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Svensk titel: Library Lovers. Att hitta nya vägar – rosa marknadsföring av bibliotekspolitik 

Engelsk titel: Library Lovers. Finding new ways – marketing library politics with pink harts 

Författare: Ida Stodell 

Färdigställt: 2013-01-10 

Abstract: 

This papers goal is to evaluate the campaign Library Lovers, which took place in 2008. The 

campaign wanted to enlighten the politicians that the library law were in need of change and 

wanted an evaluation of the law. I looked at the campaign with help from the methods of 

organizational marketing processing by Kotler and Andreasen (2008) and analysed if Library 

Lovers reached its goals. The problems that I saw was that I couldn´t find any information on 

how the campaign went and if it reached its goals.  

 

My questions: 

 Which were the main factors that started the idea of the campaign? 

 What has happened in the library politics since 2008 and how does it look today, 

2012? 

 Did the campaign reach its goals? 

 

The method I used was a case study and to answer my questions I interviewed two persons 

who were big participants in the making of the campaign and studied papers and documents 

about the campaign and library politics. All these factors contributed to an analyse of the 

campaigns goals.
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1. Inledning 

Jag intresserade mig tidigt under utbildningen för frågor som rörde bibliotek och 

marknadsföring. Under mitt första år på Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen 

2008, var det extra mycket fokus på marknadsföring av bibliotek då Svensk 

Biblioteksförening nyligen påbörjat sin kampanj Library Lovers med slogan ”Bibliotek 

behöver kärlek”. Denna kampanj skulle uppmärksamma att Sverige var i behov av en 

nationell bibliotekspolitik då vi var inne i en tid med mycket nedläggningar av filialbibliotek 

och nedskärning av bibliotekspersonal. 

Kampanjen var en stor satsning och mycket pengar lades på utformningen av broschyrer, 

affischer, pennor, knappar och påsar som alla skulle vara rosa och innehålla ett hjärta som det 

stod Library Lovers i. Kampanjen skapade stor debatt då många bibliotekarier tycke att det 

var ett förlöjligande sätt att uppmärksamma biblioteksfrågan och att det var långt ifrån den 

kulturinstitution som biblioteken faktiskt representerar. Som vanligt finns det flera läger i en 

debatt och många hyllade marknadsföringen och tyckte att den var modig, häpnadsväckande 

och unik. Just eftersom denna kampanj var så annorlunda fastnade mitt intresse rejält och jag 

kände att jag i mitt examensarbete vill fördjupa mig i kampanjen som med rosa hjärtan 

försökte få in biblioteken i politiken.  

Det har gått några år sedan kampanjen var aktiv och jag kom på mig själv med att sitta och 

fundera en dag 2012 över vad som hände med Library Lovers. Jag började fråga ut mina 

kollegor på Stadsbiblioteket i Stockholm vad de kom ihåg från kampanjen och om de visste 

vad som hänt med bibliotekspolitiken mellan 2008 till nu år 2012 och svaren var väldigt 

varierande. En bibliotekarie berättade att hon alltid hade trott att kampanjen var till för att 

locka ungdomar till biblioteket medan en annan hade trott att kampanjen var ett samarbete 

med Bröstcancerfonden då allt skulle vara rosa. Några svarade att de mindes att det hade 

något med politik att göra men kunde inte sätta fingret på vad och en enda berättade att hon 

mindes kampanj väl men faktiskt inte visste vad som hänt efteråt. Detta ökade mitt intresse 

för kampanjen ännu mer och idén till min uppsats var inte längre bara en idé utan ett faktum, 

jag måste göra en djupdykning i Library Lovers och ta reda på mer om denna mytomspunna 

kampanj.  
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2. Struktur 

Mitt arbete börjar med att ge en bild av ämnet jag ska behandla och de upplägg, 

frågeställningar och problemformuleringar jag använder mig av för att få ut mitt syfte. Efter 

det ämnar jag att ge en så klar bakgrundsbild som möjligt genom en tydlig kartläggning av 

bibliotekspolitiken i Sverige och de olika organisationer som finns inblandade. Därefter går 

jag djupare in på kampanjen och berättar om dess syfte för att sedan avslutningsvis ge en 

analys och diskussion kring resultatet av kampanjen. Politik kommer att genomsyra allt 

eftersom marknadsföringskampanjens syfte just var att lyfta fram politiken inom 

bibliotekssektorn. 

 

2.1 Problemformulering 

Att bibliotek behöver lite kärlek är ett komplicerat påstående. Vem är det egentligen som ska 

ge kärleken och vad innebär det? Hjälpte en nationell marknadsföringskampanj till att ge 

denna kärlek som efterfrågades? Ett problem som jag ser uppstått så kort tid efteråt är att få 

kommer ihåg satsningen eller ens vet om den gav resultat. Kampanjen skapade stor debatt, 

dock nästan enbart kring utformningen och inte om innehållet. Tog kampanjen i sig för stort 

fokus från de frågor som den faktiskt behandlade? Jag ser några frågetecken kring den här 

kampanjen och undrar vart informationen är till de som engagerade sig, som de vanliga 

låntagarna och de som arbetar inom bibliotekssektorn? Att nedläggningar av bibliotek och 

indragning av personal fortfarande är ett problem vet många och senast i Metro 2012-10-31 

kunde svenska folket få läsa en artikel av Anders Göransson om alla nedläggningar av 

bibliotek som skett i Stockholm de senaste åren. Har det blivit någon förändring i Sveriges 

bibliotekspolitik? 

 

2.2 Syfte  

Jag vill med denna uppsats lyfta upp de frågetecken som finns kring kampanjen genom 

intervjuer med relevanta personer och fördjupning i tidigare forskning. Mitt syfte är att titta på 

hur kampanjen utfördes och dra paralleller till bibliotekspolitiken i början av 2000-talet och 

bibliotekspolitiken nu och genom detta kunna dra en slutsats om den uppnådde sitt syfte och 

om det gjorde någon skillnad för bibliotekspolitiken.  

 

 

 



 

 5  

2.3  Frågeställningar  

För att kunna uppnå mitt syfte har jag fått utgå från dessa frågeställningar  

- Vad var de underliggande faktorerna som startade kampanjen? 

- Vad har hänt i bibliotekspolitiken sedan 2008 och hur ser den ut idag, 2012? 

- Uppnådde marknadsföringskampanjen sitt syfte? 

