som visar att fler flickor än pojkar läser böcker, 
oavsett ålder (Barns fritid, s. 24). Bland de barn och unga som sällan eller aldrig läser är 
tonårspojkar den största gruppen. Enligt Kåreland verkar denna skillnad utvecklas under 
mellanstadieåren (s. 76).  
 
Enligt en rapport från Medierådet från 2010 om barns och ungas medieanvändning är 
den vanligaste fritidssysselsättningen för alla ungdomar i åldern 12-16 år att använda 
Internet. Därefter kom skolarbeten och att träffa kompisar. Att spela dator- eller TV-spel 
kom först på femte plats, efter idrottande. Om vi endast ser på alla pojkar i åldern 9-16 
år ser siffrorna lite annorlunda ut: då är dator- och TV-spel den allra vanligaste 
fritidssysselsättningen (Ungar & medier 2010, s. 31ff). Drygt nio av tio pojkar jämfört 
med sex av tio flickor bland barn och unga i denna ålder uppger att de brukar spela 
dator- eller TV-spel. Spelande är dock vanligare bland barn (9-12 år) än bland 
ungdomar (12-16 år) (s. 44). Att läsa böcker och tidningar är däremot vanligare bland 
flickorna (s. 33). Nästan alla barn och unga i undersökningen, 97 procent, använder 
Internet på fritiden (s. 47). Idrott är ett stort fritidsintresse för många unga: majoriteten 
av alla barn i åldern 13-15 år är medlemmar i en idrottsförening, 60 procent av flickorna 
och 64 procent av pojkarna (Barns fritid, s. 20).  
 

2.2 Folkbiblioteks relation till ungdomar 
 
Här presenteras studier som berör folkbiblioteks syn på och relation till ungdomar, både 
när det gäller ungdomar i allmänhet och specifikt pojkar i högstadieåldern. Hur 
folkbibliotek arbetar mot gruppen ungdomar ges också exempel på.  
 
Dahlkvist undersöker i sin magisteruppsats hur bibliotekarier ser på och arbetar mot 
ungdomar. De intervjuade bibliotekarierna såg alla det som viktigt att ha ett respektfullt 
bemötande mot unga. Att främja läsning sågs som det viktigaste i arbetet mot 
ungdomar, och var också något samtliga bibliotekarier arbetade mycket med. Några av 
bibliotekarierna såg det som problematiskt att ungdomarna kom i grupp eftersom det 
kunde bli stökigt och svårt att föra ett samtal med dem (2003, s. 51f). I en 
magisteruppsats av Hedemark och Hedman granskas hur biblioteksanvändare beskrivs i 
tre svenska bibliotekstidskrifter under åren 1999-2002 (2002). De ord som oftast 
användes för att beskriva ungdomar är ”för många”, ”störande”, ”högljudda” och 
”stökiga”. Dessa beskrivningar gäller oftast pojkar. Negativa uttalanden om ungdomar 
var vanligare än positiva (s. 26f). Hedemark och Hedman menar att tidskrifternas sätt att 
beskriva ungdomar på kan få konsekvenser för bibliotekariers föreställningar om 
ungdomar vilket i sin tur kan påverka hur denna grupp bemöts på biblioteken (s. 50f).  
 
Flera magisteruppsatser har skrivits om ungdomsbiblioteket PUNKTmedis i Stockholm, 
vars målgrupp är 13-19-åringar. Bibliotekets profilering mot ungdomar är tydlig då de 
på sin webbplats beskriver sig som ”troligen Sveriges bästa bibliotek och mötesplats för 
ungdomar” (PUNKTmedis på Biblioteket.se). På grund av denna profilering som 
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ungdomsbibliotek ser jag det som relevant att ta upp två uppsatser som berör detta 
bibliotek. Biblioteket startades 2006 och utformades i samarbete med fokusgrupper med 
ungdomar, vilka bland annat fick vara med och bestämma hur inredningen skulle se ut 
(Pettersson & Schaffer 2007, s. 5f). Ahrling och Hedberg har undersökt hur ungdomar 
och bibliotekspersonal på PUNKTmedis uppfattar biblioteket (2007). Utifrån 
fokusgrupper med ungdomar bland bibliotekets användare och bibliotekarier samt 
observationer framkommer att både ungdomar och bibliotekarier uppfattar 
PUNKTmedis som ett socialt centrum dit man kommer för att koppla av och umgås. 
Ungdomarnas uppfattning av biblioteket är att det inte är lika strikt som andra bibliotek 
och att bibliotekarierna är välkomnande i sitt bemötande. Författarna menar att det är 
just bibliotekariernas informella och personliga relation till ungdomarna som gör att 
biblioteket uppfattas på detta sätt, och de drar slutsatsen att det är kombinationen av att 
anpassa verksamheten efter ungdomarnas synpunkter och satsningen på biblioteket som 
ett socialt centrum som ger PUNKTmedis dess unika karaktär (s. 55-58). Hur bilden av 
biblioteket ser ut bland icke-användare framkommer dock inte i denna undersökning. 
Jag återkommer till detta i avsnittet om folkbiblioteks marknadsföring till ungdomar. 
 
I sin kunskapsöversikt av barn- och ungdomsbibliotek har Rydsjö och Elf undersökt 
biblioteksprojekt riktade mot ungdomar som bedrivits i Sverige och Norden under 
1980-2000-talen. Ett vanligt tema i projekten är att öka ungdomars delaktighet i 
biblioteksverksamheten. I samtliga projekt vänder sig man mot äldre ungdomar och 
unga vuxna. Rydsjö och Elf tycker sig se att det läsfrämjande arbetet mot skolan 
fokuserar på förskola och de lägre årskurserna i grundskolan, och de uttrycker en oro för 
att de yngre ungdomarna glöms bort på biblioteken. När det gäller bemötande verkar det 
enligt författarna finnas en önskan hos ungdomarna om att bli bemötta som individer 
och med respekt på biblioteket, vilket enligt Rydsjö och Elf kräver att bibliotekarier har 
kunskap om ungdomars situation och intressen (2007, s. 152-158).  
 

2.3 Marknadsföring av bibliotek 
 
I artikeln Information marketing: seven questions diskuterar Rowley marknadsföring av 
bibliotek. Hon menar att många texter om marknadsföring av bibliotek antingen är 
praktiska handböcker för hur bibliotek kan marknadsföra sig eller fallstudier som 
beskriver en specifik bibliotekskontext. Rowley efterlyser ett reflekterande och 
ifrågasättande perspektiv på marknadsföring av bibliotek, där det enskilda biblioteket 
reflekterar kring sina behov av marknadsföring, och vilka metoder som skulle passa 
dem bäst (2003, s. 13).  
 
För att ge en bred bild av marknadsföring av bibliotek inleds detta avsnitt med en 
teoretisk bakgrund till marknadsföring, där olika modeller för marknadsföring 
presenteras och diskuteras. Slutligen relateras marknadsföring till dagens 
bibliotekspraktik. 
 

2.3.1 Teoretiska perspektiv på marknadsföring 
 
Ett traditionellt sätt att se på marknadsföring är enligt Rowley som isolerade 
transaktioner där varor, tjänster eller idéer byts mot pengar eller annan ersättning som 
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tid eller engagemang (2003, s. 14). Den så kallade marknadsmixen, ett 
marknadsföringskoncept som utgår från 4P: produkt, plats, pris och promotion, har varit 
den mest använda i utbildningssammanhang sedan slutet av 1960-talet (Singh 2003, s. 
37). För biblioteksverksamheten kan produkt innebära alla de produkter och tjänster 
biblioteket erbjuder som kan vara av värde för befintliga och potentiella användare. 
Plats innebär var och hur användarna ges tillgång till bibliotekets produkter och tjänster, 
i det fysiska biblioteket eller via andra distributionsvägar. Pris kan översättas till 
kostnader för användaren i form av exempelvis pengar, tid eller energi, och promotion 
står för alla metoder biblioteket använder för att kommunicera sitt budskap till 
målgrupperna (de Sáez 2002, s. 52-70; Haglund 2005, s. 115). Promotion är enligt 
Haglund ofta det enda sätt bibliotek marknadsför sig på, då man lockar användare till 
biblioteket genom bland annat broschyrer och andra trycksaker (s.115). 4P-modellen har 
modifierats på olika sätt för att bättre passa service- och tjänstesektorn. En variant är 7p, 
vilket bland annat inkluderar människorna (på engelska: people) som deltar i 
serviceutbytet eller tjänsten. 4C-modellen lägger fokus på kunden (customer), och 
istället för produkt pratar man då om värde för kunden, och promotion ersätts av 
kommunikation (communication). De Sáez förespråkar 4C-modellen som ett 
komplement till 4P i biblioteks marknadsföring (s. 53f).    
 
Ett annat sätt att se på marknadsföring, som de senaste årtiondena fått många anhängare 
är relationsmarknadsföring, där det centrala är långsiktiga relationer till kunderna, eller 
i bibliotekens fall användarna. Viktigt i detta synsätt är relationens värde i sig, och vilka 
långsiktiga värden som skapas för användaren (Rowley, s.14). Denna modell för 
marknadsföring tycks ha fått ett visst genomslag även inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, där den av flera anses vara en marknadsföringsmodell som 
passar för och går att applicera på biblioteksverksamheten (Besant & Sharp, 2000; 
Haglund, 2005; Singh 2003). I artikeln Upsize this! Libraries need relationship 
marketing argumenterar Besant och Sharp för varför relationsmarknadsföring är den 
marknadsföringstyp som bäst passar bibliotek (2000). De menar att 
biblioteksverksamheten bygger på relationer, till bland annat leverantörer, men framför 
allt till bibliotekets användare. Att använda en marknadsföringsmetod som utgår från att 
skapa relationer till användarna menar de därför faller sig naturligt för bibliotek (s. 18). 
Enligt författarna har bibliotekarier traditionellt sett varit dåliga på att marknadsföra sig; 
det man kallar marknadsföring är ofta kvantitativ statistik över besök och utlån (s. 17). 
Lotta Haglund, informationschef på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, menar 
att relationsmarknadsföring är relevant för och går att överföra till 
biblioteksverksamheten (2005). Haglund utgår i sin artikel från en 
forskningsbibliotekskontext, varför vissa delar av hennes text inte kan överföras till 
folkbiblioteks förhållanden. Jag ser ändå grundtankarna som relevanta för 
folkbiblioteksverksamheten. Hon menar att marknadsmixen står för en 
biblioteksorienterad marknadsföring där syftet är att visa på bibliotekets betydelse 
genom att få fler kunder och öka biblioteksanvändningen. Även i 
relationsmarknadsföring är det enligt Haglund viktigt att få fler kunder, men där ligger 
fokus på att få kunderna att komma tillbaka genom att göra biblioteket mer 
användarvänligt (s. 115f).  
 
Ett argument mot relationsmarknadsföring är enligt Rowley att alla kunder inte 
nödvändigtvis vill ha en relation till organisationen eller företaget, med det engagemang 
och grad av personligt åtagande det kan innebära, utan eftersöker just en serie 
tillfredsställande transaktioner (2003, s. 14). Rowley menar också att bibliotek i sin 
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marknadsföring ofta vill fokusera på annat än relationen till användarna; till exempel 
vill man kanske framhålla personalens kompetens, ny teknologi eller bibliotekets 
samlingar. Problematiskt med all marknadsföring är enligt Rowley att mäta vilka 
effekter marknadsföringen medfört. Därför är det mycket viktigt att arbeta fram en 
strategi för marknadsföringen med definierade mål och metoder för att mäta i vilken 
grad dessa mål uppnåtts (s. 19).       
 

2.3.2 Hur kan marknadsföring omsättas i bibliotekspraktiken? 
 
Hur kan då marknadsföringens teorier och modeller tillämpas i biblioteksverksamheten? 
I Marketing concepts for libraries and information services ger Eileen Elliot de Sáez en 
introduktion till marknadsföring för verksamma på bibliotek. De Sáez ser 
marknadsföring som nödvändigt för att trygga bibliotekens överlevnad, kvalitet och 
tillväxt (2002, s. 1). Hon menar att allt på biblioteket kan marknadsföras, så som 
beståndet, tjänster och service, biblioteket som organisation och varumärke, och 
bibliotekets personal och lokaler (s. 7-12). För en framgångsrik marknadsföring krävs 
att biblioteket har en marknadsföringsplan som innehåller kortsiktiga och långsiktiga 
mål och en plan för hur dessa ska nås med uppgifter om ansvariga personer, budget och 
tidsschema (203ff.). 
 
För att bättre kunna anpassa marknadsföringen till användarna är det enligt de Sáez 
viktigt att segmentera marknaden, vilket innebär att man i sin marknadsföring riktar sig 
till grupper av människor som liknar varandra när det gäller till exempel intressen, 
ålder, kön, livsstil och beteende. Bäst menar hon ofta är att basera segmenteringen på 
flera av dessa faktorer (s. 115-118). Marknadsföring på Internet ger enligt de Sáez 
möjligheter till ett mer personligt tilltal där användaren själv kan vara delaktig. Istället 
för en enkelriktad kommunikation kan man här föra en dialog med användarna. På 
Internet finns också stora möjligheter att vända sig till grupper av individer, eller 
communities, med gemensamma intressen (s. 146ff).  
 
Att skapa en image är enligt de Sáez en viktig del av marknadsföringen, där bibliotek 
kan lära sig mycket av företagsvärlden. Hur man framställer sig måste dock stämma 
överens med verksamhetens grundvärderingar och bygger på att man inom personalen 
diskuterar bibliotekets identitet och uppdrag och är överens om vilken bild man vill 
förmedla (s. 185f). Också Haglund betonar vikten av att jobba med image i bibliotekets 
marknadsföring. Imagen påverkar inte bara hur biblioteket uppfattas av omvärlden utan 
också hur de anställda ser på biblioteket och förmedlar denna syn i sina kontakter med 
användarna. Här är det viktigt att ledningen arbetar med organisationskulturen för att 
alla anställda ska ha en positiv syn på biblioteket (s. 4ff). 
 
