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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här uppsatsen var att utvärdera hur projektet Umeåregionen läsers deltagare 

har upplevt projektet under dess första år, samt genom vilka informationsvägar deltagarna har 

fått information om projektet. Vidare har utvärderingen undersökt hur projektets arrangörer 

har upplevt projektet och dess organisering. För att ta reda på detta har utvärderingen använt 

sig av en kombination av metoder; semistrukurerade intervjuer och kvalitativt orienterade 

mejlenkäter. Utvärderingens resultat visar att de deltagare som intervjuades ansåg att det var 

ett positivt projekt med få områden som behövde förbättras. De informationsvägar som de fått 

information genom var framförallt personlig kontakt och muntlig kommunikation. Dock 

framkom det att flera av deltagarna inte alltid förstått att de deltagit i något större 

sammanhang. Även arrangörerna var positiva till både projektet, dess marknadsföring och 

organisation. Arrangörerna var dock inte eniga om vilka aspekter av projektet och dess 

organisation som var mer eller mindre lyckade, samt vilka aspekter som skulle kunna 

vidareutvecklas. Resultaten tydde på att projektet nådde ut till en äldre målgrupp. 

Utvärderingen kom fram till följande rekommendationer för kommande år med syfte att skapa 

ett bättre projekt för både deltagare och arrangörer; dels bör arrangörerna se över sin 

målgrupp och skapa en tydlig marknadsföringsstrategi. Dels bör arrangörerna skapa en 

tydligare koppling mellan projektet/boken och arrangemangen, samt se över ett par aspekter 

av samarbetsformen. Den sistnämnda rekommendationen syftar dels till att ge arrangörer i 

kranskommunerna en möjlighet att känna sig fullt delaktiga i projektet, dels ge arrangörer vid 

mindre enheter ett bättre stöd vid planering och genomförande av arrangemang. 
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1. BAKGRUND, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det projekt som har utvärderats i denna C-uppsats heter Umeåregionen läser. Projektet utgår 

från idén om ‟en bok – en plats‟ eller ‟One Book – One City‟ som går ut på att alla invånare i 

en stad läser samma bok under en begränsad tid. Fenomenet kommer från New York men har 

även spridit sig till Sverige och nu även Umeåregionen.
12

 I en projektansökan beskrivs syftet 

med projektet som att ta denna läsrörelse till Umeåregionen och genom den låta medborgarna, 

genom läsning av en utvald bok, lära känna sin region i litteraturen och mötas genom 

litteraturen. Detta har man gjort genom att dels jobba med läsfrämjande, dels med 

kulturarrangemang. 

Detta är det första året som man genomför projektet i Umeåregionen och likt andra svenska‟ 

en bok – en plats‟-projekt har man även i detta projekt ett tydligt fokus på platsen.
3
 Till 

skillnad från en del liknande projekt har man dock inom detta projekt valt att jobba med en 

och samma bok under ett helt år. Som första bok i projektet valdes boken Folke och Frida, 

skriven av Frida Åslund (1925). Boken utspelar sig under sent 1800-tal i Umeå och är en 

skildring av författarens barndom där. Under året har arrangörerna uppmuntrat till läsning av 

boken och samtal kring den. Man har även genomfört arrangemang där deltagarna har kunnat 

mötas och samtala kring boken. Dessa har berört olika teman som har plockats från boken 

Folke och Frida, Frida Åslunds författarskap och liv samt regionens lokala historia för 

tidsperioden. 

Idén till projektet Umeåregionen läser – Folke och Frida är tudelad. Den har delvis grund i en 

arbetsgrupp som bildades år 2009 för att diskutera om man kunde skapa ett projekt kring en 

ny bearbetning av boken Folke och Frida (Åslund 2008). I denna grupp ingick representanter 

för Umedalens bibliotek, Grubbebiblioteket, ABF Umeåregionen och bokförlaget Atrium som 

hade gett ut den nyutgåva av boken som stod i centrum. Projektet har även grund i att man på 

Grubbebiblioteket, ett par år senare, ville utforska den växande läsrörelsen ‟en bok – en plats‟. 

Med idén om ett projekt om Folke och Frida i minne skapades detta projekt med Folke och 

Frida som första bok. Inför starten av Umeåregionen läser gavs ytteligare en utgåva ut, denna 

gång en pocketutgåva av boken som var anpassad till vuxna läsare i projektet (Åslund 2012). 

                                                      
1
 Information som redovisas om projektets bakgrund, mål och marknadsföring har huvudsakligen inhämtats 

under en intervju med Jenny Berggren, bibliotekarie på Grubbebiblioteket, den 1/11 -12, samt från de dokument 

som samlades in vid detta tillfälle. 
2
 Umeåregionen är ett samarbete mellan kommunerna Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och 

Vännäs. Målen är att främja näringsliv och tillväxt, samt att kunna erbjuda goda livsvillkor och samhällsservice 

till sina invånare. www.umearegionen.se  
3
 http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser/  http://gd.se/kultur/agnes/1.4289550-tack-men-inte-adjo-till-agnes  

http://www.umearegionen.se/
http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser/
http://gd.se/kultur/agnes/1.4289550-tack-men-inte-adjo-till-agnes
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Den innehöll en guide till de miljöer som beskrivs i boken, en bonusberättelse, samt ett förord 

som introducerar författaren och boken.  

Syftet med den här utvärderingen har dels varit att ge en bild av hur deltagarna har upplevt 

projektet, dels att undersöka genom vilka informationsvägar deltagarna har fått information 

om projektet. Detta fokus är delvis valt utifrån önskemål från de ansvariga för projektet, men 

även på grund av att marknadsföring är en aktuell fråga inom biblioteksvärlden. 

Utvärderingen har utöver detta också undersökt hur arrangörerna har upplevt sitt arbete med 

projektet och dess organisering. Detta har varit intressant att titta på då projektet består av ett 

samarbete mellan flera olika aktörer som tidigare inte har samarbetat på detta sätt.  

 

Projektets syfte, organisation och verksamhet 

Projektet Umeåregionen läser syftar till att ta läsrörelsen ‟en bok – en plats‟ till 

Umeåregionen och därigenom få medborgarna i regionen att lära känna sin geografiska miljö i 

litteraturen, men även att möta varandra genom litteraturen. Projektet är tänkt att vara ett 

återkommande inslag i regionens kulturliv där man vartannat år fokuserar på en bok som 

utspelar sig i Umeå och vartannat år en bok som utspelar sig i någon av de deltagande 

kranskommunerna. 

Projektets målsättningar är att:  

 Alla invånare i regionen ska känna till den aktuella boken och få möjlighet att känna 

sig delaktiga och medskapande i projektet. 

 Öka kunskapen om Umeåregionen och dess gemensamma historia bland invånarna. 

 Ta litteraturen ut i samhället och på så sätt skapa nya möjligheter till spontana möten 

och samtal på otraditionellt litterära platser. 

 Öka samhörigheten bland Umeåregionens invånare genom att låta dem mötas genom 

litteraturen – över generations-, etnicitets-, kulturella, geografiska och andra gränser. 

 Stärka samarbetet mellan kulturaktörer lokalt i Umeåregionen. 

Den tänkta målgruppen för projektet är bred. De vill nå ut till de personer som är bosatta i 

regionen, men även läsare i andra delar av Sverige som är intresserade av Umeåregionens 

litteratur och lokalhistoria. Åldersmässigt tänkte de, för det första årets bok, en målgrupp från 

7 år och uppåt. Detta motiverades med att Folke och Frida är en ”allåldersbok” som går bra 

att läsa högt ur för barn, samtidigt som den även är intressant för vuxna läsare. För fortsatta år 
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kommer målgruppen generellt att vara från 15 år och uppåt. Åldersgränsen kan dock komma 

att variera beroende på val av bok. 

Grubbebiblioteket
4
 har tillsammans med ABF Umeåregionen

5
 varit ansvarig för detta projekt. 

Även andra parter har varit involverade i projektet som arrangörer och till dessa hör 

Forskningsarkivet
6
, Umeå universitetsbibliotek

7
, Västerbottens museum

8
, folkbiblioteken i 

Umeåregionen och länsbiblioteket i Västerbotten
9
. Även Kulturföreningen Pilgatan

10
, 

boklådorna Din bok
11

 och Bokia-Åkerbloms
12

 samt den lokala dagstidningen Västerbottens-

Kuriren
13

 och den internationella litteraturfestivalen Littfest
14

 har varit med och arrangerat. 

Bland en del av dessa aktörer har det sedan tidigare funnits samarbeten. Dessa har dock inte 

varit lika omfattande eller mellan lika många parter som under detta projekt.  

De arrangemang som har skapats av arrangörerna under projektets första år har varit av olika 

slag och med olika omfattning av målgruppsdeltagande. Dels har en föreläsningsserie med 

olika teman för varje månad arrangerats. Dessa teman har varit relaterade antingen till bokens 

innehåll eller Frida Åslunds författarskap och liv eller relaterad lokalhistoria. Dels har en 

vandrande utställning om Frida Åslunds liv cirkulerat bland de olika arrangörerna. Det har 

även gått att ta del av litterära vandringar i Frida Åslunds fotspår och en studieresa i Frida 

Åslunds vandringsspår och konstvägen 7 älvar. Kring boken Folke och Frida har det 

förekommit boksamtal på Littfest, bokcirklar via ABF och biblioteken samt öppna bokcirklar 

hos olika arrangörer och som en del i Stadsbibliotekets bokcirkeldag. Förutom dessa har 

allmänheten uppmuntrats att skapa egna mötesplatser för att samtala kring årets bok. Som ett 

led i projektet har ett antal skolor under året arbetat med boken i vissa årskurser. 

 

Projektets marknadsföring 

Marknadsföringen för det första året av projektet har gjorts med små medel, där de olika 

arrangörerna till stor del har bidragit med marknadsföringsmedlen. Idéerna för 

                                                      
4
 http://www.minabibliotek.se/grubbe  

5
 http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Vasterbotten/ABF-Umearegionen/  

6
 http://www.foark.umu.se/  

7
 http://www.ub.umu.se/  

8
 http://www.vbm.se/  

9
 http://regionvasterbotten.se/kultur/lansbiblioteket-vasterbotten/  

10
 http://www.pilgatan.se/kultur.php  

11
 http://www.dinbok.se/  

12
 http://www.bokia.se/butiker/butik/akerbloms_bokhandel.aspx  

13
 http://www.vk.se/  

14
 http://littfest.se/  

http://umearegionenlaser.wordpress.com/2012/05/08/resa-i-frida-aslunds-vandringsspar-och-konstvagen-7-alvar/
http://umearegionenlaser.wordpress.com/2012/05/08/resa-i-frida-aslunds-vandringsspar-och-konstvagen-7-alvar/
http://www.minabibliotek.se/grubbe
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Vasterbotten/ABF-Umearegionen/
http://www.foark.umu.se/
http://www.ub.umu.se/
http://www.vbm.se/
http://regionvasterbotten.se/kultur/lansbiblioteket-vasterbotten/
http://www.pilgatan.se/kultur.php
http://www.dinbok.se/
http://www.bokia.se/butiker/butik/akerbloms_bokhandel.aspx
http://www.vk.se/
http://littfest.se/
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marknadsföringen av projektet kom främst från de liknande ‟en bok – en plats‟-projekten 

Stockholm läser
15

 och Santa barbara reads
16

 men även från hur arrangörerna vanligtvis 

arbetar med marknadsföring på biblioteken. För att skapa igenkänning har en Umeåregionen 

läser-logga formgivits som tar formen av ett hjortron med texten Umeåregionen läser i själva 

bäret. I bärets blad återfinns antingen namnet på årets bok eller symboler med anknytning till 

Umeåregionen. 

Ett sätt de använt för att sprida information om projektet har varit genom att låta formge och 

trycka upp 5000 bokmärken som på ena sidan innehåller allmän information om projektet och 

på andra sidan programmet för kommande arrangemang. På bokmärket återfinns även loggan. 

Dessa bokmärken finansierades av Umeåregionen och har funnits tillgängliga på bibliotek och 

boklådor. Det har inte skett något direkt aktivt arbete med att sprida dem förutom av den 

ansvariga för projektet på ABF. 

En flyer togs fram med liknande informationsinnehåll som bokmärket för att delas ut vid 

aktiviteterna i glashuset på Rådhustorget i Umeå under Boktoberveckan i oktober 2011. Dessa 

flyers har senare används vid andra tillfällen. Det har även tagits fram en affisch med allmän 

information om projektet som sedan har spridits via mejl till medarrangörerna för egen 

utskrift och uppsättning. För att marknadsföra de enskilda arrangemangen har 

medarrangörerna själva varit ansvariga, med det enda kravet att loggan samt arrangörernas 

namn, ABF och Umeåregionen läser, ska finnas med.  

Inspirerade av Stockholm läser startades även en blogg
17

 och en Facebook-sida
18

 för projektet 

som Grubbebiblioteket varit ansvariga för. Alla arrangörer har varit välkomna att bidra med 

rapportering av arrangemangen de haft, även om detta inte har skett i särskilt stor 

utsträckning. På Facebooksidan har både arrangörer och allmänheten varit välkomna att delta. 