2.4 Avgränsning 

Jag använder mig både av hermeneutik och kvalitativ forskningsintervju då jag studerar texter 

och dokument från kampanjen och samtalar med personer som stod bakom den. Inför mina 

intervjuer har jag varit påläst och haft förutbestämda frågor för att få ut information som kan 

besvara mitt syfte, vilket är att ta reda på om kampanjen uppnådde sitt syfte. Dock är det inget 

som förutbestämt säger vilket resultat jag kommer att få, det kan inte styras av mina teorier 

och utgångspunkter då det inte är ett svar som jag hade innan jag påbörjade arbetet. Detta är 

ett fall som redan har hänt vilket gör att grundkomponenterna finns där, det blir min uppgift 

att hitta dem och sätta ihop dem genom analyser för att kunna leverera ett slutresultat. Jag 

ämnar inte gå in på partipolitisk nivå och se vad varje enskilt parti säger om bibliotekspolitik 

utan när jag nämner hur det såg ut i politiken innan 2008 och nu 2012 är det i en helhet över 

partiernas gränser.  

 

2.5 Teori och metod 

I boken Strategic marketing for nonprofit organizations skriver författarna Andreasen och 

Kotler (2003) att ett bibliotek enkelt kan se sin totala cirkulation och släta ut ojämnheter och 

öka cirkulationen genom radioannonser, nyhetsartiklar, webbsidor och direktreklam. Vill 

biblioteken gå djupare än så kan de försöka se på vem som använder biblioteket till vad och 

sätta in resurser för att stimulera dessa beteenden. De fortsätter med att skriva att det bästa för 

ett bibliotek är att titta på användningen av verksamheten varje dag, varje vecka, varje månad 

etc. Ju oftare du ser över vad som används och hur det används, desto bättre förstår du din 

organisation och vad som behövs. De sätter upp en enkel metod för den vardagliga översynen.  

Figur 1. The control process. Alan R. Kotler och Philip Andreasen, Strategic marketing for 

nonprofit organizations, 6:e upplagan, 2003, Pearson Education Inc, New Jersey. Sid 501. 
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Jag skulle vilja påstå att det inte riktigt är så enkelt att utvärdera och marknadsföra bibliotek 

som denna metod visar och därför vill jag gå till modellen de använder för att analysera och 

överblicka marknadsföring för större organisationer. Det jag vill framhäva i denna uppsats är 

att Library Lovers inte bara handlade om en marknadsföringskampanj för ett bibliotek, det var 

en kampanj som sammanförde all Sveriges bibliotekspolitik och därför väljer jag att använda 

Kotler och Andreasens teori om strategisk marknadsföring i organisatoriska 

planeringsprocessen och se på bibliotekssverige som en stor organisation (s.66). Det 

viktigaste för en organisation att börja med inför ett stort marknadsföringsprojekt är att tänka 

ut sitt mål och hur de ska gå tillväga för att nå dit. Även om det låter simpelt är det mycket 

annat som ska passa in i maskineriet för att komma till slutmålet. Kotler och Andreasen har 

gjort upp en strategi för att analysera organisationens mål och vägar dit. Strategin kan delas 

upp i tre olika former av mål för att komma ännu djupare in i planeringen (s.67-68): 

1. Huvudmål – Organisationen måste ta reda på målet och vad de vill få ut av sin 

verksamhet och av sin marknadsföring. Vart är vi påväg och hur vill vi att vår 

framtid ska se ut? 

2. Delmål – Finns det olika enheter inom organisationen och vad är deras syfte? 

3. Mål – Allt inom organisationen ska kunna vara mätbart, görbart och inom kontroll 

av budget. Börja tänka i de små banorna för att komma upp till de större syftena 

för organisationen och göra det mer hanterbart.  
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Figur 2. Strategic marketing planning, Andreasen and Kotler, Strategic marketing for 

nonprofit organizations, 2003 
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Jag väljer att ta utgångspunkt ur Kotler och Andreasens modell då jag anser att den är ett bra 

verktyg för att analysera en marknadsföringskampanj för bibliotekssverige och dess politik ut 

ett organisatoriskt perspektiv. Det är en genomtänkt teori som har använts och prövats av 

många under många år. Den första upplagan av boken kom ut under 1982 och har sedan dess 

reviderats och uppdaterats, men grundteorin består. Slår jag samman deras stora modell med 

den lilla som de använde för att se på bibliotekets verksamhet så tror jag att det är det 

ultimata. Det är så viktigt för en icke vinstdrivande organisation som ett bibliotek att tänka på 

sin verksamhet och dess mål i relation till vilka som använder sig av det för att komma fram 

till det ultimata scenariot.  

 

2.5.1 Relationsmarknadsföring 

En annan mycket populär metod för att marknadsföra är relationsmarknadsföring som 

formuleras av Ralf Blomqvist, Johan Dahl och Tomas Haeger i boken 

Relationsmarknadsföring (2004). Relationsmarknadsföring innebär att ett företag eller en 

organisation medvetet arbetar för att få en relation med kunder som är gynnsam. Det handlar 

om att välja rätt kunder och få dessa kunder att vara lojala så att dessa lojala kunder sedan kan 

sprida vidare företagets budskap, som en slags gratis marknadsföring. Detta enkla diagram 

visar principen av relationsmarknadsföring: 

 

Figur 3. Relationsmarknadsföring (2004) sid. 26 
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Ett sett att utvärdera en marknadsföringskampanj inom bibliotek är att se på relationerna till 

låntagare, besökare, uppdragsgivare och andra människor som rör sig på biblioteket, detta är 

ett väldigt populärt och har bland annat skrivits om av Zuzana Helinsky i boken 

Marknadsföring av bibliotek (2006). Då jag har valt att göra en avgränsning som inriktar sig 

på de politiska målen med kampanjen och inte utvärdera hur kampanjen genomfördes anser 

jag att Kotler och Andreasens teori om strategisk marknadsföring är den metod som fyller 

mina syften bäst.  

 

2.5.2 Tidigare forskning och litteratur 

I detta avsnitt så går det att så på tidigare forskning och litteratur från två olika perspektiv, 

biblioteksmarknadsföring eller bibliotekspolitik. En kombination av de båda har jag inte 

kunnat finna så jag ska försöka att redogöra för de olika punkterna var för sig. Jag börjar med 

en kartläggning av biblioteksmarknadsföring.  

Något som skulle kunna liknas vid Library Lovers är projektet Futurum.kom. Futurum.kom är 

en rad olika marknadsföringskampanjer vars syfte är att stärka och lyfta fram den kompetens, 

service och innehåll som finns på biblioteken i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län samt 

Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Futurum.kom har pågått under några år 

och har under olika perioder riktat sig till olika målgrupper med slogans som ”Låna dig rik”. 