I boken Developing strategic marketing plans that really works: a toolkit for public 
libraries, tar Terry Kendrick upp en rad utmaningar för folkbiblioteks marknadsföring. 
En utmaning är att strategisk marknadsföring kräver mycket resurser i form av tid, 
pengar och personal, något som bibliotek sällan har. Kendrick menar också att det bland 
bibliotekarier kan finnas ett visst motstånd mot att göra reklam för sig själva och hävda 
sig, och att man istället ofta hoppas på att människor av sig själva ska märka hur bra 
biblioteket är. På grund av att de flesta bibliotekarier inte är utbildade i marknadsföring 
och inte har några praktiska erfarenheter av det saknas också kunskaper inom 
biblioteken för hur man kan marknadsföra sig. En annan stor utmaning är att biblioteken 
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idag har en otydlig roll i samhället, vilket gör det svårt att kommunicera ett tydligt 
budskap om vad man gör och vad man står för (2006, s. 4f). Även de Sáez tar upp 
bilden av biblioteket och den identitetskris hon menar råder kring vad som är 
bibliotekens roll idag. Hon menar att det är viktigt att biblioteken arbetar för att skapa 
en stark och positiv identitet och image. Dock tar det lång tid att ändra människors 
uppfattningar och associationer, varför arbetet med att ändra bibliotekets image är ett 
långsamt och långsiktigt projekt (s. 188f).  
 

2.4 Hur marknadsför sig bibliotek till ungdomar? 
 
Det har skrivits flera magisteruppsatser om hur folkbibliotek marknadsför sig specifikt 
till ungdomar. Pettersson och Schaffer har undersökt ungdomsbiblioteket PUNKTmedis 
marknadsföring (2007). Genom en intervju med bibliotekets marknadsföringsansvarige 
och en enkätundersökning bland 13-19-åriga ungdomar i närområdet undersöks hur väl 
biblioteket har lyckats nå ut med det budskap man velat marknadsföra. PUNKTmedis 
främsta marknadsföringsstrategier är image och ryktesspridning. Man vill skapa en 
image av biblioteket som en social mötesplats dit ungdomar kan komma på sin fritid 
och ”hänga”. Lokalerna ska vara anpassade efter målgruppen och ungdomarna ska 
känna sig hemma där. Bemötandet ses som viktigt av alla i personalen och användarna 
ska känna att de kan vara delaktiga i att komma med förslag på arrangemang och 
liknande, som sedan genomförs. Genom att nöjda användare pratar om biblioteket på ett 
positivt sätt tänker man sig att ryktet sprids och bidrar till denna positiva image (s. 42f). 
Pettersson och Schaffer drar slutsatsen att PUNKTmedis marknadsföring lyckats både 
bra och mindre bra. Det man lyckats bra med är att marknadsföra sig till de redan 
befintliga användarna, vilket man gör genom lokalernas utformning och personalens 
bemötande. Mindre bra har man lyckats med sin marknadsföring till icke-användare, till 
exempel genom annonser i dagstidningar och tidskrifter (s. 49f). PUNKTmedis 
marknadsföring kan relateras till de Sáez och Haglunds åsikter om att bibliotek bör 
skapa en tydlig image och identitet. I Ahrlings och Hedbergs uppsats framgick att både 
bibliotekarier och användare av PUNKTmedis såg biblioteket som en social mötesplats 
(se 2.2), vilket visar på att man har lyckats skapa och förmedla en tydlig image till sina 
befintliga användare.  

 
I en magisteruppsats av Bruze och Johansson undersöks hur folkbibliotek marknadsför 
sin TV-spelsverksamhet för ungdomar, och hur marknadsföringen kan utnyttjas för att 
skapa relationer till ungdomarna. Enkäter och intervjuer med 30 bibliotekarier visade att 
många av biblioteken endast använde sig av envägskommunikation. Endast ett fåtal 
använde bloggar, Internetforum eller samarbetade med olika organisationer. Ofta hade 
biblioteken gjort promotion för TV-spelsverksamheten fastän bibliotekarierna själva 
inte upplevde att de hade marknadsfört TV-spelen. Bruze och Johansson drar slutsatsen 
att det finns en bristande insikt i den egna marknadsföringen (2008, s. 60-67). 
 
Översikten av tidigare forskning och litteratur visar på att det finns många områden som 
påverkar hur folkbibliotek kan nå ut och marknadsföra sig till pojkar i högstadieåldern 
och ungdomar i stort. Jag kommer att återknyta till dessa områden i min avslutande 
diskussion.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som teoretisk ram för undersökningen har jag valt att använda Evert Gummessons 
modell för relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring har från flera håll 
beskrivits som relevant för bibliotek, och flera forskare har applicerat Gummessons 
teorier på biblioteksverksamheten. Man har då valt ut vissa delar av modellen som 
ansetts vara möjliga att överföra till de villkor och förhållanden som gäller för bibliotek 
(Besant & Sharp 2000; Haglund 2005). Eftersom jag vill undersöka biblioteks relationer 
till pojkar i högstadieåldern ser jag denna modell som relevant för min undersökning.  
 
Gummesson beskriver 30 relationer som påverkar marknadsföring. Vissa av dem är 
relationer mellan personalen på företaget eller organisationen och kunden, medan andra 
rör relationer till leverantörer, konkurrenter, makthavare, och relationer inom företaget 
eller organisationen (2002, s. 171; 180; 219). Jag menar att många av dessa relationer 
har relevans för och går att överföra till biblioteksverksamheten, dock finns det inom 
ramarna för denna undersökning inte möjlighet att ta upp samtliga av dessa. I min 
undersökning kommer jag därför att fokusera på relationer mellan leverantör och kund, 
vilket i denna kontext kan översättas som relationer mellan bibliotek och användare. Jag 
kommer i presentationen av uppsatsens teoretiska utgångspunkter att motivera varför de 
relationer jag valt är relevanta för min undersökning.  
 

3.1  Gummessons modell för relationsmarknadsföring 
 
Inledningsvis ges en presentation av relationsmarknadsföring och dess grundläggande 
idéer. Sedan kommer jag att ta upp ett antal av de relationer som Gummesson beskriver 
i sin modell, varefter det sista stycket behandlar hur modellen har använts i min 
undersökning. I sin beskrivning av relationsmarknadsföring relaterar Gummesson 
genomgående till företag och organisationer. För att relatera relationsmarknadsföring till 
biblioteksverksamheten har jag valt att genomgående använda uttrycket organisationer.  
 

3.1.1 Vad är relationsmarknadsföring? 
 
Gummesson definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktioner i centrum (2002, s. 16). Gummesson menar att 
relationer alltid utgjort grunden till all marknadsföring: detta har dock länge varit en 
förståelse som finns hos praktiker men inte behandlats i forskning och litteratur om 
marknadsföring (s. 23). Idag har många företag insett betydelsen av att vidhålla bra 
relationer till kunder och har relationship managers och key account managers, som tar 
hand om viktiga kundrelationer. En styrka hos relationsmarknadsföring är enligt 
Gummesson att det möjliggör längre kundrelationer. Att se på marknadsföring som 
relationer stämmer också enligt Gummesson överens med hur samhället ser ut idag, där 
värdeskapande är det viktiga för oss i vår konsumtion; vi söker inte i första hand en 
specifik produkt, tjänst eller information, utan det vi söker är något som är av värde för 
oss (s. 20ff). Relationsmarknadsföring riktar sig enligt Gummesson till individer och 
grupper av individer med gemensamma intressen. Dessa grupper eftersöker en relation 
till företaget eller organisationen och dess varor eller tjänster, men vill dessutom ofta ha 
en relation med varandra. Som exempel på en sådan grupp nämns Harley Davidson-
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ägare, vilka kan sägas bilda en egen subkultur (s. 23). Detta kan kopplas till 
ungdomskulturen, som ju rymmer många olika grupperingar och subkulturer.   
 
För att använda sig framgångsrikt av relationsmarknadsföring krävs enligt Gummesson 
att man förstått och accepterat the marketing concept, den grundläggande idén med all 
marknadsföring, och att denna införlivats till en naturlig del av organisationens 
värderingar. Denna idé innebär enligt Gummesson en syn på verksamheten utifrån 
vilket värde och vilken kvalitet kunden upplever. Han menar vidare att avsaknad av 
dessa värderingar utgör det största hindret för att lyckas i marknadsföringen (s. 28).  
En grundläggande värdering i relationsmarknadsföring handlar om att marknadsföring 
ska vara en filosofi eller ett tankesätt som genomsyrar hela organisationen, inte bara en 
specialiserad avdelning. Marknadsföring handlar om att skapa långsiktiga relationer 
med kunderna, relationer som är meningsfulla och konstruktiva för båda parter och får 
kunderna att komma tillbaka. Att skapa ett förtroende är det viktiga, inte att sälja en 
vara. Alla parter i relationen är enligt detta synsätt aktiva och delaktiga. Det är också i 
mötet med kunden viktigt att inte låsa sig vid rutiner och byråkrati, istället är det viktigt 
med ett servicetänkande där kunden ses som en individ och inte en siffra i statistiken (s. 
29ff).  
 

3.1.2 Relationer som kan kopplas till biblioteksverksamhet 
 
Gummessons beskrivning av relationsmarknadsföring som 30 relationer har gjorts med 
syftet att få en praktisk modell för marknadsföring. Gummesson menar att det är viktigt 
att organisationen anpassar modellen till sin verksamhet genom att välja ut de relationer 
som kan överföras till den aktuella kontexten. Det är också viktigt att använda sig av 
den egna förförståelsen i form av erfarenheter, kunskap och sunt förnuft (s. 26).  
I min översikt av Gummessons relationer har jag gjort ett urval av relationer som jag 
bedömer kan tillämpas på biblioteksverksamheten.  
 

• Relation mellan leverantör och kund. Denna relation utgör enligt Gummesson 
grunden för all marknadsföring (s. 49). Fokus ska här ligga på att behålla, vårda 
och utveckla existerande relationer (s. 50). Gummesson menar att anskaffandet 
av nya kunder ska ses som ett förstadium i marknadsföringsprocessen, inte 
slutmålet. Dock betonar han att det inte handlar om att behålla sina kunder till 
varje pris, utan fokus ska vara på att bygga en långsiktig och stabil relation där 
alla parter är nöjda (s. 50). Relationen mellan leverantör och kund kan ses som 
en grundrelation som är uppdelad i många olika relationer, vilka beskrivs nedan.  
 

• Kundrelation genom marknadsförare på heltid eller deltid. Enligt detta synsätt 
är alla anställda marknadsförare, antingen på hel- eller deltid. Marknadsföring 
kan enligt Gummesson inte existera isolerat på exempelvis 
marknadsavdelningen eller hos chefer, utan måste genomsyra hela 
organisationskulturen. Heltidsmarknadsförare är de som arbetar enbart med 
marknadsföring, och deltidsmarknadsförare är alla andra anställda (s. 81f). 
Deltidsmarknadsförare finns också utanför organisationen i form av nöjda eller 
missnöjda kunder, massmedia, med flera. Just kunderna kan enligt Gummesson 
vara viktigare marknadsförare än de anställda, inte minst när det gäller skapande 
och förmedlande av image (s. 82-86).  
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• Servicemötet står för interaktionen mellan kund och leverantören av en tjänst, 
vilket kan innebära hur kunder interagerar med varandra såväl som interaktion 
mellan kunden och leverantörens system, produkter och fysiska miljö (s. 88-94).  
Det är viktigt att kundgrupper med liknande intressen ges möjlighet att 
interagera med varandra. Om de ges tillgång till det system, miljö och personal 
som behövs kan kunderna då själva producera tjänsten (s. 89). Detta kan kopplas 
till hur allt fler folkbibliotek idag arbetar med användardelaktighet på sina 
webbplatser och i sociala medier, vilket möjliggör att användarna skapar sitt 
eget community eller sammanhang där de kan interagera med varandra utan 
medverkan av bibliotekens personal. Även aktiviteter och arrangemang på 
biblioteken, där ungdomar kan träffa andra med liknande intressen, kan relateras 
till detta. 
 
Interaktionen mellan kunderna och leverantörens system är enligt Gummesson 
lika viktig som interaktionen mellan människor. Om systemet inte är 
användarvänligt blir kunden missnöjd, och relationen kund – leverantör blir 
lidande (s. 91). Denna relation menar jag i hög grad går att överföra till 
biblioteksverksamheten, där ju system i form av bibliotekets katalog och 
webbplats används mycket, och ofta kan ersätta en personlig kontakt i det 
fysiska biblioteket (s. 92ff).  
 
Interaktion mellan kunden och leverantörens produkter och fysiska miljö kan 
enligt Gummesson också påverka kundens beteende och relation till en 
organisation (s. 90f). För bibliotek inbegriper detta bibliotekets inredning, 
hylluppställning, och övrig fysisk miljö, vilka tillsammans enligt detta synsätt 
påverkar relationerna till användarna.  

 
• Närrelation kontra distansrelation till kunden. Närrelation innebär direkta möten 

med kunden medan distansrelation handlar om att få en bild av kunden genom 
marknadsundersökningar. Gummesson kritiserar synen på 
marknadsundersökningar och statistik som viktigare för att skapa sig en bild av 
sina kunder än verkliga möten. Han menar tvärtom att interaktion med kunden är 
det viktiga och att marknadsundersökningar endast ska användas som ett 
komplement till detta (s. 107f).  
 

• Relationen till den missnöjde kunden. Även om organisationer idag ofta följer en 
nollfelsstrategi där man strävar efter att undvika misstag, kommer fel alltid att 
inträffa. Därför menar Gummesson att det måste finnas välfungerande metoder 
för att handlägga klagomål och rätta till fel och problem. Eftersom endast ett 
fåtal av alla missnöjda kunder klagar, är risken istället att missnöjda kunder 
försvinner som kunder på kort eller lång sikt. I linje med 
relationsmarknadsföringens tankar om ett jämställt förhållande mellan personal 
och kund är det viktigt att i samarbete med kunden lösa de problem som uppstår 
(s. 112- 118). 
 