Genom denna sida har Grubbebiblioteket, förutom att sprida information om projektet, försökt 

starta diskussioner om teman som varit relaterade till årets bok.  

Information om projektet har även funnits att hitta på olika hemsidor såsom den gemensamma 

hemsidan för bibliotekssamarbetet i Umeåregionen minabibliotek.se, turistinformationens 

hemsida, Umeå kommuns hemsida samt i Kalendern på Västerbottens-Kurirens hemsida. I 

Västerbottens-Kuriren publiceras Evenemangsguiden där föreningar och studieförbund kan 

                                                      
15

 http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser  
16

 http://sbplibrary.org/sbreads/index.html  
17

 http://umearegionenlaser.wordpress.com/  
18

 http://www.facebook.com/umearegionenlaser  

http://bloggar.biblioteket.se/stockholmlaser
http://sbplibrary.org/sbreads/index.html
http://umearegionenlaser.wordpress.com/
http://www.facebook.com/umearegionenlaser
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annonsera om nya och kommande aktiviteter. Annonsering om Umeåregionen läsers 

arrangemang har här skötts av ABF. Västerbottens-Kuriren har i egenskap av 

samarbetspartner stått för en annons i tidningen inför invigningen av projektet på 

Forskningsarkivet på Umeå universitetsbibliotek, där de bjöd in allmänheten att delta. Inför 

detta evenemang stod de även för tryckningskostnaden av 200 exemplar av Folke och Frida 

som delades ut till deltagarna vid invigningen.  

 

Utvärderingens syfte och frågeställningar 

Den här utvärderingen har initierats av Grubbebiblioteket. Det är en processutvärdering som 

dels har tittat på hur arrangörerna har marknadsfört sig under det första året samt hur de 

samarbetat, men även på hur deltagarna har upplevt projektet och dess marknadsföring (Rossi, 

Freeman och Lipsey 1999, 67). Det är vidare också en formativ utvärdering där de slutsatser 

som dras i utvärderingen kommer kunna användas för att utveckla projektet och då i 

synnerhet dess marknadsföring (Karlsson 1999, 34-35).    

Syftet med den här utvärderingen har varit att undersöka dels hur projektets deltagare upplevt 

sitt deltagande i projektet, dels genom vilka informationsvägar deltagarna fått information 

om projektet. Utvärderingen syftar därutöver även till att undersöka hur arrangörerna har 

upplevt arbetet med projektet och dess organisationsform. Mot bakgrund av detta har 

utvärderingen mer specifikt sökt svar på följande frågeställningar:  

1. Hur har deltagarna konkret deltagit i projektet – och hur har de upplevt detta 

deltagande? 

2. Hur har deltagarna fått information om projektet? 

3. Hur har arrangörerna upplevt projektets verksamhet?  

a) Vilka aspekter av projektverksamheten har fungerat bra? 

b) Vilka aspekter av projektverksamheten har fungerat mindre bra? 

4. Hur har projektets organisation upplevts av arrangörerna? 

5. Hur har arrangörerna arbetat med projektets marknadsföring? 

a) Hur har arrangörerna upplevt att marknadsföringen har fungerat? 

b) Hur har deltagarna upplevt marknadsföringen? 

6. Vilka förutsättningar för vidareutveckling har projektet? 
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En utvärderings centrala uppgift är att komma med en bedömning av utvärderingsobjektet. 

Detta genomförs utifrån förhand valda kriterier (Karlsson 1999, 42). Bedömningskriterier för 

denna utvärdering har varit respondenternas upplevelser av projektet och dess 

marknadsföring. 

 

Disposition 

I det första kapitlet av den här utvärderingen ges utvärderingens bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Kapitel två i utvärderingen tar upp det metodologiska och teoretiska 

ramverket för uppsatsen. Det följande kapitlet redovisar resultaten från intervjuerna med 

projektansvariga, tillsammans med enkäterna till arrangörerna, och i det därpå följande 

kapitlet redovisas intervjuerna med deltagarna. Invävt i denna resultatredovisning kommer 

även en diskussion med utgångspunkt i utvärderingens frågeställningar att föras. Det 

avslutande kapitlet sammanfattar resultaten av den analytiska diskussionen, och presenterar 

därutöver rekommendationer på förändringsåtgärder för projektet Umeåregionen läser.  
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2. METODOLOGISKA OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det här kapitlet presenteras först de metoder som använts i utvärderingsarbetet för att 

besvara syfte och frågeställningar. Sedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit 

relevanta att ta hänsyn till i utvärderingsarbetet. 

Metod 

För att besvara frågeställningarna har utvärderingsarbetet metodologiskt använt sig av en 

kombination av olika strategier för datainsamling. Dels genomfördes intervjuer med två av de 

ansvariga för projektet, en som representerar Grubbebiblioteket och en från ABF 

Umeåregionen. Dels skickades enkäter ut till övriga arrangörer via mejl. Därutöver 

genomfördes intervjuer med ett urval av deltagare i projektet. Dessutom har skriftlig 

dokumentation från projektverksamheten samlats in; framför allt projektansökningar och 

mötesprotokoll, men även marknadsföringsmaterial och material tillgängliggjort online under 

projektets gång.  

Intervjuerna med två av de ansvariga har varit semistrukturerade besöksintervjuer. Att 

använda semistrukturerade intervjuer gör att fokus behålls på relevanta ämnen men ger 

respondenterna en möjlighet att utveckla sina svar och ta upp viktiga ämnen för dem (Bryman 

2002, 301-302). Intervjumetodens fördelar var det som avgjorde användningen av metoden. 

Dessa intervjuer har inte spelats in utan anteckningar fördes istället under intervjuns gång och 

renskrevs direkt efter intervjutillfällena. Mejlenkäterna till de övriga arrangörerna innehöll 

frågor likt dem som ställdes till två av de projektansvariga om projektet och projektets 

marknadsföring. Valet av att skicka ut enkäter via mejl istället för att genomföra 

besöksintervjuer likt de som genomfördes med projektansvariga, vilket övervägdes till en 

början, beror på praktiska omständigheter såsom avstånd till arrangörerna och deras antal. 

Enkäten har som kompensation för detta i så stor utsträckning som möjligt hållits kvalitativt 

orienterad. 

Mejlenkäten skickades ut till 20 personer som representerade 16 arrangörer. Efter att enkäten 

skickats ut, skickades två påminnelser om att besvara enkäten ut till dem som inte svarat. I 

denna påminnelse erbjöds en möjlighet att besvara frågorna via telefon om detta föredrogs. 12 

personer svarade på enkäten och av dem besvarade sju personer på de specifika 

enkätfrågorna. De som valde att inte besvara enkätfrågorna förklarade detta med att de själva 

eller deras bibliotek eller förening inte hade varit tillräckligt involverade i projektet för att 

personen skulle kunna besvara de specifika frågorna. Denna svarsfrekvens kan anses som låg 
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men de svar som inkommit har trots detta varit informativa samt kommit från olika slags 

arrangörer; bibliotek och föreningar samt arrangörer i Umeå och i kranskommunerna. På 

grund av detta kan datamaterialet sägas vara representativt för de olika slags arrangörer som 

deltagit i projektet. 

I enkäten ställdes fem större frågor samt följdfrågor till arrangörerna (Se Bilaga 1).  Antalet 

frågor hölls nere för att inte avskräcka respondenterna från uppgiften att besvara dem. Av 

denna anledning var frågorna även öppna för skapa möjligheter för de som hade tid och 

engagemang för att svara utförligt, samtidigt som frågorna var formulerade på ett sådant sätt 

att andra respondenter kunde ge kortfattade svar. Den första och andra frågan rörde 

arrangörernas upplevelse av projektet och vad som fungerat bättre och sämre i detta arbete. 

Den tredje frågan handlade om hur de upplevt sin roll i projektarbetet. Dessa tre frågor 

syftade till att kunna besvara frågeställningarna ”Hur har arrangörerna upplevt projektets 

verksamhet?”, ”Vilka aspekter av projektverksamheten har fungerat bra?”, ”Vilka aspekter av 

projektverksamheten har fungerat mindre bra?” och ”Hur har projektets organisation upplevts 

av arrangörerna?”. Den fjärde frågan som handlar om projektet Umeåregionen läsers 

marknadsföring samt följdfrågan som frågar efter framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika upplevelser i detta arbete syftar till att besvara de motsvarande 

frågeställningarna ”Hur har arrangörerna arbetat med projektets marknadsföring?” och ”Hur 

har arrangörerna upplevt att marknadsföringen har fungerat?”. Den sista frågan i enkäten 

frågar efter förslag på hur projektet och dess marknadsföring skulle kunna vidareutvecklas 

inför kommande år och syftar till att besvara frågeställningen ”Vilka förutsättningar för 

vidareutveckling har projektet?” utifrån arrangörernas perspektiv. Som helhet syftade 

intervjuerna med de två projektansvariga och mejlenkäterna till arrangörerna till att uppfylla 

syftet om att undersöka hur arrangörerna upplevt projektet och dess organisationsform. 

Under utvärderingsarbetet genomfördes intervjuer med fem projektdeltagare. Även dessa 

genomfördes som intervjuerna med de ansvariga arrangörerna i form av semistrukturerade 

besöksintervjuer och metoden valdes av samma anledningar. Från början var det inte tänkt att 

någon intervju skulle spelas in. Efter de två inledande intervjuerna upptäcktes det dock att 

inspelning skulle kunna vara fördelaktigt för analysarbetet samt för att kunna ge illustrativa 

citat. Till skillnad från arrangörsintervjuerna spelades därav intervjuerna med deltagarna in 

och transkriberades för att få ett så bra underlag som möjligt för analysarbetet (Bryman 2002, 

310). Till de semistrukurerade intervjuerna utformades intervjuguider för att underlätta att 
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viktiga teman och frågor togs upp. Dessa guider har inte följts slaviskt då detta hade kunnat 

hämma respondenten i sina svar (Kvale 2009, 146).  

Frågorna som ställs i intervjuguiden som utformades för deltagarintervjuerna syftar till att 

sammantaget skapa en bild av hur dessa projektdeltagare har upplevt sitt deltagande i 

projektet men även genom vilka informationsvägar som de har nåtts av projektets 

marknadsföring (Se Bilaga 2). För att uppfylla frågeställningarna ”Hur har deltagarna konkret 

deltagit i projektet – och hur har deltagarna upplevt detta deltagande?”, ”Hur har deltagarna 

fått information om projektet?”, ”Hur har deltagarna upplevt marknadsföringen” och ”Vilka 

förutsättningar för vidareutveckling har projektet?”, utifrån deltagarnas perspektiv, bröts dessa 

ner i frågor som deltagarna på ett naturligt sätt kunde svara på. Dessa grupperades sedan ihop 

och ordnades i en följd där en fråga skulle leda över till nästa på ett okonstlat sätt. Bland dessa 

frågor som var direkt kopplade till syfte och frågeställningar sprängdes även bakgrundsfrågor 

in. Dessa kändes relevanta för att skapa en bild av personen och dennes tidigare erfarenheter 

av liknande verksamhet. Dessa frågor skulle kunna visa om projektet nått ut till en ny eller 

tidigare nådd publik. 

Deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002, 313). Kontakt med 

deltagare i projektet kunde nämligen förmedlas genom de ansvariga på Grubbebiblioteket och 

ABF. Detta har dock kunnat färga vilken syn deltagarna har haft på projektet, då de har 

deltagit i arrangemang som gjorde att de blivit uppmärksammade av de ansvariga 

arrangörerna. Å andra sidan möjliggjorde detta engagemang utförliga svar på de frågor som 

ställdes under intervjuerna, vilket i sig gav ett bra dataunderlag för analysen. På grund av 

praktiska skäl begränsades urvalet till Umeå. Detta skulle kunna påverka deltagarnas syn på 

projektet då årets bok utspelar sig i Umeå, samt att flertalet av de arrangemang som har 

arrangerats under året har varit i Umeå. Detta bör hållas i bakhuvudet i läsningen av 

utvärderingen och i de slutsatser som dras.  

 Bland de deltagare som fanns tillgängliga att välja mellan, gjordes ett strategiskt utval 

(Johannessen & Tufte 2003, 84), för att se till att deltagarna i största möjliga mån hade 

deltagit i olika arrangemang. Syftet med detta var att försöka ge en mer nyanserad bild då 

deltagare med olika erfarenheter av projektet även bör ha olika upplevelser av det. Det gjordes 

även ett urval för att få en spridning på ålder och kön bland respondenterna. Även dessa 

variabler skulle kunna påverka hur deltagarna upplever projektet, men även genom vilka 

informationskanaler de nåtts av marknadsföringen. I detta fall ledde urvalet från de 
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tillgängliga deltagarna till att det har varit äldre människor som har intervjuats vilket kan ha 

påverkat utvärderingens slutsatser. Detta urval har dock kunnat ge en bra bild av hur denna 

målgrupp har upplevt projektet och dess marknadsföring. Denna utvärdering skulle med 

fördel kunna kompletteras med ytterligare utvärderingar som nyttjar andra urval av deltagare, 

såsom barn eller personer som lever i kranskommunerna, för att få en bättre helhetsbild av 

projektet. För att bearbeta datan har en kvalitativ analys av datamaterialet genomförts. Till 

hjälp har metodboken Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale (2009) använts.  