Detta projekt har det skrivits en del uppsatser om vid de olika lärosätena i Sverige, men 

Library Lovers verkar inte riktigt ha fångat någons intresse. Det kan vara förståligt då det är 

svårt att gå in med ett marknadsföringsperspektiv på en politisk kampanj, men jag är fast 

besluten att försöka utvärdera kampanjen. Kampanjen nämns i en uppsats från 2012, 

Folkbibliotek och varumärkesskapande. Om möjligheterna för folkbibliotek att skapa och 

stärka varumärke genom programverksamhet av Matilda Håkansdotter och Johan Weber. 

Uppsatsens syfte är dock inte att analysera Library Lovers och det är inte en djupgående 

studie i just den kampanjen.  

Vill någon däremot kika på marknadsföring för företag, butiker och vinstdrivande 

organisationer så finns det en hel uppsjö av litteratur med olika teorier och metoder. Detta har 

gjort att jag är inne på ett relativt outforskat område inom marknadsföring. Konstigt nog gick 

jag faktiskt in i det här arbetet med tron att jag inte var den enda som skulle ha känt ett behov 

av att fördjupa mig i denna kampanj, men så var icke fallet. 

Eftersom mitt arbete handlar om marknadsföring av bibliotek i Sverige vill jag nämna två 

svenska personer som har engagerat sig i biblioteksmarknadsföring och som jag känner är 

viktiga att ta upp även om deras teorier och metoder inte kommer in i min uppsats. Jag vill 

visa på hur marknadsföringsområdet inom bibliotekssektorn ser ut i Sverige och då är det 

grundläggande kunskap att kunna dessa två namn. Den ena är Greta Renborg (1921-2005), en 
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bibliotekarie som var en av få personer som verkligen engagerade sig i marknadsföring. Hon 

var ledande inom sitt område och reste till USA på 50-talet för att ta del av ny forskning och 

skrev många böcker om hur biblioteken skulle arbeta mer aktivt för att visa sitt mediebestånd. 

Varje år ges det fortfarande ut ett Greta Renborg pris till ett bibliotek eller en bibliotekarie 

som har utfört marknadsföringsarbete i ”Greta Renborgs anda” 

(http://ub.uu.se/Samlingar/Handskrifter/Enskilda-arkiv/Greta-Renborg/). I sin bok Att arbeta 

med bibliotekens PR, information och kommunikation (1973) tar Renborg upp olika sätt att 

arbeta med marknadsföring och skriver att trycksaker (affischer, skyltar etc.) är en bra metod 

för att få fram ett budskap (s.65). 

Den andra personen jag vill ta upp och som jag nämnt förut är Zuzana Helinsky som har 

skrivit boken En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek (2006). Helinsky är en 

bibliotekarie som ansåg att det saknades lätthanterlig litteratur om biblioteksmarknadsföring. 

Hon bestämde sig för att skriva en bok utan för mycket krusiduller som alla bibliotekarier 

skulle kunna finna nytta och glädje i.  

När det kommer till allmän marknadsföring så är det några forskare som är mer populära och 

framstående än andra. I de flesta uppsatser och arbeten hänvisas det nästan alltid tillbaka till 

Gummeson, Gröönros eller Kotler och Andreasen. Både Evert Gummeson (2002) och 

Christian Gröönros (1996) har skrivit böcker om relationsmarknadsföring och är de personer 

som Helinsky (2006) använder sig mycket av i sin bok. Strategier går ut på att använda sig av 

personal och användare för att skapa relationer och utöka marknadsföringsarbetet. Kotler och 

Andreasen (2003) skriver om 4P, eller marknadsmixen som det också heter, och syftar på ett 

utbyte av tjänster som bygger på de fyra grunddelarna produkt, pris, plats och påverkan. Fler 

punkter har kommit till med åren i olika revideringar. Gummeson gör direkt om 4P i sin bok: 

Relationsmarknadsföring, från 4P till 30R (2002). Istället för att se marknadsföring som 

någonting bestående av de fyra grundpelarna produkt, pris, plats och påverkan så menar 

Gummesson att det är mer korrekt att se det som 30 relationer och varje kapitel i boken 

motsvarar en relation.  

Marknadsföring av bibliotek i Sverige är i allra högsta grad ett aktuellt ämne, vilket Helinsky 

och Futurum.kom är exempel på. Jag ser en tendens till att använda sig av 

relationsmarknadsföring och det är förståligt med tanke på att bibliotekens användare och 

potentiella användare, både är mottagarna av kampanjen och spridarna. Bibliotekens 

användare är grundstommen för all verksamhet och en bra relation är nödvändig. Som Niclas 

Lindberg säger under vår intervju så måste man nå väljarna för att komma åt politikerna 

eftersom de är beroende av varandra. Så är det med biblioteken också, vi är beroende av våra 

användare.  
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Bibliotekspolitik är ett omdiskuterat ämne, men skrivs det så mycket om det? 2004 skrev Jon 

Thors en magisteruppsats med titeln Folkbibliotek i nationens tjänst. Nationalismen och dess 

inverkan på framväxten av en svensk bibliotekspolitik och 2005 kom masteruppsatsen 

Biblioteken är det ingen som ifrågasätter. Om folkbibliotekens roll i kommunalpolitiken av 

Katarina Hjärpe ut där hon intervjuar politiker om sin inställning till bibliotek och 

biblioteksplanen.  Dessa uppsatser är ändå några år gamla men ett genomgående tema bland 

de få uppsatser jag kan finna är att de är skrivna innan 2008 och att det är politiker som får 

komma till tals om hur de arbetar för biblioteken och hur de ser på bibliotekslagen. Rapporten 

Så in i Norden efter (2008) tar också upp ämnet bibliotekspolitik och var rapporten som låg 

till grunden för kampanjen och dess åtta punkter.  