• E-relationen. Eftersom Gummessons bok skrevs i början av 2000-talet ger den 
en inaktuell bild av Internets villkor och möjligheter idag. Dock tar Gummesson 
upp att Internet ger nya möjligheter för organisationer att skapa personliga 
relationer med sina kunder, och ger kunder möjlighet att interagera med 
varandra, vilket ju stämmer väl överens med verkligheten idag. Liksom i all 
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relationsmarknadsföring är kärnan här relationer, nätverk och interaktion, vilket 
innebär att relationsmarknadsföringens principer går att tillämpa även för e-
relationer (s. 129-132).  
 

3.2 Min tillämpning av Gummessons modell 
 
I min undersökning har jag utgått från grundtankarna i relationsmarknadsföring och de 
relationer som tagits upp i föregående stycke. För att undersöka hur bibliotekarier ser på 
relationsskapande och marknadsföring i sitt arbete mot pojkar i högstadieåldern har jag 
utgått från följande punkter, vilka också utgör en grund för analysen:  
 

• Synen på marknadsföring: Hur bibliotekarier ser på marknadsföring av 
biblioteket när det gäller målen för marknadsföringen och vems uppgift det är att 
marknadsföra biblioteket. 
 

• Relationer till pojkar i högstadieåldern: Hur bibliotekarier arbetar med att skapa 
långsiktiga relationer till pojkar i högstadieåldern, både när det gäller att nå ut 
till nya användare och att vårda relationerna till befintliga användare. 

 
• E-relationer: Hur biblioteken använder sig av webbplats och sociala medier för 

att skapa långsiktiga relationer till användare och icke-användare. 
 

• Utformning av fysiska biblioteket och katalogen: Hur väl det fysiska biblioteket 
och bibliotekets katalog är utformade för att passa pojkar i högstadieåldern.  

 
• Bemötande: Hur man på biblioteken bemöter pojkar i högstadieåldern.  

 
• Dialog med användarna: Hur bibliotekarier arbetar med att ta reda på vad 

användarna vill ha och tycker om biblioteket, genom dialog, referensgrupper, 
marknadsundersökningar och liknande. I denna punkt ingår också hur 
biblioteken hanterar missnöjda kunder och klagomål. 

 
• Image/bild av biblioteket: Hur man tänker kring vilken image biblioteket har hos 

pojkar i högstadieåldern och vilken bild av biblioteket man vill förmedla till 
denna grupp. 

 
• Relationer mellan användare: Hur relationer möjliggörs mellan användare i det 

fysiska biblioteket och på webben. 
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4. Metod 
 
Här diskuteras val av metod och tillvägagångssättet vid insamling och analys av data.  
 

4.1 Val av metod 
 
För att få en inblick i hur bibliotekarier arbetar med och resonerar kring marknadsföring 
till pojkar i högstadieåldern behöver jag ta del av bibliotekariernas åsikter och 
erfarenheter kring detta, varför en kvalitativ metod faller sig naturligt för min 
undersökning. Kvalitativa metoder ger enligt Merriam möjlighet att komma nära det 
som undersöks och ta del av människors beskrivningar, erfarenheter, tankar och 
attityder (1994, s. 83). Hartman ger en liknande beskrivning av kvalitativa 
undersökningar som syftande till att nå förståelse för människors livsvärld (2004, s. 
273). För att ta del av bibliotekariers uppfattningar har jag valt att använda mig av 
intervjuer som insamlingsmetod. I min undersökning har jag utgått från de 
forskningsetiska kraven på samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande, vilket 
innebär att deltagarna ska ge sitt informerade samtycke till att delta och känna till att 
deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta det när de vill. 
Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och ljudinspelningar och transkriberade 
intervjuer förvaras hos författaren och används endast i forskningssyfte (Repstad 2007, 
s. 90). Denna information har deltagarna fått ta del av tillsammans med förfrågan om 
deltagande i undersökningen (se bilaga 2) och dessutom har de i samband med intervjun 
fått ett informationsblad där de informerats om undersökningen och deras rättigheter 
som deltagare (se bilaga 3). Efter att ha läst denna information ombads de skriva under 
för att ge sitt samtycke, och erbjöds att få en kopia av blanketten. 
 
4.2 Urval av material och inom valt material 
 
Min avsikt med undersökningen har varit att få en bred bild av hur barn- och 
ungdomsverksamheten ser ut på svenska folkbibliotek. Därför har jag medvetet valt att 
intervjua både ungdoms- och barn- och ungdomsbibliotekarier. Enligt Repstad bör 
forskaren eftersträva att intervjupersonerna är så olika varandra som möjligt, då det 
möjliggör en bredare bild av det man vill undersöka (2007, s. 89). Jag har utifrån detta 
synsätt valt att vända mig till bibliotekarier som arbetar i olika typer av områden, på 
huvudbibliotek och mindre filialbibliotek, i städer och i mindre kommuner. Beroende på 
den övervikt av kvinnliga barn- och ungdomsbibliotekarier som funnits på de bibliotek 
jag kontaktat är fyra av intervjupersonerna kvinnor och en man. Bland de bibliotekarier 
jag varit i kontakt med är de flesta av ungdomsbibliotekarierna verksamma i större 
städer, varför de tre ungdomsbibliotekarierna som intervjuats arbetar i samma stad och 
därför har liknande arbetsförhållanden. Bland intervjupersonerna finns en 
åldersspridning; jag har dock valt att inte fråga om deras ålder på grund av att det skulle 
kunna uppfattas som känsligt, och eftersom jag inte ser ålder som tillräckligt relevant 
för analysen för att det ska vara motiverat. Även om jag eftersträvat ett brett urval 
kommer jag inte att göra några anspråk på att utifrån min undersökning dra några 
generella slutsatser gällande barn- och ungdomsbibliotekarier i stort. Enligt Repstad kan 
material inhämtat genom kvalitativa intervjuer inte betraktas som statistiskt 
representativt (s. 89). 
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4.3  Tillvägagångssätt vid insamling av material 
 
Fem intervjuer och en pilotintervju har genomförts. Pilotintervjun har inte tagits med i 
analysen utan gjordes för att pröva om frågorna var tydliga, frågade efter det som 
avsågs, uppfattades som neutrala och förstods av intervjupersonen. Ytterligare ett syfte 
var att beräkna tiden för intervjuerna. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden, 
bland annat bestämde jag mig för att inte fråga om relationer till bibliotekets användare, 
eftersom detta uttryck upplevdes som otydligt av intervjudeltagaren. Några nya frågor 
lades också till utifrån intressanta aspekter som uppkom i intervjun. Intervjuguiden i sin 
helhet finns att läsa i bilaga 1. Jag har använt mig av en delvis strukturerad 
intervjumetod. Enligt Merriam är formuleringarna i en delvis strukturerad intervju inte 
bestämda på förhand, vilket gör att forskaren blir mer anpassningsbar i intervjuandet 
(1994, s. 88). Intervjuguiden har använts på ett fritt sätt, då jag i intervjusituationen har 
formulerat frågorna efter vad jag upplevt passat in i sammanhanget. Ofta har frågorna 
inte ställts i ordning utan jag ställt dem i den ordning som känts naturligt i samtalet och 
låtit frågorna gå in i varandra. Jag har också ofta frångått intervjuguiden genom att ställa 
många följdfrågor utifrån det som framkommit i deltagarnas svar. Intervjuerna 
beräknades ta ungefär 1 timme och tog i realiteten i genomsnitt 63 minuter. Dock 
varierade de mycket i tid då den kortaste intervjun var 45 minuter lång och den längsta 
78 minuter. En diktafon användes för att spela in intervjuerna, vilket deltagarna 
upplystes om på förhand. Innan intervjuernas början gavs deltagarna möjlighet att ställa 
frågor eller själva ta upp något. Jag har eftersträvat att ge intervjupersonerna gott om tid 
att svara, bland annat genom att låta dem tala till punkt och göra många pauser då de 
fick tid att tänka efter om det var något mer de ville säga. Intervjuguiden har också 
justerats mellan intervjuerna, då frågor har ändrats, tagits bort eller lagts till utifrån vad 
jag upplevt fungerat mer eller mindre bra. Intervjuerna har inletts med att deltagarna fått 
berätta fritt om biblioteket och området och vad de arbetar med. Frågorna har sedan 
handlat om hur man arbetar med och marknadsför sig till pojkar i högstadiet, vilket har 
följts av frågor som mer specifikt behandlar marknadsföring och bibliotekets image.  
 

4.4  Tillvägagångssätt vid analys av material  
 
För att kunna vara säker på att få med allt som sagts och för att lättare kunna göra 
jämförelser inom materialet har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Enligt Repstad 
är en fördel med transkribering att man får en nära relation till materialet (s. 112), något 
jag upplevde som värdefullt då det i analysen var lättare att komma ihåg och jämföra 
viktiga resonemang i intervjuerna. I analysen har jag valt att presentera resultatet både 
individ för individ och tematiskt. Den inledande presentationen av intervjupersonerna 
görs för att ge en rikare bild och förståelse för varje persons arbete. Därefter görs en 
tematisk analys utifrån punkterna i teoriavsnittet. En risk med tolkningsprocessen i 
analysen av intervjuer är enligt Repstad att i alltför stor utsträckning blanda in sin egen 
förförståelse av ämnet (Repstad, s. 137), något jag har försökt undvika bland annat 
genom att ofta gå tillbaka till transkriptionerna för att försäkra mig om vad som sades. 
Dock är det förstås omöjligt att inte låta den egna förförståelsen påverka tolkningarna; 
till exempel har jag haft föreställningen att pojkar i högstadieåldern ofta ses som en lågt 
prioriterad eller problematisk grupp på bibliotek, och jag har därför försökt att inte 
tillskriva de intervjuade några åsikter om detta som de inte gett uttryck för. 
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5. Resultat och analys 
 
I de två inledande avsnitten presenteras intervjupersonerna, deras bibliotek och de 
geografiska områdena där biblioteken är belägna. Hur biblioteken används av pojkar i 
högstadieåldern och övriga barn och unga berörs också. Därefter görs en tematisk 
presentation och analys av intervjuerna utifrån de punkter som tagits upp i teoriavsnittet. 
Eftersom den tematiska analysen går djupare in på olika aspekter av bibliotekens 
relationer till användargruppen blir denna del större med fler underavdelningar. 
Avslutningsvis ges en sammanfattande analys.  
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna och biblioteken 
 
Intervjuerna genomfördes med fem bibliotekarier på lika många folkbibliotek, varav tre 
ligger i samma kommun, ett i en närliggande kommun, och ett på ett längre avstånd från 
de övriga. Att tre av de intervjuade bibliotekarierna (Anna, Benjamin och Cecilia) 
arbetar i samma kommun märks också i intervjuerna, då de ofta nämner samma projekt, 
hemsidor, och liknande, som är gemensamma för kommunen. Dessa intervjupersoner 
liknar också varandra på så sätt att de är ungdomsbibliotekarier medan de två andra 
arbetar med hela gruppen barn och ungdomar. För att det inte ska gå att identifiera 
intervjupersonerna har jag valt att ändra deras namn och inte nämna vilka områden eller 
bibliotek det rör sig om. För att underlätta läsningen har de tre ungdomsbibliotekarierna, 
som också arbetar i samma stad, getts initialerna A, B, och C.  
 
Anna arbetar som ungdomsbibliotekarie på ett stort filialbibliotek i en större stad. 
Hennes målgrupp är årskurs sex upp till unga vuxna. Biblioteket täcker in tre områden 
som har en stor social, ekonomisk och kulturell spridning, med både mångkulturella 
höghusområden och mer välbärgade villaområden.  
 
Benjamin är ungdomsbibliotekarie på ett filialbibliotek i en större stad. Biblioteket 
ligger i ett mångkulturellt område som i massmedier ofta framställs negativt när det 
handlar om brottslighet och liknande. Som ungdomsbibliotekarie har Benjamin ansvar 
för åldersgrupperna 13-25 år.  
 
Cecilia är ungdomsbibliotekarie på ett filialbibliotek i en större stad. Området har en 
blandad bebyggelse, med både hyreshus-, radhus- och villaområden. Cecilia har ett 
vikariat som har förlängts månadsvis och har först nyligen fått ett längre vikariat. Hon 
har ansvar för åldrarna 13-25, vilket innebär grupperna unga och unga vuxna.  
 
Diana är barn- och ungdomsbibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mindre stad. Hon 
arbetar just nu deltid, ett par dagar i veckan. På biblioteket finns en annan 
heltidsanställd barn- och ungdomsbibliotekarie. De har delat upp arbetet så att båda 
jobbar med alla åldersgrupper.  
 
Eva arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på huvudbiblioteket i en kommun som 
ligger i direkt närhet till en större stad. Området är stort och varierat med både 
lägenheter, radhus och villor. Det finns många förskolor i området. Eva arbetar främst 
med äldre barn och ungdomar, från mellanstadiet och uppåt.   
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5.2 Hur används biblioteken av ungdomar? 
 
Som en bakgrund till analysen görs först en jämförelse av hur biblioteksanvändningen 
bland unga ser ut på de olika biblioteken. Hur områdena ser ut när det gäller vilka 
grupper som bor där och hur många skolor som finns i närheten verkar spela roll för hur 
biblioteket används av ungdomar. Flera av upptagningsområdena är områden med 
blandad bebyggelse där stora delar av befolkningen bor i höghus och har låga 
inkomster. Många av ungdomarna som kommer till biblioteket i de här områdena har 
invandrarbakgrund, detta gäller främst för Benjamins, Annas och Cecilias bibliotek. De 
pojkar i högstadieåldern som kommer till dessa bibliotek sitter ofta och använder 
datorerna och spelar spel eller är inne på Facebook. Även på Evas bibliotek är det 
många pojkar som använder datorerna men hon har upplevt att det främst är lite yngre 
pojkar, i mellanstadieåldern. Dianas bibliotek sticker ut bland de övriga, då man där har 
få ungdomar som besöker biblioteket överhuvudtaget. Hon beskriver 
biblioteksanvändningen bland ungdomar på sitt bibliotek så här: 
 

Min uppfattning är ju att på ungdomssidan, det är ju dåligt, det är jättedåligt. Jag kan tycka 
det är lite tråkigt, vi köper in jättefina ungdomsböcker och de har inte många utlån.  Och 
samtidigt känner jag att vi måste köpa in, att det måste finnas, man kan ju inte locka hit 
ungdomar om man inte har någonting. 
 

