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De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. 
Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt 
förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en 
viktig uppgift i samhället. Men trots detta så tappar vi både besökare 
och volymer. Det gäller även för våra bibliotek i sydost. Därför ska vi 
nu tillsammans skriva ett nytt kapitel i bibliotekens historia för att 
synliggöra vårt erbjudande.
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Varje dag så möts människor av tusentals budskap. Det brusar 
överallt vilket innebär att konkurrensen om uppmärksamheten är 
enorm. Därför räcker det inte med att biblioteken finns och att vi gör 
ett bra jobb – som vi alltid har gjort. Vi måste bli ännu tydligare med 
vilka styrkor som finns i vårt varumärke. När vi hittat dessa måste 
vi bli bättre på att konsekvent berätta det för de grupper vi tycker är 
viktiga. Och det kräver fokuserad kommunikation.    
   

Förändringstakten i samhället är hög vilket gör att vi måste se 
företeelser på nya sätt. För bibliotekens del innebär den tekniska 
utvecklingen och förändrade beteenden en ny utmaning. Idag 
konkurrerar vi bland annat med billiga pocketböcker i mataffären, 
om tillgången till upplevelser och information i tv:n, datorn och 
mobilen. Men framför allt konkurrerar vi om människors tid. 
Därför måste vi bli väldigt tydliga med vad vi kan erbjuda och vad 
det innebär för våra målgrupper. 
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Genom Futurum och Kombib har vi fått en möjlighet att forma 
vår egen framtid. Det gör vi genom att utgå från den definierade 
målbilden och vår samlade erfarenhet. Vi själva har den viktigaste 
rollen för att förändra och förbättra. Och en förutsättning är att vi är 
överens om vad vi vill och vart vi är på väg.

”Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och 
information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.” 
Futurums målbild

Under våren 2010 har vi genomfört tio dialogseminarier med 
närmare 400 deltagare från biblioteken i sydost. Målet med dessa 
var bland annat att ta tillvara på den stora kunskap som finns i 
organisationen. Vi har kommit överens om vad vi är idag och vart 
vi strävar imorgon. Förändringarna är alltså förankrade underifrån 
och alla har haft möjlighet att bidra till den gemensamma bilden. 
Allt kampanjmaterial som tas fram baseras på resultatet från 
dialogseminarierna.
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Kunskaps-
centrum

Kultur-
centrum

Informations-
centrumModellen visar på en kärna bestående av kunskap, information och 

kultur. Fördelningen mellan dessa kan variera lokalt beroende på 
vilka förutsättningar det enskilda biblioteket har. Eller hur man vill 
profilera sig. Men lika viktigt är insikten om att allt vi gör behöver 
gå genom det sociala skiktet. Här är mötesplatsen, personalen, 
bemötandet, dialogen och miljön viktiga beståndsdelar. 
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Vi har gemensamt kommit fram till åtta prioriterade målgrupper. 
Dessa kan givetvis definieras på olika sätt och de kan variera mellan 
de olika biblioteken. Men vi gör det mycket enklare för oss om vi kan 
utgå från dessa grupper. Sedan kan vi lokalt anpassa målgrupper, 
erbjudanden och upplevda värden så att det passar våra specifika 
förutsättningar.

Den oerfarne 

Den identitets-
sökande tonåringen 

Den kommun-
placerade 
flyktingen 

Den stressade 
småbarns-
föräldern 

Det nyfikna 
förskolebarnet  

Daisy- och 
storstilsläsaren 

Erbjudande

Upplevt värde

Kärnvärden
Löfte

Den digitala 
analfabeten 

Bokälskaren
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Vi har enats om fyra kärnvärden som är nödvändiga för att vi ska 
kunna möta våra målgruppers framtida behov. Dessa kärnvärden 
ska genomsyra både vårt dagliga arbete och vår kommunikation. 
Detta ställer nya krav på den egna arbetsorganisationens processer.

Vi ska lyssna på våra målgrupper och deras önskemål. Och vi 
ska känna av förändringar och trender.

Vi ska tänka i nya banor och vara öppna för förändringar som 
sticker ut och utvecklar verksamheten.

Vi ska använda vår kunskap och erfarenhet för att tillgodose 
målgruppernas behov. de ska kunna lita på oss.