 

2.6 Metod 

Denna uppsats klassas som en fallstudie då den behandlar en marknadsföringskampanj som 

verkade för några år sedan. Library Lovers blir ett fall som jag kommer att studera och 

analysera. En fallstudie ska redogöra för händelser och processer i ett visst fall och gå in på 

djupet för att förklara, detta görs empiriskt. Denscombes (2009) bok Forskningshandboken 

ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Han 

presenterar också de metoder och tillväggångssätt som forskare vanligtvis använder och gör 

detta på ett lätt sätt. Denscombe beskriver i boken en fallstudie såhär: ”Fallstudier fokuserar 

på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en 

djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 

förekommer i detta särskilda fall” (s.59).  Att jag gör en empirisk studie innebär att jag 

kommer med en slutledning grundad på erfarenhet genom vetenskapliga undersökningar av 

verkligheten. Detta kan göras genom intervjuer och genom litteraturstudier som jag sedan 

kopplar samman. För att svara på mina frågeställningar och komma fram till mitt syfte, vilket 

är att se om kampanjen har gjort någon påverkan på bibliotekspolitiken, kommer jag att göra 

en djupdykning ner i dagens politik, se vad bibliotekslagen säger om bibliotek och intervjua 

relevanta personer som var inblandade i kampanjen. Denscombe har beskrivit fem steg för 

arbetet med att analysera data, de stegen är: att förbereda data, bli förtrogen med data, tolka 

data, verifiera data och presentera data. Jag använder mig av denna modell för själva arbetet 

med uppsatsen men när det kommer till att analysera marknadsföringskampanjen, som är mitt 

syfte, använder jag mig av Kotler och Andreasen som jag nämnde i tidigare stycke. 

Jag väljer att göra intervjuer med personer som har haft direkt koppling till kampanjen då jag 

anser att det är relevant för att få reda grundläggande information. Enligt Steinar Kvale (1997) 

i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, är en forskningsintervju inte ett samtal mellan två 

jämställda utan det är ett samtal där forskaren har i syfte att utvärdera och analysera den 

intervjuades svar. Kvale skriver att en del av kritiken mot att använda intervju som en 



 

 12  

forskningsmetod kommer från tanken att det är svårt att strukturera upp samtalet eftersom det 

naturligtvis kan ta en annan vändning än man tänkt, men också hur skadligt det kan vara att 

strukturera för mycket eftersom det kan leda den intervjuades svar till att passa forskarens 

behov. Det kan också tyckas för lätt att som oerfaren intervjuare gå ut utan påläsning och 

intervjua första lämpliga kandidat, därför fortsätter han med att ta upp hermeneutiken som 

studerar tolkning av texter. Forskningsintervjun är ett samtal som resulterar i en text som ska 

tolkas, varpå hermeneutiken är relevant för intervjutolkning. Det kan kanske tyckas lätt att 

bara gå ut och intervjua men det gäller att vara påläst innan och att ha de rätta verktygen 

efteråt för att analysera din intervju. En intervju på papper är inte bara att återberätta det som 

sades, det handlar om hermeneutik och försöka förstå vad som sades.  

3. Flera komponenter bidrar till utveckling 

I detta avsnitt beskådar jag bibliotekslagen och går tillbaka till bibliotekspolitiken under de 

första åren på 2000-talet, samt ger en beskrivning av Svensk Biblioteksförening som var den 

största organisationen bakom marknadsföringskampanjen.  

 

3.1 Bibliotekslagen 

Den här lagen är grunden till vår bibliotekspolitik och också orsaken till varför det 

genomfördes en marknadsföringskampanj under 2008. Lagen trädde i kraft 1 juli 1997 och 

har varit det enda biblioteken har att gå på i sitt verksamhetsutvecklande. Jag har från 

Regeringskansliets rättsdatabaser tagit del av bibliotekslagen (Bibliotekslag 1996:1596) och 

den säger att biblioteken ska verka för främjande av intresset för litteratur och utbildning och 

att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Det står också att kommunerna ska 

ansvara för folk- och skolbiblioteksverksamheten och att landstingen ska ansvara för 

länsbiblioteken och staten för högskolebibliotek och lånecentraler som enligt särskilda 

bestämmelser ankommer på staten. Utöver det ska kommuner och landsting anta planer för 

biblioteksverksamheterna och folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att erbjuda litteratur på andra 

språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Också barn och 

ungdomar ska ägnas extra mycket uppmärksamhet för att öka deras intresse för läsning och 

inlärning.  

Utöver detta så har det 2010 tillkommit ett stycke om skolbiblioteken, de ligger numera under 

skollagen vilket har gjort att de fått en tydligare lag och struktur kring sin verksamhet. 

Bibliotekslagen trädde som sagt i kraft 1997 och det har hänt en del i samhället sedan dess. 

Det har varit en allmän uppfattning från politiker, kommuner och bibliotek om att det inte 

funnits tillräckligt med substans och riktlinjer i lagen för att kunna säga något relevant, vilket 
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var en av grundorsakerna till kampanjens startskott. Enligt Niclas Lindberg, 

generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening, så ville många borgerliga partier inför valet 

2010 ta bort bibliotekslagen helt, medan Biblioteksföreningen ville ha en utvärdering av den, 

vilket var ett av målen i kampanjen.   

 

3.2 Svensk Biblioteksförening 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör som har funnits 

sedan 1915, då under namnet Sveriges Allmänna Biblioteksförening. År 2000 slog de sig ihop 

med Svenska Bibliotekariesamfundet som funnits sedan 1921 och antog då namnet Svensk 

Biblioteksförening. Deras uppdrag är att verka för alla typer av bibliotek i Sverige genom att 

informera om vad de gör och deras verksamheter. De ska främja forskning och utveckling och 

verka för öppna för debatter kring biblioteksverksamheter.  På deras hemsida, 

www.biblioteksforeningen.se, staplas deras mål och visioner upp och de behandlar ämnen 

som att synliggöra och argumentera för bibliotekens betydelse, följa politisk utveckling som 

har betydelse för biblioteken och föreslå åtgärder som främjar och stärker verksamheten samt 

i övrigt göra allt för att förmedla vad bibliotekens uppdrag är. Det är ett stort ansvar och ett 

tungt uppdrag de har och med grund i de målen så föddes kampanjen Library Lovers var syfte 

just var att uppmärksamma biblioteken i politiken.  

 

3.3 Nationell bibliotekspolitik 

Library Lovers syfte var att föra fram frågan om nationell bibliotekspolitik, men vad är det 

och vad skulle det egentligen innebära? Svensk Biblioteksförening ansåg att det behövdes en 

samlad politik för att kunna ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara ett effektivt 

redskap både för individer och för Sverige. Bibliotek ska skapa tillväxt, välfärd och välstånd 

genom sitt bidrag till utveckling i kunskapssamhället och en så viktig punkt behöver mer än 

bara en bibliotekslag som säger hur det ska vara. Mer djupgående och engagerad politik 

behövs över hela landet. Från det lokala perspektivet handlar det om att underlätta för 

invånarna att nyttja bibliotekens tjänster för en mer individuell utveckling. Svensk 

biblioteksförening sade att en nationell bibliotekspolitik bör utvecklas på så sätt att den inte 

kommer i konflikt med det kommunala självstyret. Ett ökat nationellt engagemang får inte 

inkräkta på kommunernas rätt att sköta sina angelägenheter. Det behövs ändå en nationell 

bibliotekspolitik för att kunna garantera att de offentliga biblioteken nyttjas på ett sätt som 

gagnar både individerna och samhället (http://librarylovers.se). 