Diana förklarar den låga biblioteksanvändningen bland unga med att högstadieskolan i 
staden använder gymnasiets bibliotek, där man har ett etablerat samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare, och att högstadieeleverna därför inte kommer till 
folkbiblioteket. Bland de övriga biblioteken är det flera av dem som har skolor precis i 
närheten, och då är det ofta många ungdomar därifrån som kommer till biblioteket på 
håltimmar eller efter skolan. I allmänhet verkar datorer och att sitta och prata med 
kompisar vara det som lockar flest högstadiepojkar. Annas bibliotek ordnar varje kväll 
läxhjälp för barn och ungdomar och dit kommer också många pojkar i högstadieåldern. 
På Benjamins och Evas bibliotek är det vanligast att pojkar i denna ålder kommer med 
sin skola till biblioteket. Undantaget på Benjamins bibliotek är några få högstadiepojkar 
som använder biblioteket mycket. Hans bibliotek lånar ut TV-spel, vilket enligt 
Benjamin är det medium som lockar absolut flest pojkar i den här åldern.  
 

5.3 Synen på marknadsföring av biblioteket 
 
Samtliga bibliotekarier uttrycker sig i mestadels positiva ordalag om hur de ställer sig 
till marknadsföring av bibliotek. Anna och Diana beskriver marknadsföring som 
nödvändigt för biblioteken, och Cecilia och Eva säger båda att bibliotek ”absolut” bör 
marknadsföra sig. Benjamin är lite mer kluven: 
 

Marknadsför man sig på ett sätt som […]framställer biblioteket som en tilltalande plats för 
avkoppling och för läsning och för olika typer av media som är gratis att låna liksom, som 
en form av, ja som ett bibliotek helt enkelt, så tycker jag att det är jättebra. Men jag tycker 
absolut inte att det ska marknadsföra sig som en form av underhållningscentrum enbart. Det 
finns tyvärr en tendens att det kan bli så, det tycker jag är helt fel.   
 

Även Eva tar upp att det är viktigt att biblioteket framställs som en demokratisk plats 
där det är gratis att låna. Anna, Diana och Cecilia tar alla upp vikten av att visa på allt 
biblioteket har att erbjuda.  
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Enligt Gummesson är det för att lyckas med sin marknadsföring nödvändigt att se på 
marknadsföring utifrån värde och kvalitet för kunden. Den syn jag upplever 
framkommer i intervjuerna handlar just om att skapa värde och kvalitet snarare än att 
locka besökare. Även om flera av de intervjuade bibliotekarierna tar upp att ett viktigt 
mål med marknadsföring är att få fler besökare, talar man om det utifrån ett 
kvalitetsperspektiv, att alla ska känna till och få ta del av allt biblioteket har att erbjuda. 
Åsikten att biblioteket ska framställas som en demokratisk plats dit alla kan komma och 
där det är gratis kan jämföras med tanken i relationsmarknadsföring om att det är 
viktigare att skapa värde och mening än att sälja en vara. 
 
En grundvärdering inom relationsmarknadsföring är att det är alla anställdas uppgift att 
marknadsföra verksamheten. Denna uppfattning finns även hos de intervjuade 
bibliotekarierna, även om Anna, Cecilia och Benjamin ser det som positivt om 
utomstående aktörer eller samarbetspartners också är med och hjälper till. Anna säger 
till exempel att det också borde vara kommunens uppgift att marknadsföra biblioteket, 
men att det i realiteten inte är någon annan än bibliotekspersonalen som gör det. Även 
Cecilia tar upp kommunen, men säger också att det ”hade varit fantastiskt med en 
statsminister eller kulturminister som uppade biblioteken”. Benjamin nämner 
kulturföreningar och idrottsföreningar som aktörer som skulle kunna marknadsföra 
biblioteket. De tre ungdomsbibliotekarierna verkar här ha tänkt en del kring hur 
biblioteket skulle kunna marknadsföras på olika sätt och av olika aktörer, medan barn- 
och ungdomsbibliotekarierna Diana och Eva visserligen svarar att det är personalen som 
marknadsför biblioteket, men denna åsikt verkar främst bero på att det inte finns någon 
person på biblioteket som arbetar specifikt med marknadsföring varför uppgiften faller 
på alla i personalen. Diana uttrycker det så här: 
 

Den uppgiften tar vi nog på oss alla som jobbar här, vi är inte någon stor personalgrupp. 
Det som händer på barnavdelningen det får jag marknadsföra, det som sker på hemsidan är 
den som jobbar med det, de som är duktiga på att skriva artiklar skriver artiklar. 

 
Att ungdomsbibliotekarierna här uttrycker sig mer nyanserat om vem som ska 
marknadsföra biblioteket skulle kunna bero på att dessa tre bibliotekarier arbetar i 
samma stad och har liknande arbetsförhållanden och ingår i samma nätverk, att 
bibliotekscheferna har kontakt med varandra, och så vidare. Anna tar också upp 
att biblioteken i staden ska ha en marknadsföringsdag, vilket skulle kunna ha 
bidragit till att man diskuterat dessa frågor på biblioteken.  
 
Gummesson skiljer på marknadsförare på deltid och på heltid. Även om han 
menar att alla i personalen är marknadsförare på deltid, är det också viktigt att det 
finns de som på heltid arbetar med att marknadsföra verksamheten. Idén om att 
alla på biblioteket ska vara involverade i marknadsföringen verkar delas av 
intervjupersonerna, däremot verkar flera av dem inte anse att det behövs, eller har 
inte reflekterat över behovet av, en person som arbetar enbart med detta. Kanske 
kan detta ha sin grund i en pragmatisk syn på verksamheten då man inte ser det 
som ekonomiskt möjligt att ha en heltidsanställd marknadsförare.  
 
Inget av biblioteken har en marknadsföringsplan, i alla fall ingen som 
intervjupersonerna känner till. Annas bibliotek har dock påbörjat en 
marknadsföringsplan som inte färdigställdes eftersom man övergick till att 
diskutera bemötande. Hon hoppas dock på att de kommer att kunna få klart den 
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under den kommande marknadsföringsdagen. Bland intervjupersonerna finns en 
positiv syn på marknadsföring och flera av bibliotekarierna arbetar mycket med 
att marknadsföra sin egen verksamhet. Det som verkar saknas är dock 
övergripande mål och strategier för hur biblioteken ska marknadsföra sig.  
 

5.4 Bibliotekens relation till pojkar i högstadieåldern 
 
Här undersöks hur bibliotekarierna arbetar med att skapa långsiktiga relationer till 
pojkar i högstadieåldern. Först behandlas hur man når ut till icke-användare, varefter 
olika områden som påverkar bibliotekens relation till denna användargrupp tas upp. En 
övergripande teorianknytning ges i slutet av detta avsnitt.   
 

5.4.1 Hur når man ut till icke-användare? 
 
Samtliga intervjuade bibliotekarier uttrycker en svårighet med att nå ut till de pojkar i 
högstadieåldern som inte kommer till biblioteket. Anna formulerar sig så här: 
 

Det är ju den svåraste gruppen att nå, det är inte lätt, verkligen inte. Överhuvudtaget, mitt 
arbete är verkligen svårt. Det är i och för sig all verksamhet inom bibliotek. Men jag har 
jobbat på barnavdelningen och är fortfarande involverad på barnavdelningen, och det är 
väldigt väldigt stor skillnad på att nå sin målgrupp därför att barnen kommer ändå.  

 
Anna beskriver att det inte krävs samma ansträngning för att få barn i yngre åldrar att 
komma till biblioteket eftersom det där finns etablerade samarbeten med BVC, förskola 
och skola. Till Dianas bibliotek kommer väldigt få ungdomar överhuvudtaget. Diana 
återkommer flera gånger under intervjun till att hon skulle vilja arbeta mer mot denna 
grupp och prioritera den mer än hon gör idag. Som det ser ut nu säger hon att biblioteket 
inte har någon speciell verksamhet för att nå ut till högstadieungdomar. Yngre barn 
framställs av flera intervjupersoner som en mer tacksam grupp att arbeta mot. Diana ger 
uttryck för denna tanke på följande sätt: 

 
Jag försvarar mig inte, men man kanske ibland sätter in stöten där den har mest effekt, om 
du förstår. Bland yngre barn, det är de som ofta är väldigt sugna och läshungriga, och då 
hoppas jag att de har det med sig när de blir äldre och när de blir vuxna, eller får 
familjer[…]Jag hoppas att det i förlängningen bidrar till att även ungdomarna kommer. 

 
Anna berättar att hon i början av sitt arbete som ungdomsbibliotekarie lade 
mycket tid och kraft på att nå ut till icke-användare, och då särskilt unga pojkar. I 
samband med att TV-spel började komma till biblioteken började hon köpa in spel 
och anordnade TV-spelsturneringar på biblioteket. Dock slutade hon snart med 
denna verksamhet eftersom det blev problem med att det var högljutt och stökigt i 
ungdomsrummet, och eftersom rummet ligger i anslutning till datorerna blev det 
störande för dem som ville sitta där och jobba. Idag har hon ett annat fokus: 
 

Jag har faktiskt börjat rikta in mer och mer på kanske dem som ändå kommer och använder 
biblioteket på ett annat sätt. Därför att det känns också som, att det är roligt också att få 
uppmärksamma de som faktiskt tycker att det är kul med böcker och att läsa, att få ha 
biblioteket som en lugn plats. Att de faktiskt också ska få synas. 
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Benjamin har för att nå ut till unga killar startat ett läsprojekt där han samarbetar med 
en lokal fotbollsklubb och bland annat har boksamtal med ungdomarna i laget. 
Därigenom har han träffat många pojkar som inte brukar komma till biblioteket. 
Benjamin säger att han ser just läsfrämjande som det viktigaste med att nå ut till 
denna grupp, eftersom läsning och språkliga färdigheter påverkar många områden i 
livet. Han arrangerar också presentationskvällar på biblioteket där majoriteten som 
kommit varit pojkar. Då pratar han om nyinkommet material inom böcker, film, 
musik och TV-spel. Just intresset för de nya spelen har varit stort och från att det i 
början inte kom så många på kvällarna har nu fler och fler börjat komma. 
 
Dianas och Evas bibliotek ordnar just nu inga speciellt riktade aktiviteter mot 
högstadieungdomar, men Evas bibliotek har tidigare haft samarbeten med en 
fritidsgård i närheten. Hennes bibliotek har också en pockethylla med 
ungdomsböcker utanför biblioteket. Flera av biblioteken brukar delta i ett årligt 
återkommande bookcrossing-projekt där bibliotekarierna tar sig ut från biblioteket 
för att dela ut gratis pocketböcker till ungdomar. Det är ett projekt som riktar sig 
till unga som inte kommer till biblioteket. Anna berättar att en särskild tanke med 
projektet är att nå ut till just tonårspojkar. Därför har man inför nästa omgång 
planerat att vända sig till idrottsklubbar, och låta dem komma med förslag på 
böcker.  
 
På Annas bibliotek har man haft många projekt och arrangemang mot ungdomar, 
både mot hela gruppen ungdomar och speciellt riktade till pojkar i 
högstadieåldern. Ett exempel på ett arrangemang som dragit många tonårspojkar 
är en kväll om gängsamhället. Anna berättar också om ett läsfrämjande projekt 
som biblioteket anordnat två gånger för att locka läsovana ungdomar. Då lottade 
man ut en Wii-konsol bland de ungdomar som läste och recenserade ett visst antal 
böcker under sommaren. Vinnaren presenterades sedan på en festlig ceremoni på 
biblioteket. Projektet lockade många pojkar i högstadieåldern, och ett år var det 
just en fjortonårig kille som vann. Annas bibliotek anordnar också olika typer av 
caféer för ungdomar, med teman som pyssel, vampyrer och serier. Anna säger att 
om hon hade haft mer tid i sin tjänst hade hon gjort mer saker utanför biblioteket, 
till exempel tagit sig ut på skolor och fritidsgårdar, för att nå ut till nya användare.  
 
Samarbeten med skolor nämns av flera intervjupersoner som ett viktigt sätt att nå ut till 
icke-användare. Cecilia ser det som särskilt viktigt att etablera en bra kontakt med 
lärarna. Hon säger att eftersom hon träffar eleverna så pass liten tid i förhållande till 
lärarna, är det hos lärarna hon kan öppna upp för ett samarbete med skolan. Samtidigt 
som samarbeten med skolor ses som viktigt för att nå ut till nya användare, verkar det 
vara ett sätt för bibliotekarierna att skapa en relation mellan ungdomarna och 
biblioteket. Det vanligaste sättet att samarbeta med skolor på tycks vara bokprat. Cecilia 
är ofta ute på högstadieskolor och hon berättar att det som efterfrågas mest av lärarna är 
just bokprat. Hon har erbjudit sig att hjälpa till med andra saker, så som 
informationssökning, men hittills har det mest blivit bokprat inom ramen för 
svenskalektioner. För att försöka få ett bredare samarbete har hon nu som mål att 
komma ut till alla högstadieklasser i stadsdelen, ungefär 30 stycken, och presentera sig 
för lärare och elever. Hon har också köpt in böcker och delat ut, till exempel har hon 
gjort riktade utdelningar där alla tjejer i årskurs nio fått en serienovell. Tanken har varit 
att skapa en mer lustbetonad bild av biblioteket. Lärarna har varit positiva, men med 
eleverna har det varit svårare, då Cecilia säger att de ofta har en ganska nonchalant 
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attityd. Hon ser dock det som viktigt att komma och visa upp sig för att elever och 
lärare ska kunna få ett ansikte och en person att förknippa med biblioteket, för att på så 
vis underlätta steget till kontakt. Bakom detta finns också en marknadsföringstanke: 
 

Det blir lite sådär att jag försöker marknadsföra mig själv, vilket låter väldigt egocentriskt. 
Men jag tror det kan ha en funktion […]För jag tror att det kan finns en poäng med att ha ett 
ansikte som du sen känner igen. När jag har varit ute i klasserna och om de sen kommer hit 
så känner de igen någon. Det tror jag har varit jätteviktigt, det är på sätt och viss det som är 
det riktade arbetet, bara det att jag ska träffa så många som möjligt. 