Vi ska inspirera, överraska och vara en positiv kraft. mötet med 
vår verksamhet ska vara grunden för många upplevelser.
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På biblioteket räknas inte rikedom i pengar. Istället blir människorna 
rika på kunskap, information och upplevelser. Vi vet att vi kan 
berika vardagslivet för våra besökare. Vi kan öppna dörrar till nya 
världar. Våra produkter som böcker och andra medier är medel för 
att få ett rikare liv – som dessutom i de flesta fall är gratis. Ett besök 
på biblioteket är ett enkelt sätt att göra livet rikare!
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Ett löfte får enbart ett värde när det infrias. Reklam kan skapa 
förväntningar på ett varumärke. Men det är i mötet med 
målgrupperna som det avgörs om löftet uppfylls – eller inte. Här är 
du, dina kollegor och ditt bibliotek den avgörande faktorn. Det är 
samma sak för all serviceverksamhet. Sanningens ögonblick är när 
du har kunden mitt emot dig. Det är då som värdet av varumärket 
påverkas. Du är faktiskt den viktigaste delen i det löftet!
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Ett varumärkesarbete innehåller alltid en del kompromisser. Alla 
kan inte få sin vilja igenom i alla frågor och ibland måste man 
anpassa sig efter majoritetens åsikter. Detta gäller givetvis även för 
vårt arbete.
 
Men det viktiga är att alla ställer sig bakom det vi har beslutat. Det 
är enbart med ett gemensamt förankrat varumärkesarbete som vi 
kan påverka våra målgrupper. Därför är vår förhoppning att du blir 
en aktiv del av varumärket. Och att du ställer dig bakom budskapet 
”Låna dig rik” med stolthet. Först då kan vi nå framgång!
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Affischer på biblioteket och andra strategiska platser

Roll up/vepa på biblioteket

Personalens knapp

På biblioteket 
räknas inte 
rikedom i pengar. 
Men att möta nya 
världar berikar både dig 
och andra. 
Hos oss hittar du mycket mer 
än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. 
Och det bästa av allt – vår 
rikedom är gratis!

Stortavlor

På biblioteket räknas inte 
rikedom i pengar. Men att 
möta nya världar berikar både 
dig och andra. 
Hos oss hittar du mycket mer 
än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. 
Och det bästa av allt – vår 
rikedom är gratis!

Film/flash på bussar/monitorer i butik

Annonser dagspress

På biblioteket räknas inte rikedom i pengar. Men 
att möta nya världar berikar både dig och andra. 
 Hos oss hittar du mycket 
mer än böcker – allt från befriande tystnad till 
spännande möten. Och det bästa av allt – vår 
rikedom är gratis!

På biblioteket 
räknas inte 
rikedom i pengar. 
Men att möta nya 
världar berikar både dig 
och andra. 
Hos oss hittar du mycket mer 
än böcker – allt från befriande 
tystnad till spännande möten. 
Och det bästa av allt – vår 
rikedom är gratis!
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1.	Diskutera.	
Vad betyder ”Låna dig rik” för vårt bibliotek? Vad är det våra 
målgrupper vill ha av oss? Och vad kan vi erbjuda dem? Fråga era 
målgrupper och fundera på vad deras svar innebär för er verksamhet. 
Hur når vi dem som inte är biblioteksbesökare idag?

2.	Kom	överens.
Det är bra att alla inte tycker likadant. Argument växer oftast när 
de möter andra som tycker annorlunda. Men för att komma vidare 
måste vi enas kring vissa centrala frågor. 

3.	Förändra	och	agera.
När ni är överens är det viktigt att ni blir tydliga i ert arbete. 
Konkreta handlingsplaner är ofta ett bra sätt för att se till att saker 
blir genomförda.

4.	Exponera	kampanjmaterialet.
Se till att kampanjmaterialet verkligen möter besökarna på 
biblioteket och andra strategiska platser. Gör en plan för hur och 
när ni ska exponera affischer och roll up/vepor. Koppla gärna detta 
till andra aktiviteter.

5.	Följ	upp	och	utvärdera.
Kom ihåg att utvärdera allt arbete. Förstärk det positiva och förbättra 
det som är negativt. Undvik att göra om misstagen och dra lärdom 
av vad andra har gjort.