 

http://www.biblioteksforeningen.se/
http://librarylovers.se/
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3.4 Bibliotekspolitik till förändring 

Niclas Lindberg – generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, säger i förordet till 

broschyren Biblioteken behöver kärlek (2008) att Sverige är det enda land i Norden som 

saknar en samlad nationell bibliotekspolitik vilket lett till nedläggning av bibliotek över hela 

Sverige och indragning av många bibliotekaries tjänster eftersom det inte finns någon samlad 

kraft bakom. Det största bekymret som Svensk Biblioteksförning såg var att många 

skolbibliotek lades ned eller var underbemannade vilket skulle ha lett till minskat läslust hos 

många barn och ungdomar. Detta ville de uppmärksamma och få stopp på, och där föddes 

idén till Library Lovers. De hade åtta förslag till bibliotekspolitiken i framtiden och för att 

lyfta dessa åtta punkter lade de ned över 9 500 000 sek på kampanjen Library Lovers 

(librarylovers.se).  

Dessa var de åtta punkterna i sin helhet: 

1. Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner och utvärdering 

av bibliotekslagen 

Det behövs en väl förankrad och genomarbetad strategi för bibliotekets roll i 

kunskapssamhället som grund för den nationella bibliotekspolitiken. Den nationella 

biblioteksstrategin bör klargöra de offentliga bibliotekens huvuduppgifter i relation till 

följande: 

– Läsande och läsförståelse 

– Demokrati, yttrande- och informationsfrihet 

– Livslångt lärande, kunskapsutveckling och personlig utveckling 

– Kultur och social sammanhållning 

– Samhällets innovationskraft 

 

Utifrån den nationella strategin måste bibliotekslagen utvärderas och reformeras, i syfte att 

utveckla den till ett bättre fungerande verktyg för biblioteksverksamheten och dess 

utveckling. 

2. Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten 

Det behövs nationella mål, kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer för 

biblioteksverksamheterna i Sverige. Dessa ska löpande följas upp, utvärderas och utvecklas. 

3. Insatser för att stärka barns och ungas läsande 

För att motverka barns och ungas sjunkande läsförmåga bör en nationell satsning på 

läsfrämjande och tidig språkutveckling initieras. Ett inslag i denna satsning bör vara att alla 

elever i grund- och gymnasieskolan garanteras tillgång till väl utrustade skolbibliotek 

bemannade av personal med relevant kompetens. 
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4. Bättre tillgång till bibliotekens tjänster 

För att förbättra alla invånares tillgång till biblioteksservice, böcker och andra 

informationskällor måste de allmänna bibliotekens finansiering förstärkas. Med bättre resurser 

kan invånares tillgång till biblioteksservice förbättras till exempel genom en prioritering av 

läsfrämjande insatser och en nationell satsning på bättre tillgänglighet till bibliotekstjänster. 

Det är också angeläget att utöka det statliga inköpsstödet till att även omfatta litteratur i olika 

utföranden samt teknisk utrustning för att främja användandet. Stödet bör också breddas till 

att omfatta fler grupper. Vidare bör de statliga anslagen för biblioteksutveckling utökas för att 

möjliggöra satsningar på utveckling av nya tjänster och nya arbetsmetoder.  

5. Stärkt infrastruktur för digitala tjänster 

Med hjälp av samordnad upphandling av licenser och offentligt finansierade investeringar i 

system, nätverk, digitalisering och tekniska standarder kan bibliotekens användare enklare få 

tillgång till en mer samlad service.  

6. Intensifierad forskning och kompetenshöjning på biblioteksområdet 

Behovet av kvalificerad utbildning och fortbildning för biblioteksanställda måste 

uppmärksammas på såväl nationell som lokal nivå. En bred satsning på höjd kompetens bland 

bibliotekens personal bör företas. Forskningen inom biblioteksområdet bör ges ökad 

uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik.  

7. Fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat 

En grundläggande princip inom forskningen är ett fritt informationsutbyte och en maximal 

spridning av forskningsresultat. Här kan biblioteken spela en viktig roll. Världen över arbetar 

nu forskningsinstitutioner, universitet, bibliotek och forskningsfinansiärer med att etablera 

öppna arkiv. Regeringen bör ta initiativ till att all offentligt finansierad forskning i Sverige, så 

långt möjligt, görs tillgänglig enligt Open Access-modellen. 

8. Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan 

Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan. Dess uppgift ska vara 

att med utgångspunkt i de nationella strategierna och målen utveckla den heltäckande 

nationella bibliotekspolitik som idag saknas. Mer konkret skulle organet bland annat kunna få 

ansvara för att: 

– Följa upp och utvärdera de nationella strategierna och målen 

– Ta fram, sammanställa och analysera nationell biblioteksstatistik, kvalitetskriterier och 

kvalitetsindikatorer 

– Utveckla nationella lösningar för till exempel bibliotekens digitala tjänster, webbtjänster 

och andra tekniska plattformar 

– Stimulera biblioteksutveckling 

– Bedriva kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internationellt 
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företräda svenskt biblioteksväsende i internationella sammanhang 

– Stimulera utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn 

– Fördela statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insatser 

 

 

3.5 Bibliotekspolitik 2012 

Bibliotekspolitiken är kanske inte den politik det skrivs om i tidningar, men den är i högsta 

grad aktuell för det.  Regeringen har under 2012 lämnat in ett förslag på en helt ny 

bibliotekslag som de vill ska träda i kraft 1 juli 2013. En summering av den nya 

bibliotekslagen finns att studera på regeringen.se i början av det förslag de lämnat in. På 

regeringens hemsida går det att läsa förslaget till den nya lagen i sin helhet. 