 

Teori 

Nedan presenteras begrepp, tankegångar och perspektiv som är relevanta att ta hänsyn till 

utifrån den här utvärderingen av projektet Umeåregionen läser. 

ALA’s rekommendationer för ’en bok – en plats’-projekt 

The American Library Association‟s Public Programs Office sammanställde år 2003 en 

guide
19

 som hjälp för bibliotekarier som skulle planera sitt ‟en bok – en plats‟-projekt. Guiden 

är utarbetad av ALA Public Programs Office
20

 tillsammans med bibliotekarier och 

projektledare som tidigare har genomfört ‟en bok – en plats‟-projekt. Den beskriver olika 

modeller som man kan arbeta utifrån samt innehåller resurser som kan vara till hjälp för att 

utveckla ett projekt passande för olika förutsättningar. Överlag ger guiden en bild av att 

projekten som man kan skapa är större projekt som har en vecka eller månad med 

programpunkter för allmänheten. I guiden pekar de på hur viktigt det är att sätta upp tydliga 

mål för projektet då dessa kommer att lägga grunden för vidare planering av projektet samt 

visa andra, både samarbetspartners och allmänheten, vad man vill åstadkomma. Målen bör 

behandla vad man vill åstadkomma och vilken målgrupp man riktar in sig på samt vad som är 

relevanta ämnen för den specifika gruppen och platsen. Vidare bör det läggas upp en tidsplan 

och budget samt hittas samarbetspartners. Det sistnämnda kan både ge finansiellt stöd samt 

sprida ut arbetsbördan och skapa en större variation på projektets programpunkter. I guiden 

ägnas ett kapitel åt valet av bok. Det viktiga här är att valet ska anpassas efter projektmålen. 

Programpunkterna i projektet ska anpassas efter vilken målgrupp som man vill nå med 

projektet. Här ger de förslag på och tips om diskussioner utifrån boken inklusive 

diskussionsguide, föreläsningar, författarevenemang, utställningar, konstevenemang och 

programpunkter i skolan. Ett annat kapitel behandlar vikten av marknadsföring och reklam. 

                                                      
19

 http://publicprograms.ala.org/orc/pdfs/onebookguide.pdf  
20

 http://www.ala.org/offices/ppo  

http://publicprograms.ala.org/orc/pdfs/onebookguide.pdf
http://www.ala.org/offices/ppo
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Även denna kampanj ska utgå från de mål som uppsattes i början av projektet. För de olika 

programpunkterna menar ALA att man ska bestämma vilken målgrupp som man vill ska 

komma och sedan hur man bäst når ut till den målgruppen. Enligt guiden ingår de flesta 

marknadsföringsmetoderna i fyra kategorier: PR, direkt marknadsföring, personliga kontakter 

och annonsering. I slutet av guiden trycker ALA på vikten av dokumentation av projektet 

samt deltagarutvärdering av programpunkterna. 

 

Marknadsföring av biblioteksnära verksamheter 

Som nämndes i föregående avsnitt betonar ALA bland annat vikten av marknadsföring för 'en 

bok, en plats'-projekt. När det gäller marknadsföring av biblioteksnära verksamheter 

diskuteras detta även av J.E. Rowley i sin artikel “From storekeeper to salesman: 

implementing the marketing concept in libraries” (1995). Här föreslår Rowley att bibliotek 

skulle gynnas av ett mer direkt marknadsföringstänk med väl utvecklade strategier. Rowley 

menar att då bibliotek vill tillgodose användarnas behov så borde de se till marknadsföring då 

detta baseras på tillfredställelse av kundernas behov. I sin artikel definierar Rowley 

marknadsföring genom Dibb et al (1991). Här beskrivs marknadsföring som ett sätt att tänka. 

Det är en filosofi som borde genomsyra alla delar av en organisation och guida alla deras 

aktiviteter. Enligt Rowley behöver alla organisationer som accepterar 

marknadsföringskonceptet en tydlig marknadsföringsstrategi. Kärnan i denna strategi är en 

analys av målgruppen och utifrån analysen utvecklas en marknadsföringsmix. När 

marknadsföringsmixen skapas utifrån den specifika målgruppen bör man ta hänsyn till tre 

aspekter, dels om det finns resurser för att skapa en passande mix för målgruppen, dels om 

tillfredställandet av målgruppens behov ligger inom organisationens ramar och dels bör man 

ta hänsyn till vilken konkurrens som finns. Något som bibliotek speciellt behöver se upp med 

är att försöka tillmötesgå alla gruppers behov, detta kan göra att ingen grupp blir tillgodosedd. 

Bibliotek har ofta alla som bor i sitt upptagningsområde som målgrupp vilket gör dem mer 

benägna att göra detta misstag. Rowley menar istället att målgruppen bör brytas ned i mindre 

grupper som får specifika marknadsföringsmixer utvecklade för varje grupp.  

Rajesh Singhs har i sin artikel “Does your library have a marketing culture? Implications for 

service providers” (2009) undersökt bibliotekariers inställning till marknadsföring och hur 

detta påverkar deras verksamhet. I studien undersöker Singh hur marknadsföringskulturen ser 

ut på finska bibliotek genom att titta på hur marknadsorienterade de är. Detta görs i studien 

genom att analysera attityder till marknadsföring, kunskap om den, beteenden, policies och 
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aktiviteter, samt vilken service de erbjuder. Marknadsorientering är ett koncept som används 

för att beskriva till vilken utsträckning en organisation har anpassat sig till 

marknadsföringskonceptet. Detta betyder att ett marknadsorienterat bibliotek är ett bibliotek 

vars handlingar överensstämmer med marknadsföringskonceptet. Marknadsföringskulturen är 

de underliggande attityder och antaganden som styr enskilda personer och hela organisationer 

beteenden. Marknadsorientering visar alltså på vilken marknadsföringskultur som finns. Singh 

menar att sedan 1990-talet har forskningen visat att marknadsorientering har goda effekter på 

service, men detta är inte utvecklat och etablerat i biblioteksvärlden. I sin studie kom Singh 

fram till att det fanns tre nivåer av marknadsorienterat beteende bland bibliotekarierna; de 

som var starkt marknadsorienterade, de som var svagt marknadsorienterade och de som var 

mediumorienterade. De med starkast marknadsorientering var en liten grupp som satte 

bibliotekets användare i centrum. De menade även att det viktigaste för bibliotekens 

överlevnad var att uppfylla användarens behov. Denna grupp fann marknadsföring utmanande 

och krävande. De mediumorienterade bibliotekarierna var bibliotekscentrerade och satsade 

ofta på marknadsföring i dess traditionella mening. De arbetade utifrån konceptet att erbjuda 

en tjänst eller dylikt, och sedan hitta användare av den. Gruppen med svag 

marknadsorientering kunde sammanfattas med orden ”låt de som är intresserade komma till 

biblioteket”. De ansåg inte att marknadsföring hade med biblioteket att göra och ifall de 

arbetade med dylikt arbete, kallades det ofta informationsspridning istället. Singh lägger även 

fram fördelarna med att vara marknadsorienterad. Han menar att starkare marknadsorientering 

leder till bättre betyg på bibliotekets service från användarna. Vidare menar han dock att hur 

nöjda användare är i botten handlar om deras förväntningar och hur väl biblioteket kan möta 

dessa.  

Det finns många strategier om hur ett bibliotek bäst marknadsför sig. De följande artiklarna 

visar ett par strategier som kan vara relevanta för ett ‟en bok – en plats‟-projekt. Camila A. 

Alire tar i sin artikel “Word-of-mouth marketing: abandoning the academic library ivory 

tower” (2007) avstamp i de akademiska bibliotekens ovilja att marknadsföra sina tjänster. I 

artikeln lägger hon fram fördelarna med att använda marknadsföringsstrategin ”word-of-

mouth marketing” eller mun till mun-marknadsföring, som ett sätt att komma ifrån sitt ”ivory 

tower”
21

. Alire utgår ifrån Silvermans (2001) definition när hon beskriver vad mun till mun-

                                                      
21

 Enligt Cambridge Dictionaries Online förklaras begreppet “ivory tower” enligt följande: att befinna sig i ett 

“ivory tower” innebär att man saknar information, eller vill inte veta, om de vanliga och obehagliga saker som 

händer i människors liv. Ifall det gäller akademiker innebär begreppet att de saknar förståelse för vad som är 

viktigt för vanliga människor. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ivory-tower?q=ivory+tower 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ivory-tower?q=ivory+tower
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marknadsföring går ut på. Metoden går ut på att personer som inte är kopplade till 

organisationen som erbjuder varan eller tjänsten som ska marknadsföras, i ett forum som inte 

är kopplat till organisationen, sprider information om varan/tjänsten muntligt till andra 

personer. Det viktiga är att personen som berättar om varan/tjänsten inte får några finansiella 

fördelar från denna vara/tjänsts framgång och därigenom kan förväntas att berätta om 

varan/tjänsten sanningsenligt. För de akademiska biblioteken menar Alire att det viktiga är att 

människor pratar med andra människor om bibliotekens tjänster och att biblioteken därigenom 

får fler användare till sina tjänster. Alire lyfter även fram att Silverman (2001) menar att mun 

till mun-marknadsföring är tusen gånger mer kraftfull än traditionell marknadsföring. Hon 

lyfter även fram Rusticus (2006) siffror som visar på att människor i mycket större 

utsträckning litar på var vänner och bekanta säger än vad de själva läser. Alire har i artikeln 

utvecklat Silverman (2001) tips för arbete med metoden till att passa ett akademiskt bibliotek. 

Dessa tips är att: 

- Använda experter. I akademiska bibliotek kan dessa bestå av en rådgivargrupp av 

studenter eller bibliotekarier som vet hur man bäst sprider information om bibliotekets 

resurser och tjänster. 

- Utnyttja seminarier, workshops och tal. 

- Använda inspelad mun till mun-marknadsföring. På ett bibliotek skulle detta kunna 

vara presentationer på webben, videoinspelningar och PowerPoint-presentationer. 

- Använda ”vittnesmål” från studenter och lärare som berättar om hur biblioteket har 

hjälp dem. 

- Utnyttja nätverkande, i detta fall menar Alire att vara synliga vid events och möten 

samt att se till att människor får information om bibliotekens resurser och tjänster. 

- Att ta hjälp av olika medier såsom annonsering och broschyrer vid mun till mun-

marknadsföring.  

Med hjälp av denna metod och tillhörande tips menar Alire att akademiska bibliotek kan börja 

närma sig marknadsföring och lämna sitt ”ivory tower”. 

I sin konceptuella artikel ”Guerilla marketing for information services?” (2008) utreder Guido 

Baltes och Isabell Leibling ifall gerilla-marknadsföring kan anpassas till informationstjänster. 

Baltes och Leibling hämtar sin definition av gerilla-marknadsföring från Patates (2006). 

Termen gerilla-marknadsföring beskriver okonventionella marknadsföringskampanjer eller -

strategier som är menade att ha en främjande effekt i marknadsföringssyfte men till bråkdelen 
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av kostnaden som traditionell marknadsföring skulle krävt för att uppnå samma mål. Uttrycket 

är hämtat från den militära världen och syftar på att marknadsföringens mål är att erövra 

kundernas sinne. Marknadsföring ska ses som ett slagfält. I gerilla-marknadsföring har man 

anpassat gerilla-taktiken om "hit & run". Gerilla-marknadsföring undviker traditionell 

marknadsföring och sparar därigenom pengar när konkurrensen är för stor om kundens 

uppmärksamhet. Istället satsar strategin på att genomföra uppseendeväckande och 

okonventionella aktiviteter som fångar kundens uppmärksamhet. Gerilla-marknadsföring 

syftar till att rikta in sig på emotionella värden kring produkten, inte produkten i sig, i sina 

kampanjer. Baltes och Leibling kommer fram till att gerilla-marknadsföring kan anpassas till 

informationtjänster ifall de uppfyller följande krav: det behövs en produkt-liknande 

representation av den tjänst som ska marknadsföras och den ska vara anpassad till en specifik 

målgrupps behov. Tjänsten ska även ha ett emotionellt värde för den specifika målgruppen 

som kampanjen kan spela på. Gerilla-marknadsföring av informationstjänster kan 

sammanfattas i nedanstående tre steg: 

1. Fokusera den erbjudna tjänsten till en specifik målgrupps behov. 

2. Identifiera de emotionella aspekterna som för denna grupps användarbehov och baserat på 

det: 

3. kommunicera detta användarbehov tillsammans med de emotionella aspekterna till 

målgruppen i en situation där man har tillfälligt har målgruppens uppmärksamhet. 

I det avslutande kapitlet kommer återkoppling att ske till de perspektiv och idéer som läggs 

fram i guiden och artiklarna som presenterats ovan. 
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3. ARRANGÖRERNAS PERSPEKTIV 

Här kommer resultatet av mejlenkäterna till arrangörerna att redovisas tillsammans med 

intervjuerna med de två projektansvariga. Flera av de som svarade på enkäten kände att de 

inte kunde besvara frågorna som ställdes i den. Detta berodde på att de ansåg att biblioteket 

eller föreningen de representerade inte hade varit särskilt involverade i projektet under året. 