 
Anna beskriver att det jämfört med yngre skolbarn är svårt att få högstadieklasser att 
komma till biblioteket. När de kommer upplever hon att lärarna ofta på förhand dömt ut 
eleverna utifrån föreställningen att de inte är intresserade. Särskilt gäller detta 
inställningen till pojkarna i klassen. Just lärarnas inställning är något som tas upp av 
flera av intervjupersonerna. Eva säger att klassbesök på biblioteket kan ”falla väldigt 
olika ut” beroende på läraren. Medan vissa lärare är intresserade och ger det tid, är 
andra stressade och förmedlar till eleverna att de måste ha med sig minst en bok när de 
går. Risken då är enligt Eva att biblioteket förknippas med tvång snarare än lust och 
glädje. Eva verkar oftast träffa ungdomar på biblioteket när de kommer med skolan. 
Dock säger hon att det främst är yngre skolbarn som kommer dit. Hon upplever att 
barnen kommer mer regelbundet upp till runt årskurs fem, och att hon fram till dess har 
en bra kontakt med dem. När det gäller äldre barn och unga upplever hon att det ”faller 
lite mellan stolarna”. De högstadieklasser som kommer har en aktiv lärare som har 
kontakt med biblioteket.  
 

5.4.2 E-relationer 
 
Begreppet e-relationer avser här bibliotekets relationer till användare via webbplats och 
sociala medier så som Facebook och bloggar. De tre ungdomsbibliotekarierna arbetar 
alla med olika bloggar och Facebooksidor. Särskilt Cecilia och Benjamin är mycket 
involverade i en ungdomsblogg och försöker skapa intresse för denna bland ungdomar 
de möter. Bloggen är relativt nystartad och användardelaktigheten har än så länge varit 
låg, även om de hoppas att det kommer att ändras när bloggen funnits ett tag. Bloggen 
har också en Facebooksida, men bland de som följer den har Cecilia märkt att merparten 
är vuxna som arbetar med ungdomar. För att få ungdomarna att bli mer aktiva och 
delaktiga har bibliotekarierna diskuterat att anordna tävlingar bland de som gör inlägg 
på bloggen och att samarbeta med högstadieskolor så att eleverna till exempel skulle 
kunna lägga upp recensioner och liknande som de skrivit i skolan. Ett mål med bloggen 
är enligt Cecilia att ungdomsbibliotekarierna ska marknadsföra sig själva för 
ungdomarna i området, och på så sätt marknadsföra biblioteken. De försöker också ha 
ett personligt tilltal på bloggen och tipsa om många olika typer av medier, så som 
böcker, spel, musik, serier och film. Anna tycker inte heller att det är så hög 
användardelaktighet på de bloggar hon arbetar med, men hon brukar ibland lägga upp 
texter som användarna skrivit på någon av bloggarna hon är delaktig i. Till exempel har 
hon lagt upp dikter från en poesiworkshop biblioteket har haft.  
 
Evas bibliotek har nyligen lanserat en ny webbplats som är tänkt att ge större 
möjligheter för användarna att själva vara delaktiga i att komma med tips och tycka till 
om saker. Medan den gamla webbplatsen enligt Eva hade ett mer allmänt tilltal till alla 
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låntagare, finns det en förhoppning om att den nya sidan ska kunna rikta sig mer 
specifikt mot både barn och unga. De övriga bibliotekens webbplatser ligger under 
kommunernas webbplatser och är informativa i sin utformning, utan möjligheter till 
interaktion mellan användare. När det gäller Dianas biblioteks webbplats är hon själv 
inte delaktig i arbetet med den mer än att hon och de andra i personalen är med och 
bestämmer vad som ska stå där.  
 
Evas bibliotek är det enda av biblioteken som inte gått med i Facebook. På frågan varför 
uttrycker hon dock inget principiellt argument, utan hänvisar till att det inte har blivit så, 
och att så få ungdomar är delaktiga på de Facebooksidor som finns för bibliotek. Att 
bibliotekens Facebooksidor inte har nått ut till så många kan anas om man går in på 
sidorna och ser hur många som ”gillar” dem; då ligger antalet på ett tiotal för Dianas 
bibliotek och ett tjugotal för ungdomsbloggens Facebooksida. För de enskilda 
bibliotekens sidor är dock siffran högre. När det gäller bibliotekens kataloger och 
webbplatser tror varken Diana eller Benjamin att de tilltalar eller lockar pojkar i 
högstadieåldern. Anna säger att hon har svårt att tänka sig att en fjortonårig kille som 
inte är intresserad av böcker och bibliotek aktivt väljer att gå in på bibliotekets 
webbplats. 
 

5.4.3 Utformning av det fysiska biblioteket 
 
Enligt Gummesson kan lokalernas fysiska miljö påverka kundernas relation till 
organisationen. Fyra av biblioteken har en speciell ungdomsavdelning medan Dianas 
bibliotek har en kombinerad barn- och ungdomsavdelning. Diana ser det som 
problematiskt att både små barn och ungdomar får samsas om samma avdelning, och 
säger att de försöker göra det lite mer ungdomslikt, till exempel genom att ha en soffa 
för ungdomarna och inte bara ha mobiler med barnboksfigurer. Hon tror dock inte att 
rummet tilltalar ungdomar, eller att de skulle vilja sitta där och umgås. För att ändra på 
detta skulle hon vilja ha en referensgrupp med ungdomar som är med och utformar 
rummet. Idag finns dock inga planer på detta. På Annas och Cecilias bibliotek är 
ungdomsavdelningen ett eget rum medan det på Benjamins och Evas bibliotek är en 
hörna eller integrerad del av biblioteket. På Annas bibliotek, liksom Cecilias och 
Benjamins, skiljer sig ungdomsavdelningarna från det övriga biblioteket på så sätt att 
där finns möbler som man kan ligga eller halvligga i, kuddar, växter, och mer starka 
färger än i övriga biblioteket. På Evas bibliotek har man dock valt att göra på ett annat 
sätt: 
 

Vi har ju inga myshörnor eller så. Utan det är ganska, vad ska jag säga, ganska strikt 
möblerat. Inte så mycket mjuka soffor och så, det finns ju sittmöbler, men inte speciellt 
anpassat då så att man ska kunna halvligga och så som man kanske gärna vill göra i den 
åldern. Så det har vi ju inte riktigt, den miljön så[...]Och det är lite tanken också tror jag, att 
vi inte riktigt ska vara så[…]det är ju inte bara unga som ska sitta där, utan där sätter sig ju 
vuxna ibland också i den där ungdomsavdelningen. Alltså man ska kunna sitta var man vill, 
där man känner att här hittar jag mina grejer, och det är ju inte alltid att det är på 
ungdomsavdelningen, för ungdomar.  

 
På Annas, Cecilias och Benjamins bibliotek används ungdomsavdelningen ofta som en 
typ av socialt rum, eller uppehållsrum, dit många ungdomar kommer i gäng efter skolan 
och sitter och pratar. På Annas bibliotek utformades ungdomsrummet i samarbete med 
en referensgrupp av ungdomar. Något som Anna ser som en fördel med rummet är att 
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det har en egen ingång utifrån och därför kan hållas öppet på kvällstid för olika 
arrangemang när biblioteket är stängt. En nackdel är dock att rummet ligger i direkt 
anslutning till datorer och att det därför inte får vara så hög ljudvolym därinne, vilket 
det lätt kan bli eftersom det är ett avgränsat rum. Även Benjamin har utgått från 
ungdomarnas önskemål när han rustade upp ungdomshörnan på sitt bibliotek. Det 
efterfrågades då att det skulle vara lite mysigare, med sittsäckar, växter och affischer på 
väggarna. Han säger dock att det fortfarande finns en del kvar att göra, bland annat ska 
det komma en graffitimålare och måla en vägg. Att få lite mer liv och färg i 
ungdomsavdelningen ser han som viktigt för att det inte ska se ut ”som ett slitet 
klassrum”.  Även Cecilia har jobbat mycket med att få en mysigare ungdomsavdelning. 
Hennes åsikt om hur en bra ungdomsavdelning ska vara skiljer sig från Evas: 
 

Att det är något som är avskilt som visar att det här är ett ungdomsrum. Och att du har en 
annan färgpalett visar också att den är en annan målgrupp, eller att det här rummet är det 
här rummet. Och då är det liksom bara att arbeta på det om och om igen, att visa att det 
finns, att alltid göra det när man har visningar, att ha sina bokprat eller klassträffar eller vad 
det nu är här, för att visa att det existerar[…]Och nu har vi planer på lite fler sittplatser, 
möjligtvis en musikanläggning, eller TV och TV-spel här inne, och det kommer nog locka 
den gruppen kan jag tänka mig.  

 
Här finns en skillnad i åsikter, där Cecilia tycker att det finns ett värde i att 
ungdomsavdelningen är en tydligt markerad enhet i biblioteket, medan Eva verkar tycka 
att det kan vara begränsande för användare att bli anvisad till en viss del av biblioteket. 
Dock verkar Cecilias åsikt vara den vanliga bland intervjupersonerna, då de andra tre 
bibliotekarierna uttrycker liknande tankar om att det är viktigt att ungdomsavdelningen i 
sin utformning ska skilja sig från resten av biblioteket. Gemensamt för de bibliotek som 
har en tydligt utformad ungdomsavdelning är att ungdomarna på de biblioteken i högre 
utsträckning verkar använda ungdomsavdelningen som ett socialt rum.  

 

5.4.4 Bemötande 
 
På flera av biblioteken har det hänt att det varit konflikter med pojkar i högstadieåldern 
som varit stökiga på ungdomsavdelningen eller att det har varit högljutt och bråkigt i 
datasalen. Bemötandet av denna användargrupp ses som viktigt av samtliga 
intervjupersoner. Diana och Eva uttrycker uppfattningen att bemötandet ska vara lika 
för alla på så sätt att alla ska känna sig välkomna. Anna tycker dock att bemötandet för 
denna grupp ofta skiljer sig från bemötandet av andra användare: 
 

Barnen på barnavdelningen de får låta väldigt mycket och är alltid jättevälkomna, och så 
blir ungdomarna sedda som att de kommer in och låter och förstör och är farliga på något 
sätt, eller hotfulla, skrämmande. 

 
Hon berättar att hennes bibliotek för något år sedan hade väldigt stora grupper av 
ungdomar som kom till biblioteket och att det då kunde bli ganska vilt. Ett tag 
gick det så långt att man hade en vakt med batong på biblioteket. Då gick Anna 
och några andra ner till fritidsgården i närheten och pratade med ungdomarna där, 
och då framkom det att de överlag tyckte att de blev ganska illa bemötta på 
biblioteket, att bibliotekarierna såg dem som ligister, eller potentiellt farliga, och 
”stod med armarna i kors så fort de rörde sig i lokalen”. Efter det har biblioteket 
haft flera kurser om bemötande och man har också diskuterat mycket kring 
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bemötandet av ungdomar. En risk med att ungdomarna är stökiga och livliga i 
biblioteket verkar vara att bemötandet blir sämre. Cecilia och Diana tar upp att 
vissa gäng av unga killar som kommer till biblioteket är personer som är kända för 
att vara stökiga på till exempel fritidsgården. Cecilia ser det som i grunden bra att 
denna grupp som inte är välkommen på fritidsgården känner att de kan komma till 
biblioteket och ser det som ett utrymme där de kan prata och umgås. Problemet 
säger hon är att dessa personer ofta inte kommer till biblioteket för att de tycker 
att det är roligt utan för att de inte har någon annanstans att vara. Det har varit 
problem med förstörelse och liknande vilket Cecilia upplever har gjort att 
relationen mellan dessa personer och bibliotekarierna har försämrats eftersom 
ungdomarna märker att bibliotekarierna är lite på sin vakt. För att ändå få ett 
positivt klimat försöker Cecilia om det är högljutt vänta så länge som möjligt med 
att säga till så att ungdomarna själva får en chans att märka att de stör. Hon brukar 
också när hon säger till alltid betona att ungdomarna är välkomna på biblioteket 
och får sitta där så mycket de vill bara de inte stör de som arbetar på datorerna. 
Anna, Cecilia och Benjamin tar alla upp att det är viktigt att inte ta ut något i 
förskott i mötet med ungdomar man tror kan vara stökiga, eftersom man då utgår 
ifrån att något ska hända och inte är positiv och välkomnande i sitt bemötande. 
Benjamin säger också att bokpraten på skolorna, då han träffar många elever, 
påverkar bemötandet positivt på så sätt att det blir en mer personlig kontakt när 
ungdomarna känner igenom honom när de kommer till biblioteket.  
 

5.4.5 Dialog med användarna 
 
Enligt Gummesson är det viktigt att alla parter i relationen är aktiva, nöjda och ser 
relationen som meningsfull. Flera av intervjupersonerna ser det som ett tecken på 
nöjdhet att användarna bland gruppen pojkar i högstadieåldern kommer tillbaka till 
biblioteket. Anna säger att det ju i alla fall visar på att de inte är missnöjda. Enligt 
Gummesson är det endast ett fåtal av alla missnöjda kunder som klagar, vilket innebär 
att det krävs en dialog med användarna för att veta om de är nöjda eller missnöjda. Ett 
alternativ kan vara att göra användarundersökningar. Samtliga bibliotek för statistik 
över utlån där det också ingår medier för barn och unga. Anna gör statistik över all sin 
verksamhet, men följer inte upp den med användarundersökningar. Hon säger att hon 
tappat en del av kontakten med användarna när det gäller önskemål om inköp eftersom 
detta numera sköts centralt från huvudbiblioteket. Dock säger hon att de ofta får in 
önskemål från unga pojkar, bland annat om TV-spel och fler datorer. Anna brukar prata 
med de ungdomar som ofta kommer till biblioteket, och har utifrån det startat 
verksamheter för bloggar och serietecknande eftersom hon märkt att det finns ett 
intresse för detta. Denna grupp är dock enligt Anna flickor som redan bloggar och läser 
mycket böcker. Hon säger att hon överhuvudtaget ser muntlig kommunikation, med 
ungdomar på biblioteket eller indirekt med fritidsledare som sedan kan sprida det vidare 
till ungdomarna, som det viktigaste sättet att få många besökare till arrangemang och 
aktiviteter.  
 