”I denna promemoria lämnas förslag till en ny bibliotekslag.  Förslaget syftar främst till att 

möta de omvärldsförändringar som skett sedan den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) 

tillkomst och behovet av att lagens tillämpning följs upp. Genom förslaget förstärks viktiga 

principer som att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri och att alla ska ha tillgång till 

biblioteksservice. Ett av de främsta motiven till att införa en ny lag i stället för att genomföra 

en omfattande revidering av den nu gällande är att öka lagens användarvänlighet. Den nya 

lagen föreslås vara teknikneutral och särskilt ange att folkbiblioteken ska främja 

användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Ett kvalitetskrav 

föreslås genom en bestämmelse om att folkbibliotekens utbud och tjänster ska präglas av 

allsidighet och kvalitet. Särskilt prioriterade grupper, bland annat barn och ungdomar, lyfts 

fram i den nya lagen. Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän fastställs 

tydligare. En förutsättning för förslagen är att folkbibliotekens verksamhet även 

fortsättningsvis ska vara ett kommunalt ansvar. Det innebär att bibliotekslagen inte ska 

föreskriva under vilka former kommuner ska erbjuda sin biblioteksservice och landsting ska 

bedriva sin biblioteksverksamhet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.” 

 

Bakgrunden till detta förslag kommer från 2008 då budgetpropositionen för 2008 (prop. 

2007/08:1 utgiftsområde 17 s. 63) lade in att regeringen skulle göra en översyn av 

bibliotekslagen i syfte att stärka bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten i framtiden.  

I februari 2009 så behandlade också kulturutredningen de offentliga bibliotekens roll och då 

framförallt folkbibliotekens roll. De konstaterade bland annat att biblioteket har en väldigt 

stark ställning och att de oftast är den mest uppskattade och bäst besökta offentliga 

institutionen i många kommuner. De skrev att en ökad samordning mellan olika delar av 

biblioteksväsendet skulle främja tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten.  Det skrevs 

också att det ännu inte finns någon myndighet som har i uppdrag att ställa upp 

kvalitetskriterier eller att utvärdera de biblioteksplaner som ska upprättas enligt  
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bibliotekslagen. Ett förslag som kulturutredningen tog upp var att Kungliga biblioteket skulle 

ges i uppdrag att svara för den nationella överblicken över biblioteksområdet.   

2009 gavs Inger Eide Jensen, en extern utredare och bibliotekskonsult, uppdraget att utvärdera 

bibliotekslagen med syfte att se hur den har fungerat i praktiken och om målen med lagen har 

uppnåtts. Förutom att kartlägga och analysera bibliotekslagens tillämpning så ska också 

behovet av att förändra lagen övervägas.  

 

4. Analys - att veta vad man vill ha och hur man ska få det 

I detta avsnitt kommer jag att utifrån mina intervjuer med Niclas Lindberg, generalsekreterare 

på Svensk Biblioteksförening och Peter Axelsson, före detta informationschef på Svensk 

Biblioteksförening analysera kampanjen med Kotler och Andreasens (2003) teori om 

strategisk marknadsföring i organisatoriska planeringsprocesser. Jag kommer att studera hur 

de utformade strategier för att nå ut med sitt politiska budskap och nå sina mål.  

 

4.1 Intervjuerna 

För att verkligen tränga in på djupet i Library Lovers intervjuade jag Niclas Lindberg, 

generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening och Peter Axelsson, före detta 

informationschef på Svensk Biblioteksförening. De var båda stora nyckelpersoner i 

kampanjen och de som sitter inne med mest information om den. Jag uppfattade att de båda 

var väldigt klara med vad som hade varit kampanjens syfte och mål och vilka målgrupperna 

var. Deras svar var väldigt lika i mångt och mycket, förutom den skillnaden att Peter Axelsson 

hade varit mer inblandad i själva utformningen av kampanjen med pins etc. Intervjuerna gav 

mig väldigt mycket viktig information om kampanjens bakgrund som inte finns att hitta i 

några officiella dokument, som vilka tre politiker som var huvudmålgruppen. Niclas Lindberg 

sade under vår intervju ”Man kan säga att kampanjen var till för de här tre personerna, Lars 

Lejonborg, Jan Björklund och Lena Adelsohn Liljeroth.” och att kampanjen koncentrerades 

kring dem.  

Det som blir tydligt av mina intervjuer är att Svensk Biblioteksförening hade ett 

väldigt klart mål och en väldigt tydlig väg hur de skulle nå dit och att denna information inte 

var lika tydlig för de som arbetade i biblioteken och gav sig in i debatten kring hur kampanjen 

var bra eller inte. Sammanfattningsvis så började arbetet med kampanjen långt innan 2008, 

året då den startade för allmänheten. År 2000 slogs två organisationer ihop och bildade 

Svensk Biblioteksförening, detta medförde att det ett tag framöver var väldigt mycket fokus 

på lokaler, medarbetare, sammanfogning etc. För att veta vad den nya föreningen skulle ha 

som fokus gjorde man en undersökning som ganska tydligt visade en efterfrågan på att bli mer 

aktiv i politiska debatter. Här kom startskottet som senare ledde till kampanjen, det handlade 
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om bra tidpunkt också och inför valet 2006 hann föreningen inte starta en kampanj, utan valde 

att satsa på nästa val istället.  

De gjorde en omvärldsbevakning för att se vilka de behövde nå och kom fram 

till de tre politiker jag nämnde innan. Som både Peter och Niclas beskriver det så fanns det en 

känsla av att det kunde bli ett maktbyte i det nya valet och bland dessa politiker fanns det ett 

allmänt ointresse för bibliotekslagen. För att bearbeta politikerna behövde de bearbeta de som 

politikerna lyssnar på, samhället, därav en kampanj som både riktade sig till politiker och till 

de människor som besöker biblioteket genom program och affischering på alla Sveriges 

folkbibliotek.  

Kampanjen skulle pågå ända till valet 2010 men då jag hade ett minne av att 

marknadsföringen dog ut ganska snabbt ställde jag frågan ”Hur fort såg ni att kampanjen gav 

resultat?” till Peter Axelsson och fick detta till svar ”När man gör en kampanj där man vet 

vilka som är viktiga, och de väljer att i en riksdagsdebatt som kulturutskottet hade använda sig 

av våra argument och vår statistik, då har det hänt något. Detta var kanske två till tre veckor 

senare och då fick vi ett kvitto på att de lyssnade på vad vi hade att säga.” 

 

När jag analyserar kampanjen enligt Kotler och Andreasens (2003) steg i 

marknadsföringsprocessen och lägger in processen i modellen i Figur 2. så ser jag direkt att 

Svensk Biblioteksförening inte har gjort en utvärdering av sin kampanj, vilket är det sista 

steget i processen. Om jag tolkar mina intervjusvar rätt så är det dels för att priset som 

kampanjen vann, Årets kampanj 2008, var ett bevis på att kampanjen hade fått bra 

uppmärksamhet, och dels för att utvärderingen av bibliotekslagen, Kungliga biblioteket som 

nationell samordnare och skolbibliotekslagen, alla dessa förändringar är i sig bevis för dem att 

kampanjen lyckades. Både Niclas Lindberg och Peter Axelsson uppfattas som väldigt nöjda 

med kampanjen och dess efterverkningar, även om de inte ville tillskriva kampanjen alla 

förändringar som skett inom bibliotekspolitik. Niclas Lindberg sade under vår intervju att det 

inte går att gå tillbaka och peka på något och säga att just det hände på grund av Library 

Lovers, men det har skett en förändring och mål som kampanjen hade har uppnåtts.  