Andra anledningar som gavs var att personen inte kände sig tillräckligt involverad i 

Umeåregionen läser för att svara på frågorna på grund av sjukskrivning eller av att ha börjat 

på sitt nuvarande jobb sent under året. Bland de arrangörer som besvarade frågorna i enkäten 

finns representanter för olika slags arrangörer inom projektet, men en gemensam nämnare är 

bibliotekarieyrket. Enbart två av de arrangörer/projektansvariga som har svarat på frågor om 

Umeåregionen läser är inte bibliotekarier. Gemensamt för alla arrangörer/projektansvariga 

som har svarat är vidare att de är kvinnor. I nedanstående text kommer både projektansvariga 

och de andra arrangörerna i projektet att kallas för ‟arrangörer‟ för att så långt som möjligt 

hålla respondenternas svar anonyma. 

 

Arrangörernas upplevelse av projektet 

På frågan ”Hur har du upplevt projektet?” kan man sammanfatta arrangörernas svar genom 

orden positivt, intressant och givande. En arrangör berättade att det var ett lyckat första år 

inom projektet. En annan arrangör vill gärna att detta projekt fortsätter följande år. Hon 

svarade: 

Hoppas att Umeåregionen läser blir ett fast inslag i bibliotekens arbete alla år framöver, och att vi 

lyckas etablera namnet/loggan idén så att det blir en självklarhet som allmänheten frågar efter. 

Ett par arrangörer tyckte att själva idén till projektet var rolig respektive lysande. En arrangör 

i en av kranskommunerna uppskattade att projektet rörde hela regionen och inte bara Umeå. 

Vidare hade flera arrangörer svarat att de upplevt samarbetet mellan arrangörerna inom 

projektet som väl fungerande. På grund av detta samarbete menade en arrangör att dennes 

bibliotek fått ett större programutbud att erbjuda sina användare. Som svar på enkätfrågan 

kom även arrangörernas upplevelser av årets bok upp. Boken hade upplevts som lämplig då 

den var lättläst och kunde tilltala både vuxna och barn. En person beskrev boken som en bok 

som kan fungera mellan generationer då den äldre generationen kan läsa högt för den yngre. 

Denna arrangör ställde sig tveksam till valet av nästa års bok Brobyggarna av Sune Jonsson 

(1969) då hon menade att denna skulle ha svårare att locka ungdomar då den är mer svårläst 

än Frida Åslunds bok. Flera arrangörer upplevde att deltagarna i projektet hade upplevt både 
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boken och projektet positivt. En arrangör uttryckte förvåning över hur lite kritik som 

framkommit från deltagarna. Hon menade att seniorer vanligtvis är duktiga på att framföra 

sina åsikter. En av arrangörerna upplevde att projektet framförallt hade nått ut till vita 

medelklasseniorer.
22

 Respondenten menade att ett sådant här projekt når en viss målgrupp och 

andra målgrupper, såsom exempelvis invandrare når man inte ut till. Detta trodde hon kunde 

ha att göra med att projektet är skapat av personer som till stor del passar in i den målgrupp 

som man under året har nått ut till.  

 

Arrangörernas upplevelse av sin roll i projektet 

I enkäten fick arrangörerna frågan ”Hur har du upplevt din roll i projektet?”. En arrangör 

beskriver sin roll som att vara en av många deltagare. Att vara inledare av ett nytt och 

intresseväckande projekt upplevde hon som väldigt roligt. Två av arrangörerna beskriver sin 

roll eller en del av den som att leda olika öppna bokcirklar. En annan beskriver sig som en av 

”eldsjälarna” i projektet. Arrangören har haft en stor del i planering och genomförande av 

Umeåregionen läser och dess arrangemang. Detta arbete har inneburit kontakt med många 

personer och att informera om projektet. En annan respondent med ett stort engagemang i 

projektet beskriver sin roll som att vara en av tre samordnare. En annan arrangör känner att 

hon har fungerat som en sambandscentral för projektet. I sin roll som spindeln i nätet har 

personen försökt hålla ett helikopter- och rättviseperspektiv på projektet och har även försökt 

fungera som en neutraliserande part. 

På grund av en arrangörs arbete i en kranskommun var det delvis svårare för arrangören att 

känna sig helt delaktig i projektet då det för henne saknades naturliga träffpunkter och 

möjligheter till spontant samarbete. Arrangören hade trots detta upplevt sin roll i projektet 

som positiv och beskrev den som en länk mellan projektet och det lokala biblioteket: 

Min roll har väl varit att vara länken mellan projektet övergripande och de lokala behoven och 

planerna på andra områden. Få idéer, inspiration och genomförandehjälp från projektet - och ge 

tillbaka idéer och lokala tillämpningar som även andra kan dra nytta av. 

Arrangören tyckte även att den hade kunnat ha ett visst inflytande på projektet. En annan 

arrangör beskriver sin roll som att ha deltagit och gett idéer tillsammans med de andra 

arrangörerna på planeringsmötena. Känslan att kunna påverka återkommer hos en annan 

arrangör som arbetar på ett filialbibliotek i Umeå. Den personen beskriver det som en känsla 

av medskapande och delaktighet. Arrangören menar att känslan beror på att biblioteken själva 
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fått välja på vilket sätt man vill delta i projektet och vilka arrangemang man vill anordna, 

vilket ledde till att personen känner att hon haft en aktiv roll i projektet. 

Med hjälp av arrangörernas ovanstående svar kan en av uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Genom svaren kan man se att arrangörerna har upplevt Umeåregionen läsers verksamhet som 

huvudsakligen positiv. Även ord som intressant och givande har förutom positiv varit 

tongivande. Arrangörerna upplever både projektets första bok, samarbete och den roll som de 

haft i det som positiv. Boken upplevs som positiv då den är lättläst och kan locka en bred 

publik. Samarbetet upplevs som att ha fungerat bra och varit givande. Den roll som de har 

haft kan man tolka som en aktiv roll där de flesta av dem har känt att de har kunnat vara med 

och utforma projektet. Verksamheten har upplevts att främst nå ut till en målgrupp som består 

av vita medelklasseniorer. 

 

Arrangörernas upplevelse av vilka aspekter som har fungerat bra 

På frågan om vad som har fungerat bättre under det första året lyftes åter samarbetet fram. 

Flera arrangörer trycker på det engagemang som de andra arrangörerna i projektet har visat 

och den känsla av laganda som har funnits. Samordningen av projektet fick även bra betyg. 

Flera arrangörer upplevde att det var en mycket bra samordning av projektet men även att 

man kunde få bra stöd och möjlighet till att bolla idéer med de ansvariga. En arrangör 

uppskattade de möten vid projektets uppstart samt det informationsmaterial som lämnades ut. 

Det uppskattades även att det fanns en långsiktig plan för projektet där både god 

framförhållning och tankar om kommande år och böcker ingick. 

Många arrangörer har upplevt de arrangemang som har ingått i projektet som bra. En arrangör 

menade att det var många bra program utifrån boken även om vissa var mer välbesökta än 

andra. En annan arrangör menade att de olika teman som fanns på arrangemangen kunde 

väcka nyfikenhet hos deltagarna. Utställningen om Frida Åslunds liv lyfts särskilt fram av ett 

par arrangörer. Även föreläsningsserien, de litterära vandringarna och de öppna bokcirklarna 

lyfts fram. Invigningen på Forskningsarkivet, där VK sponsrade med 200 exemplar av boken 

som delades ut gratis till deltagarna, ansågs ha gett projektet en bra start. En arrangör 

uppskattade det ”smörgåsbord” av arrangemang som man fick välja ur och att de enskilda 

biblioteken gjorde dessa val av arrangemang själva. Genom detta system bibehölls den egna 

kontakten med föreläsaren och andra medarrangörer vilket var mycket uppskattat. En annan 
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arrangör lyfte fram att det finns ett antal skolor i Umeå kommun som hade jobbat bra med 

boken under året.  

Ovanstående svar kan besvara frågeställningen ”Vilka aspekter av projektverksamheten har 

fungerat bra?”. I arrangörernas svar framgår det att samarbetet och samordningen, de olika 

arrangemangen och vissa skolors arbete med boken har fungerat bättre under året. En arrangör 

upplever att den valfrihet både i hur man deltar och med vad har varit en bra aspekt inom 

projektet. 

 

Arrangörernas upplevelse av vilka aspekter som har fungerat mindre bra 

På frågan om vad som fungerat mindre bra i projektet svarade vissa arrangörer att de inte 

kunde se några problemområden i projektet. Andra arrangörer upplevde att vissa områden 

hade fungerat mindre bra än andra. Till dessa hörde försäljning av boken på biblioteket och 

arrangemangsbokningen i början av projektet som hade upplevts som lite rörig. Ett par 

arrangörer trodde inte att de nått några nya låntagare utifrån det här projektet. En arrangör 

rapporterade ett lite svalt intresse för inspirationsträffarna men trodde ändå att många hade 

jobbat på och försökt sprida idén. Även samordningen av projektet hade en arrangör upplevt 

tillhöra de sämre fungerande delarna av projektet. Personen trodde att detta berodde på att det 

var en ny samarbetsform och menade även att det hade blivit bättre under året. En annan 

arrangör kände att samarbetet med skolorna inte hade fungerat särskilt bra. Personen ansåg att 

det var svårt för dem att ha ett större samarbete med skolorna på grund av en liten 

personalstyrka på biblioteket. Personen undrade vidare om de kanske hade behövt mer stöd 

från projektet för att få detta att fungera. Två arrangörer ansåg att det inte varit tillräckligt 

många öppna och slutna bokcirklar under året. En av dem tyckte att bibliotekarierna vid varje 

enskilt bibliotek behövde ta ett större ansvar för att anordna fler cirklar inom projektet.  

På ett bibliotek i en av kranskommunerna hade det träffats på personer som inte tyckt om 

årets bok. Arrangören menade att detta kunde ha att göra med att 2012 års bok utspelar sig i 

Umeå. Den var inte lika aktuell för dem som bodde utanför staden och blev då svårare att 

”sälja in”. Vidare menade denna person att detta skulle kunna komma att vägas upp i 

framtiden om man i Umeåregionen läser läste böcker från kranskommunerna, vilka i större 

utsträckning skulle kunna engagera deras invånare. Två av arrangörerna kände att projektet 

och dess bok inte var tillräckligt tydligt förankrade i vare sig presentationen av 

arrangemangen eller i själva föreläsningarna. En av dem tyckte att man deltagarna borde 
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kunna se den röda tråden mellan boken och föreläsningarna men detta saknades i vissa fall 

under det första året. 

Med hjälp av de svar som som arrangörerna gett på temat mindre bra aspekter av 

projektverksamheten kan motsvarande frågeställning få svar. I denna fråga är arrangörerna 

splittrade. Vissa tycker inte att det fanns direkta områden som fungerat sämre medan andra 

kunnat se vissa problemområden under året. Här finns aspekter som tidigare i texten benämnts 

som bättre aspekter av andra arrangörer såsom samordningen, boken och arrangemangen, 

både cirklar och föreläsningar. I alla dessa fall har förklaringar getts till varför de valts ut. 

Ingen av dessa framställs som enbart negativa utan det är enbart aspekter av dem som upplevs 

som mindre bra och att alla dessa har förbättringspotential.  

Med hänsyn till ovanstående svar som arrangörerna hittills har gett i resultatredovisningen, 

kan även den frågeställning som handlar om arrangörernas upplevelse av organisationen av 

projektet besvaras. De allra flesta arrangörerna ställer sig positiv till det arbetssätt som de har 

arbetat med under året. Det som lyfts fram som särskilt positivt är den känsla av laganda, 

delaktighet och medskapande som återfinns i projektet. Det beskrivs som att alla arbetar efter 

bästa förmåga samtidigt som den enskilde arrangören har haft en valfrihet i hur man väljer att 

arbeta och med vad. Samordningen via de projektansvariga har också lyfts fram i 

arrangörernas enkätsvar. Den har av många upplevts som positiv och väl fungerande med 

inslag av dialog mellan arrangörerna och de ansvariga. Ingen respondent ställde sig negativ 

till projektets arbetsform, men det fanns negativa inslag från vissa håll. Dessa förklarades 

dock av en respondent genom att det var en ny samarbetsform som de arbetade med. De 

negativa kommentarer som har kommit fram härstammar från mindre samt perifera enheter. 

Här saknas exempelvis möjligheter för att vara helt delaktig på grund av sin geografiska 

position men även ett större personellt stöd för att kunna genomföra mer krävande 

arrangemang. Det verkar som om denna organisationsform eventuellt missgynnar dessa 

enheter men fungerar bra för övriga arrangörer. 

 

Hur arrangörerna har arbetat med marknadsföringen av projektet 

På frågan om hur arrangörerna hade arbetat med marknadsföringen av projektet svarade 

nästan alla arrangörer att de använt sig av de gemensamma affischerna. Dessa hade satts upp 

på bibliotek och andra lokaler, i hus där det ligger bibliotek och runt om i samhället eller 

upptagningsområdet. En del arrangörer hade även använt sig av programfoldrar där 
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programpunkter från Umeåregionen läser fanns med samt de flyers och bokmärken som tagits 

fram. Ett bibliotek hade skapat egna affischer och småflygblad till vissa arrangemang.  

