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Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis is to evaluate how the marketing campaign 

“Låna dig rik” has been received by the residents of Kalmar. A series of questions are asked: 

was the campaign noticed by the residents of Kalmar? Through which marketing channels has 

it been noticed? Is the residents’ opinion of the library in line with the marketing message? Is 

the campaign moving in the desired direction? 

The study was done through a questionnaire that was handed out to a number of people in 

Kalmar. The residents were asked to answer if they had noticed the campaign, where they had 

noticed it and what their opinion of the library was. The thesis’ analysis section discusses 

correlations between the respondents' opinions about the campaign and the library with the 

respondents' age, sex, number of visits to the library and the general attitude towards 

marketing. Just over half had noticed the campaign. Most of the respondents had seen the 

campaign at the library and on billboards and posters. No respondent indicated that the 

campaign had prompted them to visit the library more often. Nearly all respondents thought it 

was positive that the library dedicated resources to market itself. The most common opinion 

among residents was that the library is a place of knowledge, culture and a place where 

everyone is treated equally. Not many residents thought of the library as a place to search for 

information, a social meeting place or a place for new experiences. 

Nyckelord: marknadsföring, utvärdering, marknadsföringskampanj, folkbibliotek, 

medborgarundersökning 
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1 Inledning 
Marknadsföring får en allt större roll inom många organisationer och verksamheter och är 

viktigt för att man ska synas genom bruset i ett allt mer konkurrensutsatt samhälle. Detta 

börjar i allt högre grad också gälla biblioteken som inte längre lämnas utanför konkurrensen, 

då böcker blir billigare och information som man tidigare fick tillgång till via bibliotek nu 

finns lättillgänglig på Internet.  

En stor satsning har gjorts av biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för att 

uppmärksamma biblioteken, marknadsföra dess resurser och tjänster och för att visa för 

invånarna att bibliotek är viktiga och behövs. Satsningen har utmynnat i en 

marknadsföringskampanj som kallas för ”Låna dig rik”. Marknadsföring är inte det man 

vanligtvis brukar förknippa med bibliotek och de flesta bibliotek och bibliotekarier är ovana 

vid att marknadsföra sig i så stor skala som man nu är på väg att göra. I samband med 

kampanjen har biblioteken därför tagit hjälp av en kommunikationsbyrå. Ett mål med 

projektet är att få bibliotekspersonalen mer kompetenta i marknadsföring 

(http://www.lanadigrik.se).  

Det är också intressant att undersöka vad invånarna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 

tycker om Låna dig rik-kampanjen, om de har uppmärksammat den och kanske framför allt 

om de genom kampanjen har fått en förändrad bild av biblioteken. Att utvärdera och följa upp 

ett projekt är också viktigt för att man i framtiden ska kunna dra lärdom av sina erfarenheter 

och vad som fungerat bra eller mindre bra. I denna uppsats kommer vi att fokusera på hur 

invånarna i Kalmar kommun har tagit emot marknadsföringskampanjen. Vi kommer också att 

titta på om invånarnas bilder av biblioteket överensstämmer med de som biblioteket vill 

förmedla med hjälp av kampanjen. 

1.1 Bakgrund 

Här beskrivs projektet Futurum.kom och kampanjen ”Låna dig rik” som ligger till grund för 

vår utvärdering. Avsnittet är tänkt att ge en inblick i hur biblioteken inom kampanjen i 

allmänhet och Kalmar kommun i synnerhet i har arbetat med kampanjen, samt vilka mål och 

visioner som ligger till grund för projektet. Bakgrunden innehåller också en presentation av 

uppsatsens problem och syfte. Vidare presenteras några för uppsatsen viktiga begrepp. 

1.1.1 Futurum-projektet 
Futurum.kom är ett samverkansprojekt som började planeras under 2009 och som kommer att 

avslutas år 2012. Projektet drivs av Länsbiblioteket 

Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län i samarbete med 

de 25 kommunbibliotek som ingår i Blekinge, Kalmar och 

Kronobergs län. Det övergripande syftet är att ”skapa 

bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, 

kunskap och information i lokalsamhället och som en 

demokratisk arena för alla” (Nyhetsbrev nr. 1, 2010). 