 

Mina åsikter om kampanjen är att jag ser en brist i informationen till biblioteken och 

besökarna, jag får inte bilden av att kampanjens starka politiska syfte kom fram till dessa 

mottagare, dock verkar ju den informationen ha nått ”rätt” personer inom politiken, vilket var 

syftet. Detta tycker jag märks tydligt när man går tillbaka till olika nummer av 

Biblioteksbladet och läser den debatt som var kring kampanjen då mycket av det som skrivs 

handlar om färgen på kampanjen och inte de åtta punkterna de ville få igenom.  
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Intervjuerna har varit till stor hjälp för att få en bättre helhetsbild och en större förståelse för 

vad som gjordes och hur det gick till. Det är kopplingen mellan intervjuerna, dokumenten och 

rena fakta från lagar som tillsammans berättar om Library Lovers. 

 

4.2 Innovativt tänkande 

Bakom kampanjen låg ett gediget bakgrundsarbete. Precis som i Kotler och Andreasens 

(2003) teori om strategisk marknadsföring i organisatoriska planeringsprocessen analyserade 

de sin organisation (bibliotekssverige) och den publik den riktar sig till. Resultatet 

presenterades i en rapport som heter Sverige - så in i Norden efter (2007) där Sveriges 

bibliotekspolitik jämförs med de andra länderna i Norden. Statistik och lagar tas upp och 

jämförs. Ett argument som kommer fram i rapporten och som återfinns i hela kampanjen är att 

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik och som inte 

har formulerat någon gemensam biblioteksstrategi. Det fanns ingen myndighet som hade 

överblick över den nationella bibliotekssituationen och därför kunde ingen säga hur 

utvecklingen såg ut eller om och hur situationen skulle kunna förbättras. Rapporten tar upp 

nedläggningarna som sker av bibliotek i Sverige men nämner också att besökssiffrorna har 

stigit för första gången på flera år och avslutar med dessa ord som man nästan kan se som en 

argumentation för marknadsföringskampanjen: ”Även i Sverige har regeringen satt som mål 

att landet ska bli en världsledande kunskapsnation och att det ska bli ett av våra främsta 

konkurrensverktyg. Ändå avstår man från att använda biblioteken som ett medel för att 

förverkliga dessa mål. Det gagnar inte landet som helhet och det är inte rättvist gentemot dem 

som behöver biblioteken som stöd i informationssamhället. Och man kan fråga sig hur 

Sverige ska kunna bli bäst i världen när vi fortfarande är sämst i Norden.”  

 

Steg två i Kotler och Andreasens teori innebär att organisationen ska etablera sina 

marknadsmål och utforma en strategi.  Niclas Lindberg berättar under vår intervju att Svensk 

Biblioteksförening lade ner stort arbete på att kartlägga hur de skulle nå rätt politiker med sitt 

budskap för att få en så effektiv kampanj som möjligt. Peter Axelsson berättar samma sak och 

säger att kampanjens mål och syfte fanns där sedan länge, det handlade om att starta 

kampanjen vid rätt tidpunkt för att nå rätt människor.  

De hade en klar vision framför sig, de visste vad de ville, de hade sina åtta 

punkter som de kommit fram till genom att analysera bibliotekssverige och de utformade en 

strategisk plan. De behövde fokusera på de politiker som faktiskt skulle kunna göra något för 

bibliotekssverige, men det går inte bara att prata med politikerna själv och tro att något 

kommer att hända. De gick ett steg längre och försökte analysera vilka som dessa politiker 

lyssnar på, vilka rådgivare har de, och sen ett steg vidare igen – vilka lyssnar dessa rådgivare 

på? Jo de lyssnar på allmänheten. Där fick de en väg att gå i kampanjen. Här kommer vi också 

in på steg 3 och 4 i Kotler och Andreasens teori som är att hitta olika segment för att 
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marknadsföra så effektivt så möjligt, det handlar aldrig bara om en enda målgrupp. Efter det 

så måste det utformas specifika taktiker för dessa olika målgrupper eller segment och det är 

exakt vad Svensk Biblioteksförening gjorde. Sammanlagt hade de tre olika målgrupper, 

politiker och andra beslutsfattare, opinionsbildare och media.  De hade en huvudgrupp de ville 

nå och det var politikerna Lars Lejonborg, Jan Björklund och Lena Adelsohn Liljeroth. Dessa 

politiker var antingen ointresserade av bibliotekslagen eller ville avskaffa den helt och 

eftersom de är högt uppsatta inom politiken behövdes de ombord på idén att utvärdera 

bibliotekslagen och komma med förändringar för bibliotekssverige. För att komma åt dessa 

politiker så behövde de hjälp av allmänheten och av biblioteken. Library Lovers var ett rosa 

skal åt ett starkt politiskt budskap. Alla folkbibliotek i Sverige fick ta del material att lämna ut 

till sina låntagare, det var knappar, klisterlappar, pennor, broschyrer etc. I broschyren och på 

bokmärken kunde man läsa de åtta punkterna om förändringar i bibliotekslagen. När de 

startade sin kampanj på alla hjärtans dag 2008 gjorde de det med fokus på områden där de tre 

politikerna jag nämnde var verksamma. Ett mål var att få kampanjen att se mycket större ut än 

den egentligen var så därför följde den deras fotspår så att var de än var, skulle de påminnas 

om Library Lovers.  

 

Steg 5 i Kotler och Andreasens modell är att under tiden göra en utvärdering hur det går för 

att kunna åtgärda metoder som inte har fungerat och därefter komma till det sista steget, att 

utvärdera hela kampanjen och få fram ett resultat om hur det har gått. Library Lovers hade 

som syfte att öka den politika engagemanget för biblioteken och säkra och stärka framtiden 

för dem. De ville också få till en utvärdering av bibliotekslagen, ha en institution som 

ansvarade för de nationella biblioteksfrågorna och förbättra skolbiblioteken. Redan 2008 lades 

förslaget fram till regeringen om att utvärdera lagen och 2009 fick Inger Eide Jensen, extern 

konsult, uppdraget att göra det och hennes utvärdering av bibliotekslagen och hur den har 

verkat ligger till grunden för det förslag på en ny bibliotekslag som kommit till regeringen. 