Även Umeåregionen läsers blogg och Facebooksida hade använts av arrangörerna för att 

marknadsföra projektet. Andra webbsidor som arrangörernas egna sidor och kommunsidor 

hade också nyttjats. Ett par arrangörer hade nyttjat sina vanliga utskick/programblad till 

medlemmar/låntagare för att informera om projektet. Bibliotekssamarbetets gemensamma 

webbsida minabibliotek.se hade också används. Exempelvis hade en arrangör nyttjat egna 

”blänkare” för de arrangemang som de haft i projektet på sitt bibliotek. Flera arrangörer hade 

använt sig flitigt av evenemangsguiden i VK/VF och en del även av evenemangskalendern på 

VK:s hemsida. En arrangör hade annonserat i ett lokalt utskick som delas ut till alla invånare i 

dennes upptagningsområde. Flera arrangörer hade också spritt information om projektet till 

deltagarna muntligt. En arrangör berättade att projektet hade presenterats vid olika 

sammanhang såsom offentliga möten och i skolan. En annan arrangör hade även gett bort 

boken som gåva i vissa sammanhang och därmed kunnat presentera projektet för publiken. En 

tredje arrangör hade presenterat både boken och projektet inför de arrangemang de haft på sitt 

bibliotek. 

För att svara på frågeställningen om hur arrangörerna arbetat med projektets marknadsföring 

kan man gå till ovanstående svar. Arrangörerna har dels nyttjat den gemensamma 

marknadsföringen som tagits fram men även i vissa fall eget marknadsföringsmaterial. De har 

nyttjat vägar de vanligtvis använder för att nå deltagare såsom programfoldrar och utskick. 

Umeåregionen läsers blogg och Facebooksida har använts samt andra webbsidor som 

biblioteken eller föreningens egna samt kommunernas hemsidor. Evenemangsguiden och 

evenemangskalendern i VK var flitigt nyttjade. Även muntlig kommunikation har varit ett väl 

använt marknadsföringssätt. 

 

Hur arrangörerna har upplevt att marknadsföringen har fungerat 

När det kom till att marknadsföra projektet var många arrangörer överens om att den 

gemensamma marknadsföringen var bra, både den grafiska profilen och de framtagna 

affischerna och dylika produkter. En av dessa arrangörer hade tyckt att materialet var väldigt 

bra och tacksamt att använda. En annan arrangör kände att bokmärket hade fungerat bra, 

framförallt det första halvåret då de programpunkter som stod på baksidan av det var aktuella. 

En arrangör tyckte att det hade varit en väldigt bra marknadsföring med tanke på den tid och 
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de resurser som de haft. Många av arrangörerna hade upplevt att evenemangsguiden och 

evenemangskalendern var det mest framgångsrika marknadsföringssättet att nå deltagare inför 

arrangemangen. Att presentera boken och projektet vid arrangemang hade en arrangör upplevt 

som framgångsrikt då man genom detta har kunnat fånga folks uppmärksamhet. En annan 

arrangör ansåg att den mest framgångsrika marknadsföringen för hennes bibliotek hade varit 

de egna små flygbladen som de tagit fram och ”inte minst att ingå i ett stort lokalt brett 

marknadsfört sammanhang”. Denna arrangör representerar en kranskommun. Personen 

upplevde att de allmänna marknadsföringsmedlen hade fungerat mindre framgångsrikt hos 

dem då boken främst ansågs röra Umeå och därmed saknade en lokal anknytning. Personen 

trodde också att detta kunde berott på att man inte lyckats etablera namnet ”Umeåregionen” 

tillräckligt väl hos befolkningen.  

Överlag finns det inte särskilt många kommentarer på vad som varit mindre framgångsrikt i 

arbetet med marknadsföringen av projektet. En arrangör menade att affischen varit det minst 

användbara för deras bibliotek. Ett par arrangörer konstaterar att det hade varit bra att ha mer 

medel till att marknadsföra projektet. En av dem lägger dock in en reservation.  

När det gäller marknadsföringen så är det naturligtvis bra med mer medel till detta, men samtidigt 

har vi sett stora påkostade festivaler komma till Umeå och sen försvinna när de börjat sluka 

mycket pengar och kommunen då valt att lägga ner dem. Det gör inget att vi är festivalernas 

”fattiga kusin” - det är riskabelt att bli en tärande, kostsam historia. Så låt oss behålla den modell 

projektet har - att göra det mesta inom bibliotekens egen budget, med litet tillskott utifrån och gott 

samarbete med ABF. 

En arrangör konstaterade att det som var svårast med marknadsföringen var att få de som var 

”halvintresserade” av projektet att inse vad Umeåregionen läser gick ut på, speciellt på ett 

begränsat utrymme. Som vanligt var det de riktigt intresserade som var lättast att nå. 

Ovanstående svar från arrangörerna kan besvara frågeställningen ”Hur har arrangörerna 

upplevt att marknadsföringen har fungerat?”.  Av arrangörernas svar går det inte att tolka ut 

någon specifik metod som verkar ha fungerat bäst för att nå deltagarna. Det verkar dock skilja 

sig åt vad som fungerar bäst i Umeå jämfört med i kransen. Många av arrangörerna är nöjda 

med både det material som de har haft att jobba med men även den framgång som de har haft 

av det. De verkar med dessa medel nå ut till sina vanliga låntagare samt de som redan har ett 

intresse i verksamhet som denna. Hos några finns det tankar om att mer medel till 

marknadsföring skulle hjälpa dem att nå fler men en av dem känner dock att projektet inte får 

bli för kostsamt att driva runt då detta kan få det att hamna i malpåse.  
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Hur arrangörerna anser att projektet skulle kunna utvecklas 

På frågan om vad som skulle kunna utvecklas inom projektet svarade två arrangörer att det 

redan hade utvecklats. En menade att det har utvecklats genom att de övriga delarna av 

Umeåregionen ska vara med i Umeåregionen läser och den andra genom att Umeå 

stadsbibliotek för år 2013 ska ha fortbildning för bibliotekspersonalen. Denna fortbildning 

skulle komma att handla om hur man kan prata om nästa års bok i en bokcirkel. Vidare 

menade personen att detta skulle kunna utvecklas i sig; de olika medarrangörerna skulle 

kunna bjuda in bibliotekspersonalen för fortbildning utifrån deras sakkunskap:  

Ju mer vi på biblioteken vet om boken och historien runt ikring, ju mer har vi att ösa ur när det 

gäller mötet med våra låntagare i form av föreläsningar, läsecirklar och utställningar. 

Flera arrangörer ansåg att det var ett bra koncept och arbetssätt som utarbetats av de 

projektansvariga och tyckte att man kunde fortsätta på samma sätt följande år. En arrangör 

önskade dock att man kunde göra pins för att dela ut som ett sätt att marknadsföra projektet. 

En arrangör kände att det viktiga var att välja en bra bok som kunde locka en bred publik; den 

fick inte vara för svårläst. En annan arrangör skulle gärna se andra typer av arrangemang som 

kunde ske mer kontinuerligt, inte bara offentliga möten som i sin tur kräver större 

marknadsföringsinsatser. Personen trodde att detta eventuellt hade funnits på andra bibliotek 

men själva hade de inte ”mäktat med det”. Förslag på tävlingar och en gemensamt förberedd 

och samordnad fest med ett tema utifrån årets bok gavs också av en arrangör.  

I enkätsvaren kom det även fram förslag på att utveckla det informationshäfte som delades ut i 

början av projektet. Det kunde gärna få bli flera häften som kom ut kontinuerligt under året 

med konkreta tips, en tidsplan, en arrangemangslathund och tips för att jobba mot skolan. 

Från en arrangör i en kranskommun kom ett förslag på att utveckla samarbeten på lokal nivå 

och detta inkluderade att utveckla ett samarbete med den lokala grenen av ABF. Härifrån kom 

också förslag på att projektet skulle ordna personalstöd vid arrangemang för de bibliotek med 

en liten personalenhet. 

Som tidigare nämnt ville några arrangörer att man skulle utveckla en tydligare koppling 

mellan boken och arrangemangen samt att de borde presenteras mer utförligt vid 

arrangemangen. Även fler bokcirklar önskades som en utveckling av projektet. En arrangör 

ville sprida information om projektet till fler platser där man skulle kunna nå deltagare som 

man inte når genom projektet idag. Två arrangörer gav förslag på att man skulle kunna jobba 

med projektet i nya former. De förslag som gavs var teater, mat, film och musik och 

följetonger i lokalradio och lokalpress. Följetongerna skulle kunna förstärka känslan av en 
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stor gemensam läsecirkel. En av dessa arrangörer ville även att man skulle göra deltagarna än 

mer delaktiga i valet av bok och i att komma med förslag på arrangemang. 

Med hjälp av ovanstående svar kan frågeställningen ”Vilka förutsättningar för 

vidareutveckling har projektet?” besvaras utifrån arrangörernas perspektiv. Svaren visar på att 

arrangörerna har olika syn på vad som skulle kunna utvecklas i projektet. De visar dels på 

intern utvecklingspotential där fortbildning av arrangörerna och utveckling av 

informationshäften samt personalstöd vid arrangemang ges som förslag. De visar även på 

extern utvecklingspotential där detta ska syfta till att erbjuda ett bättre projekt till en större 

publik. Här har de pekat på fler bokcirklar och andra typer av arrangemang men det kom även 

fram ett förslag om att försöka sprida projektet till andra platser än de tidigare gjort, för att nå 

ny publik. Det framkom också förslag på nya marknadsföringssätt i enkätsvaren. En arrangör 

menade även att de kunde vidareutveckla projektet så att deltagarna fick större delaktighet 

både när det kom till bokval och arrangemang.  
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4. DELTAGARNAS PERSPEKTIV 

De deltagare som har intervjuats för denna utvärdering består av tre kvinnor och två män. 

Fyra av dessa är pensionärer och den sista yrkesarbetar. De fyra pensionärerna har liknande 

erfarenheter av cirklar och programverksamhet på bibliotek då de i vanliga fall deltar i studie-, 

bok- eller läsecirklar i privat eller i bibliotekets regi. De brukar även delta i bibliotekens 

programpunkter. I vilken utsträckning detta sker skiljer sig dock åt. Vissa av dem går på ett 

par programpunkter per år eller termin, medan en av deltagarna deltar vid varje föreläsning på 

den lokala biblioteksfilialen. I detta fall hjälper personen till med praktiskt arbete som att 

ställa fram och plocka undan stolar. Den yrkesarbetande kvinnan brukar i vanliga fall vare sig 

delta i någon cirkel eller programverksamhet på biblioteket. Det händer dock att personen 

lånar böcker där men detta sker dock allt mer sällan. De böcker hon läser får hon istället tag i 

på annat håll. Att personen har deltagit i en cirkel, eller ”kulturklubb” som hon benämner den 

vid ett tillfälle, har att göra med ett gemensamt intresse för staden Umeå och dess historia 

bland deltagarna i denna ”klubb”. De andra deltagarna uppger även att de har ett intresse för 

lokalt förankrad litteratur och historia.  

 

Intervjupersonernas deltagande i projektet 

På frågan om hur deltagarna har deltagit i projektet uppger alla att de deltagit i någon form av 

läse-, bok- eller studiecirkel där Folke och Frida av Frida Åslund har behandlats. Hur 

personerna har arbetat med boken har dock sett olika ut. Två av de intervjuade deltagarna 

berättade att de är med i samma cirkel där de läser utvalda böcker högt för varandra i cirkeln 

och sedan diskuterar det lästa allt eftersom de läser. En av deltagarna berättade att hon är med 

i två bokcirklar på det filialbibliotek som ligger i hennes närområde. I en av dessa har Frida 

Åslunds böcker diskuterats. En annan deltagare har varit med i en bokcirkel där alla deltagare 

är gamla arbetskollegor från arbetsplatsens veteranklubb och vid ett tillfälle har Folke och 

Frida diskuterats. På den sista deltagarens arbetsplats startades en ”kulturklubb” med fokus på 

Umeå stad där Folke och Frida kom att ingå. I denna kulturklubb har det funnits mer formella 

och mer informella tillfällen där boken har diskuterats. Ofta har den kommit upp som 

samtalsämne på fikarasten. Under året har personen även spridit information om projektet 

vidare till andra intresserade och lånat ut sitt exemplar för läsning. Några av deltagarna 

berättade under intervjuerna att de har läst andra böcker än Folke och Frida som var 

relaterade till Umeåregionen läser. Till dessa hörde fler av Frida Åslunds böcker samt böcker 

som behandlade Umeås lokalhistoria.  
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På frågan om hur intervjupersonerna deltagit i projektet kom det även fram att alla deltagit i 

något eller flera av de arrangemang som anordnats av arrangörerna i projektet. Deltagarna har 

gått på föreläsningar och litterära vandringar. Förutom att delta i det officiella programmet 

uppgav två av deltagarna att de ordnat egna aktiviteter. En av dem berättade att de i cirkeln 

tog tillfället i akt i samband med en föreläsning på Bokcafé Pilgatan och tittade på husen i 

området där Frida Åslund bodde. Gemensamt har de även letat upp Åslunds grav på 

kyrkogården och deltagaren har på egen hand gått stadsvandringar i Turistbyråns regi. Den 

andra deltagaren hade vid en träff med sin veteranklubb ordnat så att en arrangör från 

projektet kunde komma och berätta om Umeåregionen läser för de andra medlemmarna. Vid 

flera tillfällen har även personen i fråga, med hjälp av Bokcafé Pilgatan, sålt böcker till 

medlemmarna i veteranklubben.  