Projektet utgår ifrån en modell och ett sätt att se på 

verksamheten som grundar sig i biblioteket som ett socialt 

centrum med underliggande inriktning mot kultur, 

information och kunskap. Projektet vill också göra 

biblioteket synligt i samhället och till en mötesplats. 

Modellen ligger till grund för den övergripande  

Figur 1.1 – Biblioteket som centrum 

http://www.lanadigrik.se/
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kampanjen men de lokala biblioteken är fria att, om de önskar, lägga mer fokus på någon av 

de underliggande inriktningarna (Att göra senast..., 2010). Projektet vill också stärka och lyfta 

fram den kompetens, service och det innehåll som finns på biblioteken i området. 

Futurum.kom står för framtid och kommunikation. Projektet genomförs med stöd av 

kulturrådet och de inblandade kommunbiblioteken och läns- och regionbiblioteken har en 

total budget på 2,7 miljoner kronor (Zorn 2011, s. 15). Utan tvekan hör projektet 

Futurum.kom till en av de större marknadsföringsinsatserna inom biblioteksområdet i Sverige. 

Inte bara i pengar räknat utan även i omfattning – 400 biblioteksanställda, 25 

kommunbibliotek och två regionbibliotek är inblandade i satsningen (ibid.). Med projektet har 

man som ambition att skapa ett gemensamt varumärke för de deltagande biblioteken i 

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Projektet vill också öka allmänhetens intresse för 

biblioteken och öka kunskapen för marknadskommunikation hos all personal 

(http://www.lanadigrik.se ).  

1.1.2 Låna dig rik  
Marknadsföringskampanjen som genomförs inom Futurum- projektet kallas för ”Låna dig 

rik”. Det första och inledande steget i kampanjen inleddes vecka 3 under 2011 med en 

övergripande kampanj som riktar sig till alla, det vill säga en kampanj utan särskild målgrupp. 

Den övergripande kampanjen ska efterföljas av satsningar riktade mot enskilda målgrupper 

och innehåller förbestämda personas
1
 som arbetats fram av klustergrupper av de anställda på 

de berörda biblioteken. Exempel på personas som tagits fram är ”Bokälskaren” och ”Den 

digitalt nyfikne” (Zorn 2011, s. 14). Budskapet i ”Låna dig rik”-kampanjen är att låntagaren 

ska kunna berika sig på biblioteket utan att det kostar denne något (http://www.lanadigrik.se). 
Kampanjens namn och budskap ”Låna dig rik” syftar inte bara på lån av fysiska böcker, utan 

den vill också lyfta fram de övriga tjänsterna som biblioteken erbjuder och visa att det går att 

bli rik på andra saker än pengar, exempelvis teknikkunskap, kreativitet eller läslust. 

Kampanjen vill också visa att biblioteken kan hjälpa till att berika människors liv genom 

upplevelser, kunskap och personlig utveckling (Att göra senast..., 2010). De kanaler som 

används för att genomföra kampanjen är bland annat reklamtavlor vid busshållplatser och på 

bussar, utdelning av ballonger, pins och kassar med ”Låna dig rik” på, affischer och annonser 

i dagstidningar och tidskrifter. Kampanjen syftar för bibliotekets del till att locka flera och nya 

besökare till biblioteken samt att utlåningen ska öka, vilket kommer att läsas av via 

biblioteksstatistik (Zorn 2011, s. 14). 