På Benjamins bibliotek finns en referensgrupp med ungdomar som startats via 
samarbetet med högstadieskolor. Gruppen träffas en gång per termin, och de diskuterar 
då vad de tycker är bra och dåligt på biblioteket och ger synpunkter på förbättringar. I 
referensgruppen har det hittills mest varit flickor som använder biblioteket mycket. 
Benjamin får också in en del spontana synpunkter i möten med ungdomar på 
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biblioteket. Det kan handla om alltifrån att gardinerna i ungdomshörnan är tråkiga till 
förslag på böcker att köpa in. Som tidigare nämnts hade både Benjamins och Annas 
bibliotek hjälp av referensgrupper när de utformade ungdomsavdelningarna. Cecilia 
säger att hon fått en del respons från ungdomar indirekt, via deras lärare. Då har lärarna 
hört av sig efter ett bokprat och berättat att eleverna tyckt det varit jättebra och blivit 
inspirerade att läsa. Hon tar också upp de grupper av pojkar som kommer till biblioteket 
för att de blivit portade från sin fritidsgård, och säger att denna grupp ju kommer för att 
de är missnöjda, och att de därför får en del negativ respons från dem. Hon ser det ändå 
som en positiv respons att de fortsätter att komma tillbaka. Detta stämmer överens med 
den åsikt som tidigare tagits upp, där några av bibliotekarierna ser det som nöjdhet när 
pojkarna fortsätter komma till biblioteket. Anna säger att de som kommer med 
önskemål och synpunkter inte är de pojkar som lånar mycket böcker:  
 

Om vi talar om de högstadiepojkar som faktiskt läser och använder biblioteket så syns inte 
de.  Alls. De hörs inte och syns inte, tror att de slinker in och lånar det de ska låna. Om vi 
talar om den här gruppen pojkar som inte använder biblioteket så kommer de inte för att 
låna böcker utan de kommer för att använda biblioteket som fritidsrum kan man väl säga.  
Eller för att låna datorer eller spela schack eller träffa sina kompisar. 

 
Intressant här är att Anna säger att de pojkar som lånar böcker är de som använder 
biblioteket, medan de som använder biblioteket som social mötesplats eller för att låna 
datorer kategoriseras in i gruppen icke-användare. Jag kommer att återkomma till synen 
på användare i diskussionen.  
 
På Dianas bibliotek har man gjort enkätundersökningar bland hela gruppen användare, 
men hon reflekterar kring att man ju då inte nått den grupp som inte kommer till 
biblioteket. Eftersom det inte är så många ungdomar som kommer till biblioteket tror 
hon inte heller att det var så många ungdomar som svarade på enkäten. För att nå dessa 
säger hon att man skulle behöva ta sig utanför biblioteket. Detta är dock inget som 
biblioteket gjort än så länge. Hon träffar inte så många pojkar i högstadieåldern utom 
”en och annan läshungrig pojke” som hon tycker verkar nöjda med biblioteket. Även 
Evas bibliotek har gjort användarundersökningar bland bibliotekets besökare, men inte 
bland icke-användare. Biblioteket har ingen referensgrupp för ungdomar, men Eva har 
som en del av en kurs hon går intervjuat en del högstadieungdomar som besökt 
biblioteket med sin klass och har därifrån fått lite synpunkter som hon vill använda sig 
av i samarbetet med skolan. 
 

5.4.6 Sammanfattande analys av bibliotekens relationsskapande 
 
De tre ungdomsbibliotekarierna arbetar mycket aktivt med att nå ut till icke-
användare bland gruppen pojkar i högstadieåldern. De två barn- och 
ungdomsbibliotekarierna arbetar också med att nå ut till icke-användare bland 
barn och unga, men då handlar det främst om yngre barn upp till 
mellanstadieåldern. En central tanke i relationsmarknadsföring är att målet med att 
nå ut till nya kunder är att skapa ett förtroende och i förlängningen långsiktiga 
relationer. Många av de aktiviteter som arrangeras av Annas, Cecilias och 
Benjamins bibliotek verkar ha som syfte att få ungdomarna att lära känna 
biblioteket och vad det har att erbjuda så att de ska vilja komma tillbaka på egen 
hand. Flera av bibliotekarierna pratar om olika metoder för läsfrämjande. Att få 
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pojkar i högstadieåldern, och ungdomar överhuvudtaget, att läsa, betraktas som 
viktigt. Att få upp intresset för läsning bland pojkar som inte kommer till 
biblioteket skulle kunna vara ett sätt att få denna grupp att bli långsiktiga 
biblioteksanvändare. Projektet på Annas bibliotek, där en TV-spelskonsol lottades 
ut liksom Benjamins samarbete med en fotbollsklubb är två försök att få pojkar i 
högstadieåldern att bli långsiktiga läsare och biblioteksanvändare. 
 
Även när det gäller arbete med webben är det ungdomsbibliotekarierna som 
arbetar mest med att skapa relationer med pojkar i högstadieåldern, och då främst 
via olika ungdomsbloggar. Här finns en önskan om att ungdomarna själva ska 
vara aktiva och delaktiga även om det i realiteten inte ser ut så på bloggarna.  
 
Enligt Gummesson kan den fysiska miljön påverka kundens beteende och relation till 
organisationen. Hur ungdomsavdelningen på ett bibliotek ser ut skulle enligt detta 
synsätt kunna påverka hur högstadiepojkar använder biblioteket, och om de vill komma 
tillbaka igen. På de bibliotek där det finns en särskild ungdomsavdelning som är inredd 
för att användarna ska kunna koppla av och umgås verkar det också vara fler ungdomar 
som använder biblioteket som ett socialt rum. Anna och Benjamin har också utgått från 
ungdomarnas önskemål i utformning och inredning av ungdomsavdelningen, varför 
denna typ av ungdomsavdelning verkar vara det som ungdomarna själva vill ha. En risk 
med att ha en ungdomsavdelning som är utformad som en social och avkopplande plats 
verkar vara att det kan bli stökigt och högljutt på ungdomsavdelningen. Att det har varit 
bråk även om datorerna, vilka används av många unga pojkar, tyder på att denna risk 
hänger samman med att många ungdomar vistas på dessa platser. Kanske kan det vara 
så att bråk inte går att undvika om man vill att många ungdomar ska komma till 
biblioteket. Hur relationerna till pojkar i högstadieåldern påverkas av bråk och 
konflikter verkar dock bero på hur bemötandet av pojkarna ser ut i allmänhet. På de tre 
ungdomsbibliotekariernas bibliotek där det varit mycket konflikter betonar 
intervjupersonerna att det är viktigt att ha ett positivt och välkomnande bemötande och 
inte ta ut några problem i förskott eller ha en negativ attityd. 
 
När det gäller bibliotekens dialog med pojkar i högstadieåldern ser det lite olika ut. 
Flera intervjupersoner uttrycker att det är svårt att veta om denna grupp är nöjd eller 
missnöjd. Särskilt gäller detta de pojkar som kommer till biblioteket och lånar mycket, 
men inte i använder biblioteket som socialt rum. Denna grupp verkar man dock inte 
lägga så mycket tid på, utan det tycks i viss utsträckning finnas en tanke om att de är 
nöjda så länge de inte säger något annat. Genom de referensgrupper som finns på några 
av biblioteken finns det dock möjligheter för ungdomar som använder biblioteken 
mycket att framföra sina åsikter. Synpunkter verkar i allmänhet tas till vara på och 
uppmuntras av bibliotekarierna. 
 

5.5 Bilden av biblioteket 
 
Utifrån synsättet inom relationsmarknadsföring att alla kunder är marknadsförare, är 
bibliotekets image hos pojkar i högstadieåldern viktig för hur de framställer biblioteket 
för varandra. När det gäller vad biblioteket har för image hos denna grupp är de 
intervjuade överens om att pojkar i denna ålder som inte kommer till biblioteket inte 
heller känner till vad biblioteket har att erbjuda. Benjamin beskriver det så här: 
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Om jag ska generalisera så tror jag att många har en ganska trist, en ganska negativ syn på 
biblioteket som en trist plats där det måste vara knäpptyst och där det bara finns tråkiga 
böcker[…]som har en motvilja att gå till biblioteket och mot läsning överhuvudtaget, att det 
är tråkigt och lite fjantigt, det tror jag. Sen finns det ju jättemånga killar såklart som är 
väldigt positivt inställda till biblioteket och så som är här väldigt mycket och som kommer 
hit. Men generellt sett så är det den känslan jag fått. Men det är just den bilden som man 
måste bryta då, det är väldigt viktigt som ungdomsbibliotekarie.  

 
Även de andra två ungdomsbibliotekarierna, Anna och Cecilia, tror att bilden som finns 
av biblioteket är som en boksamling och en plats där man ska vara tyst. De kommer 
båda in på vad den här bilden kan bero på; Anna menar att ”det är ungefär den bilden de 
fått av sin skola, att man ska vara tyst och det är böcker”. Cecilia tror att föräldrar ofta 
förmedlar sin egen bild av biblioteket till sina barn:    
 

[…]föräldrar som kommer hit med sina barn, det är fortfarande så att de hyssjar extremt 
mycket åt sina barn (hon viskar): det här är biblioteket, här får ni inte prata! Och då brukar 
jag, om jag sitter och jobbar någonstans i biblioteket, prata extremt högt med mina 
kollegor. Bara för att visa att man får visst prata på biblioteket, utan att säga det till dem, att 
låt barnen prata[…]det kanske var på 1970-talet de var på biblioteket senast, och det kanske 
var en skillnad då, då kanske man inte skulle prata. 

 
Vad är det då för bild biblioteken vill visa upp för pojkar i högstadieåldern? Och 
hur ska man lyckas förmedla den? Samtliga intervjupersoner tar upp att man vill 
att biblioteket ska ses som en plats som har något för alla, och där man kan 
påverka och komma med egna önskemål. Detta kan relateras till att målet med 
bibliotekets marknadsföring sågs som att visa på att biblioteket är en demokratisk 
plats där alla är välkomna och att man ska nå ut med allt biblioteket har att 
erbjuda. Andra synpunkter som tas upp är att biblioteket ska ses som en naturlig 
eller relevant plats att komma till och att det ska vara förknippat med något roligt, 
kravlöst och lustbetonat. För att nå ut med denna bild av biblioteket och för att få 
fler pojkar i högstadieåldern att använda biblioteket tror Diana att det är viktigt att 
få denna grupp att bli delaktiga, till exempel genom referensgrupper eller genom 
samarbeten med fritidsgårdar. Cecilia tror att den negativa bild av biblioteket som 
finns skulle kunna förändras bara av ett eller ett par besök på biblioteket, varför 
hon tycker det är väldigt viktigt att få framför allt högstadieungdomar att komma 
till biblioteket.   
 

5.6 Relationer mellan användare 
 
I arbetet mot grupper av individer är det enligt Gummesson viktigt att vända sig 
till grupper med gemensamma intressen och förse dem med de system, miljö och 
personal som krävs för att de ska kunna interagera med varandra och på så sätt 
själva skapa något av värde för dem. Vissa av biblioteken ordnar aktiviteter för 
grupper av ungdomar med gemensamma intressen; några exempel är Benjamins 
samarbete med fotbollsklubben och caféerna på Annas bibliotek. På Cecilias 
bibliotek har det genom samarbeten med olika ungdomsorganisationer anordnats 
tjej- och killkvällar varje vecka för 14-18-åringar. Då är det inte någon 
bibliotekarie med utan ungdomarna samlas i biblioteket för att prata om sådant de 
tycker är viktigt tillsammans med de unga tjejer och killar som leder grupperna. I 
arbetet med ungdomsbloggarna finns det ett mål att ungdomarna ska vara 
delaktiga och interagera med varandra. Dock har inte delaktigheten varit så stor 
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som man har önskat. Anna och Cecilia tar upp att de försöker nå ut med att den 
som vill själv kan anordna något på biblioteket. Cecilia hoppas få in en 
spelförening som kan sitta och spela i biblioteket. Hon tycker det är positivt att det 
finns många utomstående grupper som verkar i biblioteket och som kan få pojkar i 
högstadiet som inte använder biblioteket att komma dit. Benjamins bibliotek 
anordnar filmvisningar och schackutmaningar i biblioteket, vilka har lockat pojkar 
i högstadieåldern.  
 
Här märks återigen en skillnad mellan ungdomsbibliotekarierna och barn- och 
ungdomsbibliotekarierna då Diana och Eva inte ordnar några aktiviteter för ungdomar.  
De aktiviteter Eva har för pojkar i högstadiet är de samarbeten som finns med skolan, 
där man genom bokprat och biblioteksvisningar vänder sig till klasser eller halvklasser 
med elever. Gruppen man vänder sig till är då inte baserad på gemensamma intressen, 
vilket är något som förespråkas i relationsmarknadsföring.  
 



- 29 - 
 

6. Diskussion 
 
Denna uppsats tog sin utgångspunkt i folkbiblioteks relation till pojkar i 
högstadieåldern, och i hur pojkars biblioteksanvändning ofta minskar i början av 
tonåren. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur folkbibliotek arbetar med att 
nå ut till pojkar i högstadieåldern, och utifrån relationsmarknadsföring se hur 
biblioteken använder marknadsföring för att skapa långsiktiga relationer till denna 
användargrupp. Följande frågor ställdes:   
 

• Hur marknadsför sig folkbibliotek till pojkar i högstadieåldern? 
• Hur arbetar barn- och ungdomsbibliotekarier för att skapa långsiktiga relationer 

till denna användargrupp? 
• Hur ser barn- och ungdomsbibliotekarier på marknadsföring som ett sätt att 

skapa långsiktiga relationer till användargruppen? 
 
