
Marknadsplan för klustergruppen ”Språket gör dig rik.”   

Klusterkampanjen ”Språket gör dig rik” 

 

1. Syfte med kampanjen.                                                                                                                                  

Genom sitt utbud vill biblioteken stödja den utvalda målgruppen att förbättra sin 

svenska och därmed öka integrationen i det svenska samhället.      

 

2. Hur ser målgruppen ut?                                                                                                                              

Studerande kvinnor av utländsk härkomst, i åldersgruppen 25 – 35 år, som har ett eller 

flera barn. De har bott i Sverige 2 – 3 år och går eller har gått på SFI, men har stort 

behov av träning i att prata svenska för att kunna bli delaktiga i samhället.                   

Det finns en vag uppfattning om vad ett bibliotek och dess personal kan erbjuda. Det 

är mycket som pocker på deras tid och de har svårt att få tid att komma till biblioteket. 

 

 

3.  Vilken är vår identitet? Hur vill vi att andra ska uppfatta oss (profil)?                                    

Lyhörda, kreativa, kompetenta och engagerade. 

 

4. Bibliotekens nisch 

Biblioteket är gratis och öppet för alla. Hit är alla välkomna utifrån sina egna behov 

och önskemål. Vi erbjuder en mängd tjänster för att utveckla språket såsom datorer, 

böcker på lättläst svenska, böcker på modersmålet, ljudböcker och språkkurser. 

Dessutom finns det facklitteratur, kurslitteratur, tidningar och tidskrifter för att lära 

känna det svenska samhället och bli delaktiga på den svenska arbetsmarknaden.  

 

5. Vilken är vår budget för detta?                                                                                                            

25.000 kr är den gemensamma potten för klusterkampanjen.                                                  

Deltagande bibliotek bidrar med personella resurser.           

                                                        

6. Hur ska det göras?                                                                                                                                        

 

A) kolla upp platser/verksamheter där målgruppen befinner sig 

 - informera om biblioteket  

 -visa utbudet 

 

B) ta kontakt med Sfi/förmedlare (t ex migrationsverket, arbetsförmedlingen)  

 - informera om biblioteket  

 - dela ut informationsmaterial, dragspelet. 

 

Vi satsar dessutom på aktiviteter på biblioteket, se tipslista. 

                                                                                                

7. Vilka verktyg ska vi använda?                                                                                                                           

- Affischer i A3-format som trycks upp på det egna biblioteket. Dessa affischer kan även 



tryckas i A4 – format. En affisch för att skriva in egna aktiviteter och program tas också 

fram.                                                                                                                                       

– Dragspelsfoldrar                                                                                                                                                           

- Pressrelease, tas fram av Marcus Bernhardsson, Sölvesborg.  

- Penna                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Vi når ut genom:  

- Reportage i de lokala tidningarna, Nyhetstidningen och Sesam, som finns med i                

Nyhetstidningen samt 8 sidor. Tas fram av projektledare.  

- Kontakta SFI och deras deltagares nätverk 

- Arbetsförmedlingen 

- Migrationsverket får information om vårt arbete genom ex. reportage och folder. 

- KOMVUX 

- Kommunens 60-timmars samhällsintroduktion. 

- Uppsökande aktiviteter ex. affärscentra, SFI, bostadsområden, vårdcentraler. 

 

 

9. Uppföljning, utvärdering och mediebevakning                                                                                                                                            

- Bibliotekspersonal utvärderar i centralt utskickad enkät                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Kopiering av tidningsartiklar, annonser och övriga sammanhang där kampanjer synts 

i lokalpress, gratismagasin osv. Bevakning av tidningarnas webbupplagor. Skickas till 

projektledaren v. 41. 

 

Susanne.leek@alvesta.se 

Birgitta.ekstrand@lessebo.se 

Lena.engkjaer@olofstrom.se 

Ann-charlotte.fanden@olofstrom.se 

Marcus.bernhardsson@solvesborg.se 

Allan.nilsson@vaxjo.se 

Margareta.karlsson@vaxjo.se 
Christina.behrenz@vaxjo.se  
Juliane.straub@alvesta.se 
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