Med hjälp av ovanstående svar kan en av uppsatsens frågeställningar besvaras; den som 

handlar om hur deltagarna konkret har deltagit i projektet. I svaren kan man se att alla 

deltagare både har läst och diskuterat årets bok med andra personer i en eller annan slags 

cirkel. Några av de intervjuade deltagarna har även sträckt sig till att ta del av annan litteratur 

som ansågs relevant. Alla deltagare har även tagit del av arrangemang som arrangerats av 

projektets arrangörer. Föreläsningar och litterära vandringar har varit de arrangemang som 

besökts. Två av deltagarna uppger att de utöver detta på eget eller på gruppens initiativ skapat 

egna aktiviteter. Denna grupp av intervjupersoner framstår som aktiva personer där det är 

viktigt att ta del av den lokala litteratur och historia som finns samt att dela denna upplevelse 

med andra. Fyra av de fem deltagarna är dessutom vana att ingå eller ta del av de former som 

projektet har valt att jobba med. Deltagarna skulle kunna sägas tillhöra en bra målgrupp för 

detta projekt. 

  

Intervjupersonernas anledningar till att delta i projektet 

Som svar på frågan ”Varför valde du att delta?” uppgav deltagarna olika svar. Ett par av dem 

hade fått boken som förslag på framtida läsning inom cirkeln av ABF. En av dem berättade 

följande: 

Ja alltså att vi kom att läsa Folke och Frida, det var ju uteslutande Veronicas tjänst. Jag fick 

personligen ett ex av den där boken och då läste vi det. Det får man väl säga, det var influerat från 

ABF:s sida att vi tog den, men vi ångrar det inte, den var bra. 

En annan deltagare berättade att hon deltagit i projektet då det verkade som en rolig idé. Själv 

hade hon upptäckt och köpt boken på Bokcafé Pilgatan. När en annan deltagare i cirkeln 
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också lagt märke till boken bestämde de sig för att diskutera den i bokcirkeln. Vid denna fråga 

kom det fram att en annan av intervjupersonerna deltagit i projektet då hon alltid deltar i 

bokcirklar på sin lokala biblioteksfilial. Personen berättade nedanstående: 

Ja, men jag deltar i alla cirklar. … Det brukar jag göra. Jo, men då tycker jag det var ju speciellt 

roligt då den utspelar sig här på Grubbe. Det var väl ingenting att välja på. 

Den sista deltagaren hade en annan ingång än de andra som kommit in i projektet via boken. 

När de startade upp sin ”kulturklubb” på arbetsplatsen, med tanke att lära sig mer om Umeås 

historia, var det någon som uppmärksammade att Umeåregionen läser skulle läsa Folke och 

Frida. Då denna bok passade in i det större temat valde de att läsa boken och senare även att 

gå på vissa arrangemang.  

 

Åsikter om det första årets bok 

Alla deltagare var positiva till boken och för några av dem har den gjort ett bestående intryck. 

Ett par deltagare kände sedan tidigare till boken och hade även läst den på grund av att den 

varit läsebok i folkskolan. En av dem berättade: 

Jag tyckte den var väldigt bra. Redan tidigare kände jag ju till den, därför att den förekom i en 

läsebok på gamla folkskolan, ett avsnitt om när de gjorde en resa till Stockholm när de steg på 

båten. Men så, jag blev mer tagen av det, vi var tämligen ense om att hon var en väldigt duktig 

berättare, det är ju väldigt fina miljöer hon har skisserat upp och det är ju väldigt fina, varje 

berättelse har ju varit väldigt intressant och rolig på sitt sätt. 

Flera deltagare uppskattade att boken var lättläst. En deltagare tyckte även att den behändiga 

storleken på boken, både innehållsmässigt och till sin fysiska form, hade flera fördelar. Den 

var dels lämplig att använda när man startade upp en ny cirkel, dels lätt att läsa och diskutera 

samt att den var behändig att ta med och dra paralleller till när man utforskade staden. Vissa 

av intervjupersonerna tyckte att det var kopplingen till Umeås historia och den plats där de 

lever idag som var det mest intressanta eller trevliga med boken. En person berättade följande: 

Ja, det tycker jag var ganska intressant, eftersom det nu var en umeåförfattare och att hon rörde sig 

i den här miljön där vi är, befinner oss, en tid, under en tid i sitt liv. Så det var ju trevligt. 

När denna fråga ställdes under en intervju berättade en av de personer som uppskattade den 

lokala anknytningen till Umeå att om man ska göra ett sådant här projekt så ska det ha 

anknytning till staden. Vid ett annat intervjutillfälle kom det fram att det vore roligt om man i 

projektet kunde uppmärksamma mindre kända lokala författare och låta bli att 

uppmärksamma de riktigt kända författarna.  En deltagare berättade att det mest intressanta 

var att få se den stora katastrofen, stadsbranden 1888, med ett barns ögon:  
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Nej, jag tycker det var roligt, rolig idé och trevlig bok. En lite annorlunda bok, inte en vanlig 

roman inte. Det var nånting utöver, dels att det var verklighet och dels att man försökte se det med 

barnens ögon. Det tycker jag var en intressant bit i det hela. 

Personen ansåg också att det var bra att ta upp branden då den för hennes generation, som bott 

här större delen av sina liv, fortfarande var som ”ett sår nästan hos alla”.  

 

Intervjupersonernas tankar om att delta kommande år 

När deltagarna fick frågan om de tänkte delta i nästa års Umeåregionen läser svarade två av 

dem att de skulle göra det. De visste redan vilken bok det skulle bli och hade beslutat att läsa 

den i bokcirkeln. De tänkte läsa Sune Jonssons Brobyggarna (1969) därför att författaren var 

en sådan intressant man samtidigt som man utifrån boken skulle kunna göra en utflykt till 

Tallbergsbroarna. En av dem berättade att personen kunde tänka sig att följa med på en 

anordnad resa för då skulle bestyren med att ordna resan själv försvinna. Två andra deltagare 

kunde tänka sig att delta nästa år men det berodde på vilken bok det skulle bli, något som inte 

var officiellt avslöjat vid intervjutillfällena. Den sista deltagaren berättade att hon säkert 

skulle delta nästa år också. Hon tänkte delta i den form av projektet som erbjöds på 

biblioteket, men trodde själv att det skulle bli genom en bokcirkel och föreläsningar. 

Under två av intervjuerna resonerades det om att läsa böcker från kranskommunerna i 

projektet. Den ena var enbart positivt inställd till detta. Deltagaren menade att då hon sedan 

tidigare hade haft mycket kontakt med dessa kommuner i arbetet så var de inte främmande för 

henne. Det skulle kunna bli intressant och i vissa fall även enklare då man skulle kunna åka 

dit för vandringar och dylikt. Den andra deltagaren uttryckte sig både i positiva och negativa 

ordalag. Hon berättade: 

Sen kommer vi från olika håll så väljer man att ta någon bok ute i länet så är ju frågan hur många 

som är intresserade av att läsa om andra ställen, beroende på var man kommer ifrån kanske, men 

det vet jag inte, det får vi se. Samtidigt kan det ju vara bra att lära sig om hela länet också. 

Hon funderade över om folk skulle vara intresserade av att läsa om andra platser som de inte 

har anknytning till men uttryckte också att det vore bra att lära sig om hela länet.  

 

Intervjupersonernas upplevelse av arrangemangen 

Ledorden för vad deltagarna tyckte om de olika arrangemangen är intressant och trevligt. 

Överlag var det de lokalhistoriska inslagen i arrangemangen som uppskattades mest av flera 

personer och detta motiverades med att det var intressant/trevligt att få veta mer om den plats 
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där man bor. Även andra teman fick positiva kommentarer. En deltagare hade lyssnat till 

föreläsningen om Helmer Osslund och berättade att den hade gjort honom helt omtumlad. 

Detta dels på grund av de kontverk som de fick beskåda men även av den betydelse som 

Osslund har haft för konstutvecklingen. Det framkom även inslag i arrangemangen som 

deltagarna hade upplevt som sämre. En deltagare hade varit på invigningen på 

Forskningsarkivet och då hon tyckte att själva invigningen var bra, tyckte hon att lokalerna 

var alldeles för små. En återkommande kommentar kring de litterära vandringarna var att det 

var svårt för vissa äldre att gå. En deltagare förklarade:  

Det var en liten uppoffring för flera av deltagarna att klara av att gå den där sträckan, fastän den 

inte var så lång. 

Trots denna kommentar tyckte alla som deltagit vid vandringarna att de varit bra. En 

deltagare som inte kunnat gå på någon av vandringarna tyckte att detta var synd.  

På frågan om det tydligt gått fram att arrangemangen varit en del av Umeåregionen läser gavs 

olika svar. Några av deltagarna tyckte att det hade varit tydligt att arrangemangen var en del 

av Umeåregionen läser. Hos de andra var det inte uppenbart att arrangemangen varit en del av 

projektet. Det är mycket möjligt att flera av deltagarna har varit på fler arrangemang än de 

som de berättade om under intervjuerna. Av de arrangemang som de berättade om ansåg 

många att de inte hade med Umeåregionen läser att göra trots att de ingår i det officiella 

programmet. Detta faktum verkar ha undgått dem.  

Intervjupersonerna ombads också under intervjuerna att reflektera över vilka andra personer 

som deltagit vid de arrangemang som de varit på. Den samlade bilden var att det har varit 

äldre människor som deltagit vid arrangemangen. Den yrkesarbetande deltagaren berättade: 

Ja, ja måste ju säga att det var ju inte så mycket yngre, det var väl från oss och uppåt. … Det var 

väl rätt mycket äldre och jag har för mig, men jag kan inte säga säkert, men jag upplevde att det 

nog var kanske mycket lärare och den kategorin. 

En annan deltagare berättade om hur hon upplevde deltagarna vid den litterära rundvandingen 

som hon gick samt vilka hon tror deltar i bokcirklar: 

Ja, det var väl 100 procent damer, jag tror inte det var nån man. … Det är det väl nästan alltid på 

läsecirklar. Det kan ha varit någon enstaka man men det är nästan alltid bara kvinnor. Det är 

kvinnor som är, de flesta har gått i pension, för de har ju tid. Men på kvällskurserna kan ju 

visserligen även arbetande kvinnor komma och, men det är inte så många. Det beror på vad de har 

för typ av jobb, om de har skiftarbete är det ju lite svårare.  

Deltagaren kom fram till att hon ansåg att det mest var pensionerade kvinnor som 

deltog. Hon trodde att pensionärer har mer tid att lägga på läsning och cirklar då deras 

tid inte upptas av arbete. 
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Intervjupersonernas helhetsupplevelse av projektet 

När deltagarna ombads beskriva hur de har upplevt projektet Umeåregionen läser som helhet 

återkommer ordet intressant och ackompanjeras här av ordet bra. Även kopplingen till Umeås 

historia återkommer som det mest intressanta hos flera av dem. En deltagare berättade: 

Ja som helhet, som jag tidigare har nämnt alltså, det är väldigt intressant att det är historia, Umeås 

historia och Grubbes historia, eftersom jag är född och uppvuxen här tycker jag att det är väldigt 

roligt. … Men det var ett intressant inslag om Umeås historia, det måste jag säga. 

Under intervjuerna fick deltagarna även frågor om vad de upplevt som särskilt bra i projektet 

som helhet och om det fanns något som hade varit mindre bra. På dessa frågor svarade 

deltagarna med liknande svar som de tidigare gett om arrangemangens bättre och sämre sidor. 

I övrigt svarade de i allmänt positiva ordalag. En respondent berättade att de i cirkeln var 

väldigt positiva till boken och nöjda med den: 

Vi var ju väldigt positiva tycker jag, när vi utvärderade boken, både av att vi fick tillfälle att tänka 

och förflytta oss bakåt i tiden. Sen var det ju att hon skrev så bra, det var mycket som rörde sig, 

formuleringskonsten, just sättet att skapa. Det var kul helt enkelt det hon hittade på. 

En av deltagarna berättade efter intervjun att han inte trodde att de i hans cirkel hade förstått 

att de var del i något projekt, inte ens när de gick den guidade litterära vandringen. Detta är ett 

återkommande tema även om det inte sägs lika rättframt som vid detta tillfälle. Deltagarna 

verkar inte vara på det klara med att de har varit med i ett större sammanhang.  