I detta kapitel diskuteras resultat och analys av undersökningen utifrån syfte och 
frågeställningar och den tidigare forskning och litteratur som presenterats.  
Den inledande diskussionen berör marknadsföring till de pojkar i högstadieåldern som 
inte använder biblioteket, och hur barn- och ungdomsbibliotekarier arbetar för att skapa 
långsiktiga relationer till denna grupp. Därefter diskuteras marknadsföring och 
relationer till befintliga användare bland pojkar i högstadieåldern. Synen på 
marknadsföring som ett sätt att skapa långsiktiga relationer diskuteras i bägge avsnitten. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur yrkesrollen som ungdomsbibliotekarie 
respektive barn- och ungdomsbibliotekarie påverkar marknadsföring och 
relationsskapande till pojkar i högstadieåldern.  
 

6.1 Den svåraste gruppen att nå?  
 
I analysen framkom att bibliotekarierna upplever det som svårt att nå ut till de pojkar i 
högstadieåldern som inte använder biblioteket. Ett vanligt arbetssätt för att nå denna 
grupp är samarbeten med högstadieskolor, vilket ses som viktigt för att få pojkar i denna 
ålder att upptäcka biblioteket. Vid sidan av läsfrämjande framstår det viktigaste målet i 
samarbetet med skolorna som att ändra ungdomarnas, enligt intervjupersonerna, 
negativa och felaktiga bild av biblioteket, vilken upplevs stå i vägen för deras 
biblioteksanvändning. Den bild man tror finns av biblioteket är som en tråkig plats där 
det bara finns böcker och där man måste vara tyst. Detta kan relateras till Palanders och 
Wictorins undersökning, där ungdomarna främst såg biblioteket som en boksamling 
(2007, s. 39). Att man vill förändra bilden av biblioteket som en boksamling samtidigt 
som man bland icke-användare arbetar mycket med just läsfrämjande, upplever jag som 
motsägelsefullt. Kanske kan denna diskrepans bero på att det saknas en genomtänkt 
strategi för bibliotekens marknadsföring till denna grupp. Samtliga intervjupersoner vill 
att pojkar i högstadiet ska se biblioteket som en plats där det finns något för alla och där 
alla är välkomna och kan vara med och påverka. Den bild man vill förmedla ser jag som 
ganska vag; om man inte visste att den gällde pojkar i högstadieåldern skulle det lika 
gärna kunna handla om vilken användargrupp som helst. Snarare än vilken image man 
vill ha bland högstadiepojkar verkar detta vara ett uttryck för en önskan om att nå ut 
med bibliotekets demokratiska funktion. Detta kan ställas mot ungdomsbiblioteket 
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PUNKTmedis marknadsföring, där man tydligt profilerar sig mot ungdomar och aktivt 
arbetar för att föra ut en image av biblioteket som en social mötesplats (Pettersson & 
Schaffer 2007, s. 42f). Att på detta sätt segmentera användarna utifrån faktorer som 
ålder, livsstil och beteende, är enligt de Sáez viktigt för att kunna anpassa det budskap 
som marknadsförs till användarna (2002, s. 115-118). PUNKTmedis har enligt 
Pettersson och Schaffer lyckats förmedla denna image till de ungdomar som använder 
biblioteket men inte till icke-användare, vilket tyder på att det krävs mer än en tydlig 
profilering och image för att nå ut till nya användare. (s. 49f), Kendrick nämner att 
något som försvårar folkbiblioteks marknadsföring är brist på resurser i form av pengar, 
tid och personal (2006, s. 4f), vilket kan göra det svårt att liksom många företag nå nya 
användare genom reklamkampanjer och annonsering. 
 
Enligt Kåreland är tonårspojkar den grupp av barn och unga som mest sällan läser 
böcker (2009, s. 76). De vanligaste fritidssysselsättningarna bland alla ungdomar i 
åldern 12-16 år är istället att använda Internet, göra skolarbeten och träffa kompisar. 
Bland pojkar är också dator- och TV-spelande vanligt (Ungar & medier 2010, s. 31ff). 
Att många bibliotek idag erbjuder Internetdatorer, studieplatser, och i vissa fall läxhjälp, 
och att biblioteket kan fungera som en social mötesplats för ungdomar, talar för att 
biblioteken genom att marknadsföra att de erbjuder detta, har förutsättningar att få fler 
pojkar i högstadieåldern att se biblioteket som en intressant och relevant plats. 
Marknadsföringen till icke-användare verkar dock på intervjupersonernas bibliotek i 
stor utsträckning fokusera dels på böcker och bokläsande, till exempel genom bokprat i 
skolklasser, och dels på de arrangemang och aktiviteter som biblioteken anordnar för 
ungdomar. Ingen av intervjupersonerna nämner att man marknadsför att biblioteket har 
datorer med tillgång till Internet. Benjamin nämner dock att han marknadsför nya TV-
spel. Biblioteken har också visningar för skolklasser då man visar vad som finns i 
biblioteket. Bibliotekens Internetdatorer och studieplatser marknadsförs också på 
samtliga biblioteks webbplatser, vilka flera av intervjupersonerna dock inte tror tilltalar 
eller lockar ungdomar. Denna marknadsföring kan ses som en typ av promotion, då 
biblioteken använder informationsmaterial för att locka besökare (Haglund 2005, s. 
115). Att dator- och TV-spel är ett stort intresse för pojkar i högstadieåldern framgår i 
intervjuerna, då Benjamin säger att TV-spel är det som lockar flest pojkar i denna ålder, 
och då det läsfrämjande projektet på Annas bibliotek, där en TV-spelskonsol lottades ut, 
också lockade många från denna användargrupp. Trots att Internet, dator- och TV-spel 
och att träffa kompisar är det som intresserar pojkar i högstadieåldern verkar 
läsfrämjande ses som viktigast bland intervjupersonerna, och det man helst vill att 
biblioteket används till. Detta kan illustreras av Annas uttalande om att ”de pojkar som 
faktiskt läser och använder biblioteket” inte syns, medan de pojkar som inte använder 
biblioteket kommer till biblioteket för att låna datorer, spela schack eller träffa kompisar 
(se citat i 5.4.5). Bruze och Johanssons undersökning av hur folkbibliotek marknadsfört 
sina TV-spelsverksamheter visar att det på biblioteken fanns en bristande insikt i den 
egna marknadsföringen (2008, s. 60-67). Kendrick menar att ett problem med 
marknadsföring av bibliotek är att bibliotekarier ofta saknar kunskap om 
marknadsföring (s. 4f). Enligt de Sáez och Rowley är det viktigt att bibliotek har en 
marknadsföringsplan med strategier och mål för marknadsföringen (De Sáez, s. 203ff; 
Rowley 2003, s. 19). Rowley menar också att det är viktigt att man reflekterar kring hur 
man vill marknadsföra sin verksamhet och hur det skulle kunna genomföras praktiskt (s. 
13). I analysen framkommer att det trots intervjupersonernas positiva inställning till 
marknadsföring saknas övergripande mål och strategier för bibliotekens 
marknadsföring. Att göra en marknadsföringsplan där olika målgrupper segmenteras, 
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och där det finns specifika mål och metoder för marknadsföring, skulle kunna vara ett 
sätt att nå ut till fler icke-användare bland pojkar i högstadieåldern.  
Avslutningsvis verkar bibliotekens marknadsföring till de pojkar i högstadieåldern som 
inte använder biblioteket i första hand handla om att möta skolklasser, då man också 
arbetar mycket med att skapa en relation till icke-användare. Arrangemang och 
aktiviteter för denna grupp anordnas och marknadsförs också. Bloggar används av 
ungdomsbibliotekarierna som ett sätt att nå nya användare och skapa en mer personlig 
relation. I övrigt tycks intervjupersonernas marknadsföring och relationsskapande 
främst vara fokuserat på befintliga användare. 
 

6.2 Ungdomar på biblioteket 
 
Marknadsföring till de pojkar i högstadieåldern som använder biblioteket kan utifrån 
relationsmarknadsföring handla om utformningen av ungdomsavdelningen och 
bemötandet av användare. Marknadsföring kan också ske i dialogen med denna 
användargrupp, antingen i biblioteket eller via till exempel bloggar och webbplats, eller 
att man via användarundersökningar indirekt tar del av användarnas åsikter. När 
intervjupersonerna talar om marknadsföring verkar det inte vara denna typ av 
marknadsföring som avses. Det man förknippar med marknadsföring tycks istället vara 
marknadsföring till icke-användare, eller den typ av marknadsföringsinsatser som 
brukar kallas promotion, då man använder olika typer av informationsmaterial för att 
locka användare till biblioteket (Haglund, s. 115). Ungdomsbibliotekarien Cecilia säger 
sig marknadsföra bibliotekets ungdomsrum så ofta hon får tillfälle, dock verkar denna 
marknadsföring främst ha som mål att visa att rummet finns, och riktar sig i första hand 
mot icke-användare, till exempel på visningar av biblioteket eller vid klassträffar. Inte 
heller när det gäller bemötande eller dialog med användare nämner intervjupersonerna 
ordet marknadsföring.  Detta tyder på att man inte tagit till sig 
relationsmarknadsföringens teorier om marknadsföring som relationer, utan snarare har 
en syn på marknadsföring som mer går i linje med tankarna inom 
transaktionsmarknadsföring och då särskilt den del av 4P-modellen som handlar om 
promotion (se de Sáez, s. 52f; Haglund, s. 115). Relationsskapande på bibliotekens 
ungdomsbloggar kan dock ses som ett undantag, då bloggarna i hög associeras med 
marknadsföring av flera av intervjupersonerna.  
 
Tidigare forskning har visat att ungdomar ser det som viktigt med ett personligt och 
respektfullt bemötande på biblioteket (Rydsjö & Elf 2007, s. 152-158), och att också 
bibliotekarier ser det som viktigt att bemöta ungdomar med respekt (Dahlkvist 2003, s. 
51f; Pettersson & Shaffer, s. 42f). Denna åsikt framkommer också bland 
intervjudeltagarna i min undersökning, då alla ser det som viktigt med ett öppet och 
välkomnande bemötande. Relationen mellan folkbibliotek och ungdomar har dock visat 
sig vara komplex; i Hedemarks och Hedmans magisteruppsats visade det sig att 
bibliotekarier oftast beskriver ungdomar, och då särskilt pojkar, på ett negativt sätt, med 
ord som ”för många”, ”störande” och ”högljudda”. Dessa åsikter tror författarna kan 
påverka bemötandet av denna grupp negativt (2002, s. 26f; 50f). I Dahlkvists 
undersökning såg flera bibliotekarier det som problematiskt att ungdomar kom i grupp 
till biblioteket (s. 51f). Min analys visade att det på samtliga av de bibliotek där många 
ungdomar vistas förekommer bråk och konflikter på ungdomsavdelningen eller i 
datasalen. Killgäng nämndes som en stökig grupp. Hur relationerna till pojkar i 
högstadieåldern påverkas av detta tycks bero på hur biblioteken bemöter denna grupp, 



- 32 - 
 

vilket tyder på att bemötandet är viktigt för skapandet av långsiktiga relationer. Flera 
intervjupersoner uttrycker att det är svårt att ha ett bra och positivt bemötande till de 
pojkar i högstadieåldern som de vet brukar vara stökiga. I relationen till dessa grupper 
av ungdomar verkar det dock finnas en dialog, och flera av bibliotekarierna verkar jobba 
aktivt för att relationen ska bli bättre. När det gäller den grupp av pojkar som lånar 
mycket böcker och inte använder biblioteken som ett socialt rum, verkar det däremot 
ofta saknas en personlig relation mellan bibliotekarie och användare. En uppfattning 
som framkommer bland intervjupersonerna är att denna grupp är nöjd så länge de 
fortsätter att använda biblioteket. I analysen framkom att ungdomsavdelningens 
utformning verkar påverka hur pojkar i högstadieåldern använder biblioteken. På de 
bibliotek där ungdomsavdelningarna är anpassade efter ungdomar, med soffor, glada 
färger och liknande, används de i högre utsträckning som ett socialt rum. På två av 
dessa bibliotek har ungdomarna själva fått vara med och påverka hur 
ungdomsavdelningen ska se ut. Här märks en tydlig skillnad mellan yrkesrollerna, då 
ungdomsbibliotekarierna i hög utsträckning anpassat utrymmet efter ungdomar, och så 
inte var fallet på barn- och ungdomsbibliotekariernas bibliotek. Detta kan relateras till 
Ahrling och Hedbergs magisteruppsats om PUNKTmedis. Författarna menar att det är 
just bibliotekets utformning som ett socialt rum och att ungdomarna själva kan vara med 
och påverka som gör att ungdomarna har en bild av biblioteket som ett socialt centrum 
dit man kommer för att koppla av och umgås (2007, s. 55-58).  
 

6.3 Yrkesrollens betydelse 
 
Skillnaden i yrkesroll, då tre av intervjupersonerna är ungdomsbibliotekarier och två 
arbetar med hela gruppen barn och ungdomar, märks tydligt i analysen. 
Ungdomsbibliotekarierna gav inte så oväntat utförligare svar på frågorna som rörde 
pojkar i högstadieåldern än barn- och ungdomsbibliotekarierna. Barn- och 
ungdomsbibliotekarierna sade sig också nästan uteslutande arbeta mot de yngre barnen, 
från nyfödda på BVC upp till mellanstadiet, vilket innebär att yngre barn prioriteras 
framför ungdomar i högstadieåldern och uppåt. Samtliga bibliotekarier säger sig dock 
vara mycket ute i skolorna, även om det för barn- och ungdomsbibliotekarierna främst 
verkar handla om låg- och mellanstadieklasser. Detta kan relateras till Rydsjö och Elfs 
kunskapsöversikt, där det läsfrämjande arbetet mot skolan verkar fokusera på yngre 
barn. De ungdomsprojekt som Rydsjö och Elf har studerat har inte heller vänt sig mot 
yngre ungdomar utan till äldre ungdomar och unga vuxna, varför författarna uttrycker 
en oro för att yngre ungdomar glöms bort på biblioteken (s. 157). Bland 
intervjupersonerna i min undersökning har samtliga ungdomsbibliotekarier riktade 
aktiviteter eller arrangemang mot unga i högstadieåldern, både sådant som riktar sig till 
alla ungdomar och aktiviteter som är specifikt riktade till pojkar. I arbetet mot skolor ser 
det lite olika ut; medan Anna uttrycker att hon tycker det är svårt att få högstadieklasser 
att komma till biblioteket, består en stor del av Cecilias arbete av att vara ute i 
högstadieklasser. För Cecilia är högstadieungdomar den prioriterade gruppen, då hon 
säger att hon arbetar nästan uteslutande med ungdomar i denna ålder. Gruppen pojkar i 
högstadieåldern betraktas av samtliga intervjupersoner som en svår grupp att nå, 
däremot arbetar alla ungdomsbibliotekarier aktivt med att nå ut till denna grupp, medan 
det för barn- och ungdomsbibliotekarierna verkar vara, kanske inte en bortglömd, men i 
högsta grad en bortprioriterad grupp.  
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7. Slutsatser 
 
I denna avslutande del redogörs för hur uppsatsens syfte uppnåtts och hur 
frågeställningarna har besvarats. Slutligen diskuteras undersökningens förtjänster och 
tillkortakommanden och förslag ges på framtida forskning inom området. 
 