Utöver detta så har skolbiblioteken hamnat under skollagen (Skollag 2010:800) vilket gjort att 

den fått en mycket tydligare ram och struktur för hur de ska verka.  

Från 2012-01-01 har Kungliga biblioteket fått ta på sig rollen som nationell samordnare och 

har i uppdrag att ha en nationell överblick och främja utveckling, samla in statistik och fördela 

bidrag. De ska också samarbeta med LIBRIS för att försöka skapa bättre förutsättningar för en 

nationell katalog (http://kb.se). Dessa fyra saker som har skett, utvärdering av lagen, förslag 

på ny lag, förflyttning av skolbibliotekslagen och KB som nationell samordnare, var alla 

punkter som fanns i kampanjens syfte. Som både Niclas Lindberg och Peter Axelsson har sagt 

under våra intervjuer så kan man kanske inte peka på en sak och säga att det hände enbart på 

grund av kampanjen, men kampanjens mål har uppfyllts tills viss del då många pusselbitar har 

fallit på plats och det har kommit till mer struktur som är för det bättre även om det självklart 

http://kb.se/
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finns mer att göra för bibliotekspolitiken. Som jag förstod det under mina intervjuer så har de 

själva inte gjort en officiell utredning på kampanjen och dess verkan eftersom de så fort fick 

genomslag på vissa av sina punkter och har sett vad som har hänt i politiken, vilket är 

förbättringar och stora skillnader från hur det såg ut 2007 innan kampanjen påbörjades.  

Figur 4.  Library Lovers insatt i Strategic marketing planning modellen, Andreasen and 

Kotler, Strategic marketing for nonprofit organizations, 2003 
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5. Svar på frågor, diskussion och avslut 

 

I detta avsnitt kommer jag att svara på mina frågeställningar genom att se tillbaka på 

informationen som kommit fram i uppsatsen. De fyra frågeställningarna som jag hade var:   

- Vad var de underliggande faktorerna som startade kampanjen? 

- Vad har hänt i bibliotekspolitiken sedan 2008 och hur ser den ut idag, 2012? 

- Uppnådde marknadsföringskampanjen sitt syfte? 

 

5.1 Sammanfattning 

De underliggande faktorerna som startade kampanjen är som jag har nämnt i tidigare stycken 

att det bland politiker i början av 2000-talet fanns ett ointresse för bibliotekspolitik och att en 

del politiker helt ville skrota bibliotekslagen. Svensk Biblioteksförening ville inte detta utan 

yrkade på att det åtminstone borde göras en utvärdering av lagen först. Bibliotekslagen hade 

några år på nacken och förändringar behövdes. Utöver detta så gjorde de en studie av 

bibliotekspolitiken i de nordiska länderna och kom fram till att Sverige var det enda nordiska 

land utan en nationell samordnare, vilket de ville få ordning på.  

 Sedan 2008, när kampanjen startade, har det hänt en hel del med 

bibliotekspolitiken. Bland annat så har det gjorts en utvärdering av bibliotekslagen vilket lett 

till att ett nytt förslag på en lag har presenterats, Kungliga biblioteket har blivit nationell 

samordnare med uppdrag att ha översikt över bibliotekssverige och strukturer för 

skolbiblioteken har hamnat under skollagen istället för att ligga under bibliotekslagen. Den 

nya bibliotekslagen som ligger på förslag är mer ingående och har en tydligare struktur och 

plan för biblioteken, vilket är ett steg i rätt riktning för det som Svensk Biblioteksförening 

kampanjade för. Av kampanjens mål går det nästan att bocka av allt som åtgärdat. 

Kampanjens syfte var inte att reparera hela Sveriges bibliotekspolitik på en gång, de ville få 

till en bättre struktur och bättre redskap för att hantera bibliotekens utveckling och framtid. 

Det som har hänt sedan 2008 är sådant som eftersträvades så kampanjens mål uppnåddes till 

viss del, för det finns jobb kvar, nedskärningar och nedläggningar pågår fortfarande.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Jag har genom intervjuer, dokument, rapporter och lagar gjort en grundlig studie av Library 

Lovers och dess mål och efterverkningar. Jag har kommit fram till att kampanjen uppnådde 

sina mål med en bättre struktur för bibliotekssverige och jag har sett problemet med att de inte 

själva utfört någon riktig utvärdering av sin kampanj som allmänheten får ta del av. Jag har 

under arbetets gång fått en helt annorlunda syn på kampanjen och ser därför också att det 

missades att ge ut en del viktig information till de som arbetade på biblioteken och 

engagerade sig i kampanjen, eftersom det skapades en debatt kring hur kampanjen var bra 
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eller inte beroende på den rosa färgen. I efterhand anser jag att själva utformningen med de 

rosa hjärtana inte var det viktiga som borde ha debatterats, det rosa var ju bara ett skal för ett 

viktigare budskap. Jag har fått en mycket positivare bild av kampanjen än vad jag hade innan 

eftersom jag med denna uppsats har fått reda på att kampanjen gjorde något bra och 

förändrade mycket. Som jag tagit upp i uppsatsen så sade Niclas Lindberg att det inte går att 

sätta fingret på något och säga att det var exakt det här eller det här som gjorde att det blev så, 

men faktum är att det har skett många förändringar inom bibliotekspolitiken sedan 2008. 

 Något som fångade min uppmärksamhet i början av min studie var att ingen 

annan gjort ett arbete om den här kampanjen, jag förväntade mig att det skulle finnas en 

uppsjö av uppsatser eftersom jag hade hört att det var populärt att skriva om futurum.kom, 

som också är en marknadsföringskampanj. Jag kan ana varför ingen har skrivit om Library 

Lovers då det kanske har ansetts svårt att kombinera att skriva om biblioteksmarknadsföring 

och bibliotekspolitik.  

 Jag anser att jag med den här uppsatsen har svarat på mina frågeställningar och 

nått fram till mitt syfte, som var att se om kampanjen uppnådde sina mål. Jag ser stora 

förändringar i bibliotekspolitiken, en bättre struktur har kommit till som ger bättre 

förutsättningar för framtiden även om det självklart finns mer jobb att göra. Jag hoppas att 

denna uppsats kan vara till hjälp för de som inte förstod kampanjen och ge dem en bättre bild 

av vad Svensk Biblioteksförening gör för bibliotekssverige.  
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