Utifrån de svar som deltagarna gett på ovanstående frågor kan frågeställningen som behandlar 

deltagarnas upplevelse av projektet besvaras. Överlag har de intervjuade deltagarna upplevt 

Umeåregionen läser positivt. Både boken, arrangemangen och projektet som helhet har i 

allmänhet beskrivits som positiva med hjälp av orden intressant, trevligt och bra. Boken har 

även upplevts som lättläst vilket bland flera av deltagarna har varit en viktig faktor. En annan 

viktig faktor för bokens, arrangemangens och projektets betyg är det faktum att de har 

behandlat Umeå och Umeås historia. För en av deltagarna var detta även anledningen till att 

delta i projektet. Flera andra tillsammans med denna person kände att det var både roligt och 

viktigt att man kunde relatera till platserna som beskrevs i boken. Av de svar som deltagarna 

har gett går det att uttyda att flera av deltagarna vid olika tillfällen inte har upplevt att de varit 

del av ett större sammanhang. Trots detta kan alla deltagare tänka sig att delta kommande år 

varav två av dem redan har bestämt sig för att delta 2013. 
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Hur intervjupersonerna har fått information om Umeåregionen läser 

På frågan ”Hur har du fått reda på Umeåregionen läser?” kan deltagarnas svar sammanfattas 

med att de överlag verkar ha fått reda på projektet genom olika personer såsom bekanta, 

arbetskamrater eller de som jobbar på bibliotek och ABF. De två deltagare som fått reda på 

Umeåregionen läser via ABF uppgav att de fortlöpande får information därifrån via mejl och 

per telefon. En annan deltagare berättade att hon hade fått information via personalen på 

biblioteket och genom det terminsblad som biblioteket skickar ut, men även genom 

broschyrer. Hon var nöjd med den information som hon fick genom dessa kanaler men trodde 

att det också kunde finnas information om projektet på internet. En deltagare hade även fått 

reda på en föreläsning via mejl från Ersboda Folkets Hus. För den personen hade det dock 

inte gått fram att föreläsningen var en del i projektet. Inga deltagare uttryckte några 

svårigheter med att få tag på information om Umeåregionen läser Folke och Frida. Under en 

intervju berättade en deltagare att om man vill få information så är det inte svårt att få tag på 

den:  

Ja, vill man ha så är det ju inga svårigheter 

Under en annan intervju berättade en person att den hade fått information muntligt via sin 

bokcirkel och Bokcafé Pilgatan. Personen berättade att hon inte sett någon skriftlig 

information om Umeåregionen läser. En annan deltagare hade framförallt tagit del av 

information i skriftlig form genom VK. 

Under intervjuerna ställdes även frågan om hur de upplevde att andra personer fått 

information om Umeåregionen läser. De flesta trodde att det var på samma sätt som de själva. 

En deltagare trodde att andra deltagare kunde ha sett det i dagspressen och en annan trodde att 

en bekant hade fått information genom stadsbiblioteket. En av deltagarna visste att en bekant 

hade hört om projektet på invigningen på Forskningsarkivet. En deltagare menade att 

personerna i dennes cirkel hade fått information genom cirkelns ledare. Detta baserades på att 

personen inte hade hört någon säga något annat. Personen funderade vidare på ämnet och 

berättade:  

Sen underhand är det väl så, att om man är med i nånting och det sägs nån liten sak i 

sammanhanget då märker man det, men det är inte säkert att vanligt folk skulle ha märkt det så 

mycket i övrigt. 

Deltagaren menade att de personer som är medvetna om projektet kan ha lättare att ta till sig 

ytterligare information om det än de som inte har varit i kontakt med Umeåregionen läser. 
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Hur intervjupersonerna ser på projektets marknadsföring 

Då deltagarna fick en fråga om vilken övrig marknadsföring de sett om Umeåregionen läser 

nämndes annonser och en artikel i VK. Två av intervjupersonerna trodde inte att de hade sett 

någon egentlig marknadsföring. En av dessa deltagare berättade att han inte trodde sig ha sett 

någon marknadsföring av projektet i övrigt. Han var även tveksam till om han skulle ha lagt 

märke till Umeåregionen läser om det inte hade varit för kontakten med ABF. En annan 

deltagare menade att det var en slump att hon upptäckt Umeåregionen läser och att det inte 

berodde på att hon uppmärksammat någon marknadsföring om projektet. Hon berättade 

följande på frågan om hon sett någon marknadsföring: 

Egentligen inte, utan det är väl på något sätt att jag har råkat ramla över det. Så är det. Jo, jag har 

ramlat över det och det är jag glad för. 

Intervjupersonerna fick även under intervjuerna reflektera över vad de trodde skulle fungera 

bäst för att marknadsföra ett projekt som Umeåregionen läser. En del av deltagarna tyckte här 

att biblioteken skulle kunna göra stora insatser för marknadsföringen. Förslag som broschyrer, 

föreläsningar och sms till låntagare kom upp när bibliotekens insatser omtalades. Även 

föreläsningar på Forskningsarkivet som en del i deras ordinarie föreläsningsserie föreslogs då 

de var både trevliga och populära. Genom denna skulle man kunna nå ut till många personer 

som skulle kunna ha ett intresse av projektet. En deltagare trodde att det var lättare att nå ut 

till kvinnor än till män. En annan deltagare tyckte att de kunde annonsera på mjölkpaketen 

”för där läser alla”. En deltagare trodde att det är svårt att nå gemene man med ett sådant här 

projekt. Samma tema tog en annan deltagare upp där personen funderade på hur man når de 

som jobbar och sliter; de som kanske inte läser lika mycket. Förslag gavs dock på klassisk 

annonsering och att satsa på att marknadsföra projektet i olika medier. En deltagare var inne 

på samma tema. Hon trodde att det var enklast att nå de som redan var intresserade av att läsa 

böcker: 

Alltså, jag tycker i och för sig det här har nått ut ganska bra, jag vet inte men, är du intresserad av 

att läsa då tittar du ju på sådan information, eller reklam, marknadsföring. Är du överhuvudtaget 

inte intresserad av böcker då tittar du nog aldrig på det, så att det kan ju vara svårt. 

Alla intervjupersoner tyckte att man kunde nå en yngre publik genom skolan. För att nå 

pensionärerna trodde ett par deltagare att man skulle gå genom bildningsförbund och 

föreningar. Dessa föreningar kunde vara större veteranklubbar, personal- och 

pensionärsföreningar men även andra föreningar såsom idrottsföreningar som lockar äldre. Ett 
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förslag kom också på att skapa ett samarbete med projektet Kunskaporama, som drivs av den 

ideella föreningen Kulturstorm
23

, som jobbar för att unga och äldre ska kunna mötas. 

En del av projektet, som har marknadsfört genom exempelvis projektets gemensamma flyer, 

blogg och Facebooksida, har varit att allmänheten har kunnat ge förslag på nästa års bok 

antingen genom att rösta på förhand givna förslag eller genom att ge egna förslag. Detta har 

varit en del i den medskapandeprocess som projektet velat skapa. Under intervjuerna fick 

deltagarna en fråga om de kände till att de kunde ge förslag på nästa års bok. Ingen av 

deltagarna kände till detta. Två av dem kände att det var nog med att välja böcker till sin egen 

cirkel och verkade därav inte intresserade av att ge förslag. Två andra deltagarna kunde tänka 

sig att ge förslag till kommande år. En av dem kunde tänka sig att ge förslag om hon hade 

något, men som det var nu hade hon inget. Den andra personen kunde tänka sig att man under 

en uppföljning av årets bok skulle kunna resonera sig fram till ett förslag inom gruppen, men 

kände att det var för sent nu. Två av de fem intervjuade ansåg att man borde ta tillvara på 

mindre kända författare i Umeåregionen.  

Med hjälp av ovanstående svar kan två av frågeställningarna som rör deltagarna besvaras; 

”Hur har deltagarna fått information om projektet?” och ”Hur har deltagarna upplevt 

marknadsföringen?”. Många av deltagarna har knappt reflekterat över den marknadsföring de 

tagit del av från projektet. Detta kan bero på att de har tagit del av projektets marknadsföring 

och information genom tidigare inarbetade informationsvägar och relationer både med 

arrangörer i projektet och vänner och bekanta. Detta har skett via mejl, telefonsamtal och 

skriftlig information såsom terminsblad, broschyrer och i VK. Förutom detta verkar muntlig 

kommunikation vara viktig för spridningen av Umeåregionen läser. Av den reflektion som 

görs av den befintliga marknadsföringen och informationsspridningen upplevs den som 

positiv och tillräcklig för personernas egna behov.  

 

Intervjupersonernas förslag på hur Umeåregionen läser skulle kunna 

vidareutvecklas 

Överlag verkar deltagarna nöjda med utbudet som har erbjudits under året. En deltagare 

berättade hur bra och värdefullt personen tyckte att det var med aktiviteter som knyter an till 

det lästa. Vid frågan om vad man skulle vilja göra kring en bok svarade en annan deltagare att 

den ville skriva. Personen ville att man skulle få tillfälle att få skriva ner sina egna berättelser 
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som var relaterade och inspirerade av innehållet i boken; att få reflektera över sitt eget liv 

utifrån boken. En tredje deltagare hade synpunkter på lokalens storlek vid invigningen. Hon 

kände att det kunde gynna projektet om man har rymligare lokaler men även om samma 

programpunkt återkommer vid flera tillfällen. På så sätt skulle de som var på det första 

tillfället kunna sprida information vidare muntligt och därigenom locka nya deltagare. Ett 

annat förslag var att ha mer arrangemang i Umeå centrum, eventuellt i Glashuset på torget. 

Själv hade personen inte vetat om att det varit aktiviteter i Glashuset som rörde 

Umeåregionen läser Folke och Frida tidigare i och med Boktoberveckan 2011. Det kom även 

ett förslag om att ha en större uppföljning där alla som läst boken skulle vara välkomna att 

delta. Här önskade deltagaren en djupare diskussion om boken men även om projektet som 

helhet. Frågor om hur många som deltagit och vilka effekter det fått ville personen få svar på. 

Hon berättade: 

Det var ju idén med projektet, att vi skulle komma närmare varandra, att vi skulle prata med 

varandra. Och det är klart, det har vi väl i och för sig. 

Deltagaren ville speciellt veta huruvida projektet fått invånarna att prata med och komma 

närmre varandra eftersom det var själva idén med projektet. 

Svaren som ges av deltagarna under de två senaste rubrikerna kan ge svar på frågeställningen 

”Vilka förutsättningar för vidareutveckling har projektet?” utifrån deltagarnas perspektiv. 

Deltagarna har inte många förslag på hur Umeåregionen läser skulle kunna utvecklas 

kommande år men de som ges handlar framförallt om arrangemangen. Det ger i svaren förslag 

på arrangemang som är centrerade vid nedskrivning av egna berättelser och uppföljning av 

projektet vid årets slut. Arrangemang på stan gavs också som förslag. Ett annat förslag på 

utveckling som gavs gick ut på att arrangörerna bör se över storleken på lokalerna som 

används vid arrangemangen samt hur många gånger som de ger ett arrangemang. När det 

kommer till utvecklingen av Umeåregionen läsers marknadsföring ansåg deltagarna att 

biblioteken och arrangörerna kunde göra insatser såsom fler föreläsningar, broschyrer och sms 

till låntagare för att nå ut till fler människor i Umeåregionen. De trodde även på att annonsera 

i olika medier; en deltagare tyckte att annonser på mjölkpaketen var det bösta stället för att nå 

ut till befolkningen. Deltagarna tyckte att man kunde utveckla ytterligare relationer med 

skolor och föreningar för att nå den yngre och äldre publiken i samhället.  
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Den här utvärderingen av projektet Umeåregionen läser kom fram till att arrangörerna hade 

upplevt projektet huvudsakligen positivt. Arrangörerna kände att både det första årets bok, 

samarbete och den roll arrangörerna haft i projektet var positiv. Här kom det även fram att 

projektet lockat en målgrupp som består av vita medelklasseniorer. Vidare kom utvärderingen 

fram till att arrangörerna upplevde samarbetet och samordningen samt den frihet som fanns i 

arbetet med projektet som aspekter som hade fungerat bra. Även arrangemangen samt visst 

arbete med skolan kan inkluderas här. Utvärderingen kom också fram till att arrangörerna var 

splittrade till huruvida projektet hade mindre välfungerade sidor. Vissa tyckte att det inte 

fanns några sämre sidor, medan andra lyfte fram samordningen, boken och arrangemangen. 

Intressant är här att notera att alla dessa aspekter har fått beröm tidigare vilket tyder på en viss 

splittring inom gruppen om hur man har upplevt projektet. Utvärderingen visar att detta även 

gäller för projektets organisation. De allra flesta arrangörerna upplevde arbetssättet som 

positivt och pekar speciellt på den upplevda lagandan, delaktigheten och medskapandet i 

projektet. Även den valfrihet som arbetssättet hade skapat och samordningen av projektet får 

beröm. De negativa aspekterna som lyftes fram kom från arrangörer som representerar mindre 

och perifera enheter. Dessa aspekter är avsaknaden av fullständig delaktighet samt stöd; både 

från projektansvariga för att kunna utveckla projektet vid sin enhet, samt personellt stöd för 

att kunna genomföra större arrangemang. Värt att anmärka i detta projekt är att alla arrangörer 

ställer sig positiv till organisationsformen.  