Den första frågeställningen handlade om hur folkbibliotek marknadsför sig till pojkar i 
högstadieåldern. Undersökningen visar att bibliotekarierna använder sig av en rad olika 
metoder för att marknadsföra biblioteket till denna grupp. Det kanske vanligaste sättet 
är genom bokprat på högstadieskolor, vilket främst riktar in sig på att nå ut till nya 
användare. På samtliga bibliotek saknas en övergripande strategi för marknadsföring 
och en tydlig tanke om vilken image man vill att biblioteket ska ha bland pojkar i 
högstadieåldern.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur folkbibliotek arbetar med att nå ut till 
pojkar i högstadieåldern, och utifrån relationsmarknadsföring se hur biblioteken 
använder marknadsföring för att skapa långsiktiga relationer till denna grupp. Detta har 
också undersökts, även om resultatet på inget sätt ger en fullständig bild av 
folkbiblioteks marknadsföring och relationsskapande till denna grupp. En grundtanke i 
relationsmarknadsföring är att marknadsföring handlar om att skapa långsiktiga 
relationer, varför frågan om hur barn- och ungdomsbibliotekarier arbetar för att skapa 
långsiktiga relationer till denna användargrupp till viss del har besvarats.  
 
Yrkesrollen som ungdoms- respektive barn- och ungdomsbibliotekarie har i denna 
undersökning visat sig ha en stor betydelse för marknadsföring och relationsskapande 
till pojkar i högstadieåldern. Medan ungdomsbibliotekarierna arbetar aktivt för att nå ut 
till pojkar i högstadieåldern, är hela gruppen högstadieungdomar en lågt prioriterad 
grupp för barn- och ungdomsbibliotekarierna. Ungdomsbibliotekarierna har också en 
mer personlig relation till pojkar i högstadieåldern, och anpassar i hög grad sin 
verksamhet efter denna grupp, vilket till exempel märks i utformningen av 
ungdomsavdelningarna. Att utforma ungdomsavdelningen som ett socialt rum verkar 
utifrån denna undersökning göra att pojkar i högstadieåldern i större utsträckning 
använder biblioteket på detta sätt. Konflikter har förekommit på samtliga bibliotek där 
många ungdomar vistas, dock verkar detta inte ha en negativ inverkan på pojkarnas 
relationer till biblioteket så länge det finns en dialog och ett positivt bemötande. 
Undersökningen tyder på att medan det finns personliga relationer till de pojkar som 
använder biblioteket som socialt rum, saknas ofta personliga relationer till de pojkar i 
högstadieåldern som använder biblioteket för att låna böcker, och inte som ett socialt 
rum. Det tycks finnas en föreställning om att dessa pojkar är nöjda eftersom de fortsätter 
att komma tillbaka.    
 
Den tredje frågan handlade om hur barn- och ungdomsbibliotekarier ser på 
marknadsföring som ett sätt att skapa långsiktiga relationer till pojkar i högstadieåldern.  
I undersökningen framkom att bibliotekarierna inte verkar ha tagit till sig 
relationsmarknadsföringens tankar om marknadsföring som skapande av långsiktiga 
relationer. Samtidigt som ett viktigt mål i marknadsföringen till pojkar i högstadieåldern 
verkar vara att främja läsning, ser bibliotekarierna det som viktigt att ändra bilden av 
biblioteket som en boksamling. Här kan urskiljas en viss förvirring kring bibliotekets 
roll och uppgift i förhållande till denna grupp. Det leder oss tillbaka till bakgrunden till 
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denna uppsats och diskussionen om vad som är bibliotekets roll idag. För att återknyta 
till Inger Eide-Jensens utredning av Bibliotekslagen och den frågan som ställdes där: 
ska biblioteken anpassa sig till användares och icke-användares medievanor eller utgöra 
ett alternativ till det? På denna fråga erbjuder min undersökning inget svar; för att hitta 
vägar att nå ut till pojkar i högstadieåldern behöver man på biblioteken diskutera kring 
vad bibliotekets roll och uppgift är i förhållande till denna grupp. 
 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna undersökning hade ambitionen att undersöka folkbiblioteks marknadsföring och 
relationer till pojkar i högstadieåldern. I efterhand kan jag se att detta är ett mycket stort 
område som det inte går att skapa en heltäckande bild av inom ramen för en 
kandidatuppsats. Detta följer också av att relationsmarknadsföring som teori är mycket 
omfattande och generell. Studier som utgår från relationsmarknadsföring, men med ett 
något smalare fokus skulle kunna ge större möjligheter att bättre belysa enskilda 
aspekter av folkbiblioteks marknadsföring till pojkar i högstadieåldern. Ett förslag på 
vidare forskning är att undersöka hur relationer mellan folkbibliotek och pojkar i 
högstadieåldern påverkas av ungdomsavdelningens utformning. Denna undersökning 
har visat att de intervjuade bibliotekarierna upplever att det finns en negativ och felaktig 
bild av biblioteket bland ungdomar. Eftersom denna undersökning endast har utgått från 
ett bibliotekarieperspektiv hade det varit berikande för området att undersöka vad pojkar 
i högstadieåldern, eller andra grupper av ungdomar har för bild av biblioteket. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Person, bibliotek…………………………………………………………………………. 
 
 
Datum och tid…………………………………………………………………………… 
 

• Lämna ut samtyckesblankett.  
• Är det något du vill säga eller fråga om innan vi börjar? 

 
Bakgrundsfrågor: 

1. Berätta lite kortfattat vad du arbetar med! (Vilka användargrupper arbetar 
du/riktar du dig främst mot? Vilka möter du främst i ditt arbete?)  

- Arbetar du något med marknadsföring?   
2. Berätta lite om ditt bibliotek och om området (Vilka kommer till biblioteket? 

Vilka ungdomar?). 
 
Frågor om användargruppen pojkar i högstadieåldern: 

3. Hur ser biblioteksanvändningen ut bland barn och unga på ditt bibliotek? 
- Är det några grupper som använder biblioteket mer/mindre? (Olika åldrar, 

pojkar/flickor, osv).  
 

4. Hur tycker du att biblioteksanvändningen ser ut bland pojkar i högstadieåldern 
jämfört med andra grupper? (Hur ofta använder de biblioteket, hur ser 
användningen ut – vilka medier, fysiska biblioteket/Internet, osv…?) 
 

5. Hur ser biblioteksanvändningen ut för män och kvinnor i högre åldrar?  
 

6. Hur arbetar ditt bibliotek generellt för att nå ut till icke-användare? – Barn och 
unga? 

 
7. Finns det några skillnader i hur ni arbetar för att nå ut till pojkar i högstadiet? 
- Hur når ni ut till dem?  
 
8. Hur använder ni IT/webb 2.0 i arbetet mot pojkar i högstadiet (webben, sociala 

medier, bloggar, osv…)? 
- Hur skulle det kunna användas för att nå ut till den här gruppen? 

 
9. Ser du det som viktigt att biblioteket når ut till denna grupp? 
- Om ja: varför? 
 
10. Vad skulle du kunna tänka dig för möjliga sätt för folkbibliotek att nå ut till 

pojkar i högstadiet? 
 
11. Vad skulle ditt bibliotek kunna göra som ni inte gör idag för att nå ut till denna 

grupp? 
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Samarbetspartners: 
12. Diskuterar ni på biblioteket kring vad ungdomar gör på sin fritid, t.ex. intressen 

och medieanvändning?  
- Tänker ni kring dessa intressen i arbetet med gruppen högstadiepojkar? 

/Påverkar detta hur ni lägger upp arbetet mot denna grupp? 
 

13. Samarbetar ni med någon aktör utanför biblioteket när det gäller 
marknadsföring/att nå ut till pojkar i högstadiet? (t.ex. media, föreningar…) 
 

14. Ordnar ni några aktiviteter utanför biblioteket för den här gruppen?  
- Var/hur skulle man kunna möta denna grupp utanför biblioteket? 

 
 

Bemötande och kundkontakter: 
15. Hur tänker du kring bemötande av pojkar i högstadiet? Vad har ni för 

erfarenheter av bemötande/möten med denna grupp på biblioteket? 
 

16. Hur väl upplever du att det fysiska biblioteket är utformat utifrån 
högstadiepojkars/ungdomars behov? 

 
17. Hur väl upplever du att bibliotekets katalog och webbplats är utformade efter 

målgruppens behov? 
 

18. Upplever du att du märker av om användarna är nöjda/missnöjda med 
biblioteket? – Hur får ni reda på det? Hur hanterar ni ev. missnöje? 

 
Relationer mellan användare: 

19. Erbjuder biblioteket några gruppaktiviteter för pojkar i den här åldern? (t.ex. 
fokusgrupper, biblioteksråd, bokcirklar, tv-spelskvällar…) 
 

20. Tycker du att det finns någon poäng med att ha speciellt riktade aktiviteter mot 
pojkar och flickor? 

 
21. Finns det möjligheter för användarna att interagera på webben/sociala 

medier/bloggar osv?  - Görs det? 
 

22. Hur ser användardelaktigheten ut på bibliotekets webb? 
 

Frågor om marknadsföring:  
23. Tycker du att bibliotek ska marknadsföra sig? 

 
24. Vad ser du som målet med bibliotekets marknadsföring? (Nå befintliga 

användare/nya? Långsiktigt/kortsiktigt?) 
 

25. Vems uppgift är det att marknadsföra biblioteket? 
 

26. Känner du till om ditt bibliotek har en marknadsföringsplan?  
 

27. Gör biblioteket marknadsundersökningar och statistik?  
- Om ja: vet du vad syftet är med dem?  
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28. Hur kan biblioteket marknadsföra sig till pojkar i högstadiet? 
- Har ni gjort några speciella satsningar för att nå ut till målgruppen (t.ex. 

arrangemang, satsningar på TV-/dataspel, osv…)? 
 
Image/målgruppens syn på biblioteket: 

29. Vad tror du pojkar i högstadieåldern har för bild av biblioteket? Är det samma 
bild som ni vill visa upp? 

30. Har du någon tanke om vad för image biblioteket vill ha hos pojkar i 
högstadiet/unga?  

- Jobbar ditt bibliotek aktivt för att skapa en image som tilltalar pojkar i 
högstadiet/unga i allmänhet? Alternativt: försöker ni aktivt ändra den bild av 
biblioteket som finns? I så fall: hur? 

- Diskuterar ni bibliotekets roll/identitet?  
- Har ni någon biblioteksplan? 

 
Framtiden: 

31. Hur tror du att folkbibliotek/ditt bibliotek behöver utvecklas för att i framtiden 
kunna konkurrera om högstadiepojkars tid?  

- Vad skulle kunna få denna grupp att bli långsiktiga biblioteksanvändare? 
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Bilaga 2. Mail till intervjudeltagare  
 
Hej! 
 
Jag heter Lisa Sjödin och går sista terminen på bibliotekarieprogrammet på Högskolan i 
Borås. Nu under våren skriver jag min examensuppsats som handlar om hur 
folkbibliotek marknadsför sig till pojkar i högstadieåldern. Som en del av min 
undersökning planerar jag att göra intervjuer med bibliotekarier verksamma på 
folkbibliotek.  
 
Frågorna handlar om hur du som intervjuas ser på hur folkbibliotek kan marknadsföra 
sig och nå ut till gruppen pojkar i högstadieåldern. 
 
Jag hade varit mycket tacksam om du skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 
intervju, gärna under vecka 16 eller 17. Jag tar också gärna emot tips om du vet någon 
annan på din arbetsplats som arbetar med unga i den här åldern och som du tror skulle 
kunna tänka sig att ställa upp på en intervju! Uppskattningsvis kommer intervjuerna att 
ta runt en timma. Självklart kommer intervjuerna att behandlas konfidentiellt.  
 
Ni kan nå mig på denna mailadress (xxx), eller på telefon: xxx. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar, 
 
Lisa Sjödin 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 
 
 

Marknadsföring av folkbibliotek till pojkar i högstadieåldern 
- Information till intervjudeltagare 

 
Intervjuundersökningen görs inom ramarna för en examensuppsats på 

bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås. Uppsatsen handlar om hur folkbibliotek 
arbetar mot och marknadsför sig till pojkar i högstadieåldern, ca 13-16 år. 

 
Intervjun beräknas ta ca en timma och handlar om hur du som intervjuas ser på hur 

folkbibliotek kan nå ut till och arbeta mot gruppen pojkar i högstadiet. 
 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan 
utan några negativa påföljder. Alla svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och 

används bara i forskningssyfte. Intervjun kommer att spelas in och inspelningen 
kommer att lagras oåtkomligt för utomstående. I uppsatsen kommer alla deltagare att bli 

anonymiserade. 
 
 
 

Tack så mycket för ditt deltagande! Om du önskar ta del av den färdiga uppsatsen kan 
jag skicka den till dig. 

 
Lisa Sjödin 

 
 

 
 
 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt samtycke. 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
Datum 

 
 

……………………………………………………………………… 
Namnteckning 

 
 

……………………………………………………………………... 
Namnförtydligande 
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