Vidare visar utvärderingen att de intervjuade deltagarna har deltagit i projektet i någon form 

av cirkel eller sammanslutning som läst och diskuterat boken samt i vissa fall även andra 

relaterade böcker. De har deltagit i projektets arrangemang och i vissa fall skapat egna 

aktiviteter utifrån projektet. Deltagarnas upplevelse av projektet är överlag positiv. Både 

boken, arrangemangen, och projektet som helhet beskrivs som positivt med hjälp av orden 

intressant, trevligt och bra. En viktig faktor för projektets betyg för deltagarna är kopplingen 

till Umeå och Umeås historia; för en av deltagarna var det anledningen till att delta. Utifrån 

intervjuerna med deltagarna har det även kommit fram att flera av dem inte upplevt att de 

varit del av ett större sammanhang, det har helt enkelt inte gått fram att vad de deltagit i varit 

en del av Umeåregionen läser. Utvärderingen kom även fram till att den målgrupp som 

projektet nått ut till är seniorer och/eller medelklass. Detta får stöd av de intervjuade 

deltagarnas ålder och yrken, deras upplevelse av vilka andra som deltagit vid arrangemangen 

samt från arrangörernas sida där en arrangör beskrev målgruppen som vita medelklasseniorer. 
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Detta kan ställas i kontrast med den målgrupp som beskrivs i projektets mål. Den målgruppen 

består av alla som är bosatta i regionen samt de utanför regionen som är intresserade av 

Umeåregionens litteratur och historia. Åldersmässigt sträckte sig målgruppens ålder från 7 år 

och uppåt.  

Kring informationsspridningen och marknadsföringen av projektet kom utvärderingen fram 

till följande; arrangörerna hade arbetat med marknadsföringen utifrån arrangörernas vanliga 

koncept samt använt sig av det marknadsföringsmaterial som hade framtagits för projektet. 

Muntlig kommunikation visade sig vara ett väl använt sätt för informationsspridning. Det går 

inte att komma fram till något entydligt svar om vilka metoder som arrangörerna anser ha 

fungerat bäst. Dock verkar det föreligga en skillnad i vilka metoder som fungerade bättre i 

Umeå jämfört med i kransen. Med den marknadsföring arrangörerna arbetade med verkar de 

nå ut till sina vanliga låntagare samt de som har ett intresse av att delta i liknande 

verksamheter. Utvärderingen visar att det föreligger en oenighet hos arrangörerna om mer 

medel till marknadsföring skulle gynna projektet eller inte. Deltagarna å sin sida har knappt 

reflekterat över den marknadsföring av projektet som de har tagit del av. Detta kan bero på att 

de har tagit del av information och marknadsföring av projektet genom tidigare inarbetade 

informationsvägar såsom kommunikation med vänner och bekanta samt arrangörer i projektet. 

Här har både muntlig och skriftlig information spelat in. Av den reflektion som trots allt görs 

av marknadsföringen upplevs den som positiv och tillräcklig för deltagarnas behov.  

Slutligen kom utvärderingen fram till att både arrangörerna och deltagarna såg 

utvecklingspotential i projektet. Bland arrangörerna framhävdes olika aspekter av projektet 

som kunde vidareutvecklas. Dels såg de en intern utvecklingspotential där fortbildning och 

personalstöd vid arrangemang nämns som exempel, dels såg de en extern utvecklingspotential 

där detta ska syfta till att erbjuda ett bättre projekt till en större publik. Här nämns bättre 

förankring av kopplingen mellan boken/projektet och arrangemangen, fler bokcirklar, andra 

typer av arrangemang och nya marknadsföringssätt som några exempel. Bland deltagarna 

fästs mest potential för utveckling vid arrangemangen. Detta handlade om både innehåll och 

lokaler. När det kom till projektets marknadsföring ansåg deltagarna att biblioteken och 

arrangörerna skulle kunna göra insatser för denna vidareutveckling. Det kom konkreta förslag 

på marknadsföringssätt som sträckte sig från klassisk annonsering till nyskapande samarbeten 

med föreningar som ett led i att sprida information om Umeåregionen läser.  
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Om man ser till syftet med utvärderingen kan man sammanfattningsvis konstatera att både 

deltagarna och arrangörerna upplever projektet som positivt. För deltagarna ligger det positiva 

med projektet i boken, arrangemangen, kopplingen till Umeå och kontakten med 

arrangörerna. För arrangörerna ligger det positiva också i boken och arrangemangen men även 

i samarbetet och samordningen av projektet. Projektets organisationsform får väldigt positiva 

omdömen av arrangörerna. Det som utmärker sig är dock att vissa arrangörer som 

representerar mindre enheter och perifera enheter inte känner lika stor delaktighet och vill få 

stöd i genomförandet av projektet. Utifrån ett perspektiv från kransen har varken bokval eller 

marknadsföringsmaterial fungerat lika väl som i Umeå.  

Utvärderingen visar vidare att de intervjuade deltagarna är nöjda med den information som de 

har fått om projektet. De informationsvägar som verkar varit mest framgångsrika för 

informationsspridning från deltagarnas sida är personlig kontakt och muntlig kommunikation. 

Detta stämmer även med arrangörernas utsagor om vad som har fungerat bäst vid 

marknadsföring och informationsspridning. Att detta är ett framgångsrikt 

marknadsföringskoncept stämmer även överens med slutsatserna Alire drar i sin artikel 

(2007). Trots detta har det framkommit utifrån deltagarnas och arrangörerna utsagor att man 

inte lyckats förankra Umeåregionen läser tillräckligt vid arrangemangen.  

Utifrån deltagarnas och arrangörernas upplevelser verkar projektet ha attraherat en viss 

målgrupp till bokcirklarna och arrangemangen som består av äldre människor. Detta förklaras 

av en arrangör som att projektet omedvetet är utformat att passa denna målgrupp. Resultatet 

av denna utvärdering visar även på att den marknadsföring som använts enbart till viss del 

nått ut till denna grupp. Att de inte nått ut till en större målgrupp kan få en möjlig förklaring 

utifrån ALA‟s guide samt artiklarna om marknadsföring. I ALA‟s guide (2003) pekar de på 

hur viktigt det är att ha en tydlig målgrupp för projektet och det är utifrån denna som man 

sedan planerar arrangemang och marknadsföring. Detta påstående styrks av att i både 

användningen av en marknadsföringsmix och gerilla-marknadsföring är det viktigt att ha en 

tydligt avgränsad målgrupp som man sedan bygger sitt marknadsföringskoncept efter 

(Rowley 1995, Baltes & Leibling 2008). Arrangörerna verkar ha fallit i den fälla som Rowley 

skriver om, där man väljer hela sitt upptagningsområde som målgrupp utan att bryta ner den i 

mindre målgrupper. Att detta har hänt skulle kunna förklaras utifrån Singhs tre grupper av 

bibliotekarier som är olika mycket marknadsorienterade. Enligt denna indelning skulle man 

kunna se arrangörerna som en grupp som är mediumorienterade. De skapar först ett projekt 

och försöker sedan finna en målgrupp som passar den, samt nyttjar till stor del klassisk 
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annonsering för att marknadsföra projektet. Utifrån detta resonemang skulle arrangörerna och 

projektet gynnas av att antingen dela in sin målgrupp i mindre beståndsdelar och anpassa 

bokval, arrangemang och marknadsföring efter varje målgrupp, eller minska målgruppen till 

den målgrupp som de attraherar idag med sitt koncept och bokval intakt. 

Utifrån denna sammanfattande diskussion går det komma fram till ett värdeomdöme om 

projektet Umeåregionen läser utifrån utvärderingens bedömningskriterier. Baserat på 

respondenternas upplevelser är detta ett bra projekt som är positivt både utifrån deltagarnas 

som arrangörernas perspektiv. Det kan sammanfattas med orden intressant, trevligt och 

givande. Båda grupper ser trots detta potential till utveckling av projektet. 

Utifrån utvärderingsarbetet och den diskussion som förs ovan har följande förändringsförslag 

utkristalliserats. De syftar till att skapa ett bättre projekt för både arrangörer och deltagare. 

 Arrangörerna bör se över sin målgrupp. Som tidigare nämnt visar denna utvärdering 

att projektet framstår som anpassat till en äldre målgrupp som är vana vid formen på 

projektets olika beståndsdelar, samt har ett intresse av Umeås litteratur och historia. 

Om man vill nå ut till projektets tänkta målgrupp bör man i så fall anpassa projektet 

efter hela målgruppens förutsättningar och intressen.  

 Arrangörerna bör skaffa en marknadsföringsstrategi. En tydligare 

marknadsföringsstrategi skulle göra att projektet når ut till fler människor, oavsett om 

man väljer att rikta in sig på en målgrupp eller på många målgrupper. Om man väljer 

att arbeta mot flera olika målgrupper krävs specifika strategier för de olika grupperna. 

 Arrangörerna bör skapa en tydligare koppling mellan projektet/boken och 

arrangemangen. 

 Arrangörerna bör se över vissa aspekter av samarbetsformen: 

- dels så att arrangörer i kransen kan känna sig fullt delaktiga i projektet. 

- dels se över möjligheten av att ge ett större stöd vid planering och genomförande 

av arrangemang vid mindre enheter.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Frida Andersson och jag läser Biblioteks-och informationsvetenskap vid Umeå 

universitet. Den här terminen skriver jag min C-uppsats i vilken jag genomför en utvärdering 

av projektet ”Umeåregionen läser”. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur projektet 

”Umeåregionen läser” har nått ut till sina deltagare med hjälp av dess marknadsföring, men 

även hur deltagarna har upplevt projektet. 

En del av utvärderingsarbetet består av den här mejlenkäten, som riktas till personer inom 

projektet med erfarenhet av marknadsföringsarbete och rekrytering av deltagare. Jag har fått 

kontaktuppgifter till dig från Jenny Berggren på Grubbebiblioteket. 

Det skulle verkligen vara till mycket stor hjälp om du ville besvara nedanstående frågor 

genom att svara på detta mejl! Den information jag får av dig kommer att ge mig kunskap om 

projektet och dess marknadsföring utifrån arrangörernas perspektiv. Dina svar kommer att 

vara anonyma och det är självklart frivilligt att delta. 

  

1. Hur har du upplevt projektet? 

2. Vad har fungerat bättre och sämre under det första året? Ge gärna exempel! 

3. Hur har du upplevt din roll i projektet? 

4. Hur har ni skött marknadsföringen av projektet? 

Vad har du upplevt som mer framgångsrikt respektive mindre framgångsrikt i detta arbete? 

5. Har du några konkreta förslag på hur projektet och dess marknadsföring skulle kunna 

vidareutvecklas inför kommande år? 

  

Eftersom tiden för C-uppsatsen är kort, skulle jag uppskatta om jag kunde få dina svar så fort 

som möjligt! 

Stort tack för ditt deltagande! 

  

Hälsningar 

Frida Andersson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide deltagare 

Jag läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet och den här terminen 

skriver jag c-uppsats i form av en utvärdering av projektet Umeåregionen läser. 

Det här projektet vill skapa en stor läsecirkel av Umeåregionen där alla ska kunna mötas kring 

boken Folke och Frida av Frida Åslund. De har även haft arrangemang kring boken som 

föreläsningar, vandringar, boksamtal, en studieresa och en utställning. 

Syftet med den här utvärderingen är att se hur deltagarna har nåtts av projektet och hur de har 

upplevt det. För att ta reda på det gör jag dessa intervjuer. Intervjusvaren kommer enbart att 

användas till min uppsats och svaren kommer att vara anonyma.  

Går det bra om jag spelar in intervjun? 
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Hur har du deltagit i projektet Umeåregionen läser? (Läst bok, studiecirkel,varit på 

arrangemang: föreläsningar, stadsvandring, studieresa osv.)  

Vad tyckte du om bokvalet?  

Hur många gånger diskuterade ni böcker som var relaterade till Umeåregionen läser i 

studiecirkeln? 

Vad tyckte du om arrangemangen? Vilka var bättre/sämre? 

Vid arrangemangen, gick det tydligt fram att de var en del av Umeåregionen läser? Hur? 

Vilka har deltagit vid arrangemangen? (Målgrupp; ålder, kön, etnicitet) 

 

 

 

Hur upplever du Umeåregionen läser som helhet?  

Vad har du upplevt som bra i projektet?  

Fanns det något som var sämre i projektet? 

 

 

 

Varför valde du att delta? 

Brukar du delta i programverksamhet på bibliotek? 

Brukar du delta i studiecirklar? 
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Hur har du fått reda på Umeåregionen läser? (Uppföljningsfrågor på respektive 

marknadsföringssätt de uppmärksammat: Var? Bra? Dåligt?) 

Har du sett någon annan marknadsföring av Umeåregionen läser? Vad? Var? Bra? Dåligt? 

Vad har du för intryck av hur andra (deltagare) har fått reda på projektet? 

Har det varit lätt att få information om Umeåregionen läser? Hur? 

Känner du till att du kan ge förslag på nästa års bok? Har du gjort det? 

 

 

 

Vad tror du hade fungerat bäst för att marknadsföra Umeåregionen läser? 

(Intro till fråga nedan: det här projektet vänder sig generellt till personer från 15 års ålder och 

uppåt…) 

Om man ska vända sig till en yngre publik, hur tror du att man ska marknadsföra sig då? 

 

 

 

(Intro till fråga nedan: nu börjar vi närma oss slutet och det är bara några avslutande frågor 

kvar…) 

Kommer du att delta i Umeåregionen läser nästa år? (På vilket sätt?) Varför/varför inte? 

Har du några konkreta förslag på hur man kan vidareutveckla det här projektet inför 

kommande år? (Vid behov av hjälp på traven; är det något du har saknat under det här året?) 

 

Tack så mycket! 