Låna dig rik i Kalmar kommun 

I Kalmar kommun har biblioteket utformat en egen marknadsföringsplan. Målen biblioteket 

har satt upp för verksamheten är följande: 

• Alla användare ska alltid känna sig nöjda med sitt besök på kommunens bibliotek 

• Alla biblioteksanvändare ska alltid tycka att personalen är kunnig 

• Alla användare ska alltid uppleva att bibliotekets tjänster är tillgängliga tillräckligt mycket 

• Biblioteket ska nå alla elever i grundskolan minst en gång per år 

• Alla användare ska uppleva att bibliotekets verksamhet ständigt utvecklas (Bilaga 2) 

 

                                                 

1
 Påhittade personer som skapas för att kunder inom en viss målgrupp ska kunna känna igen sig i dessa. Personas 

kan ha en särskild ålder, kön, etnicitet, familj, vänner, intressen eller ägodelar som ska få kunden att identifiera 

sig med personan (Grudin & Pruitt 2002, s. 144). 

http://www.lanadigrik.se/
http://www.lanadigrik.se/
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Biblioteken i Kalmar har också som mål att i samband med kampanjen bland annat höja 

besöken på biblioteken, öka utlåningsstatistiken samt att få fler nya användare jämfört med 

2010 (ibid.). Detta kommer att mätas genom bibliotekets statistik (Zorn 2011, s.14). 

Biblioteken i Kalmar kommun har vidtagit flera åtgärder för att marknadsföra sig, bland annat 

har de (gemensamt med andra kommuner) satt in en annons i den lokala morgontidningen, 

låtit de lokala bussarna sprida ”Låna dig rik”-kampanjen på sina digitala skärmar samt satt 

upp information på stortavlor. På biblioteken har kampanjen uppmärksammats genom att 

personalen har burit ”Låna dig rik”-knappar, bokmärken har delats ut och placerats i 

reserverade medier och biblioteken har skickat ut affischer till bland annat föreningar, 

gymnasieskolor och studieförbund. På aktivitetsschemat infördes dessutom flera aktiviteter på 

biblioteket för att locka nya besökare och genom att placera bokbussen centralt i staden hade 

de intentionen att “ragga” nya låntagare (Bilaga 3). I december 2010 beslutades det att 

kampanjen skulle spridas via fler kanaler, bland annat genom personaltidningen för 

kommunens anställda, tidskrifter som går ut till kommunens invånare, intranätet, bibliotekets 

hemsida samt genom att evenemangsskylta (Bilaga 4). 

Låna dig rik-kampanjens mål 

”Låna dig rik”-kampanjen har både interna och externa mål. De interna målen är att stärka 

kompetensen för extern marknadsföring hos bibliotekspersonalen och att skapa ett 

pilotsamarbete mellan Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. De externa målen för” Låna dig 

rik”-kampanjen är att stärka bibliotekets varumärke hos invånarna i de tre länen och öka 

allmänhetens intresse för bibliotekets tjänster. Kampanjen vill etablera och sprida en bild av 

biblioteken som lyhörda, engagerade, kreativa och kompetenta. Den fokuserar också på fyra 

olika funktioner som biblioteket ska förknippas med. Biblioteket ska vara:  

 socialt centrum 

 kulturcentrum 

 informationscentrum  

 kunskapscentrum (Folder om projektet, 2011) 

Kampanjen vill också ”skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, 

kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla” (Nyhetsbrev 

nr. 1, 2010). En ytterligare målsättning med kampanjen är att höja de inblandade bibliotekens 

utlåningsstatistik, öka antalet nya användare och höja besökstalen (Folder om projektet, 

2011). 

1.2 Problembeskrivning 
Folkbiblioteken befinner sig idag i ett alltmer konkurrensutsatt klimat med stark konkurrens 

från flera håll i samhället. Bibliotekens utlån står i konkurrens till böcker från billiga 

bokhandlar, både fysiska och på Internet. Folkbiblioteken är idag inte längre en lika självklar 

del i många människors liv som den kanske var förr. Biblioteken har med tiden mött allt större 

konkurrens från andra mediekanaler, exempelvis Internet och TV. Den nedåtgående trenden 

har resulterat i minskade cirkulationstal och nedläggning av filialer på många platser i 

Sverige. Det är lätt att skylla bibliotekens bristande besökstal på att TV och Internet tar allt 

mer tid i människors vardag, men människors uppfattningar om biblioteket påverkar också om 

de väljer att besöka det eller inte (Poissenot 2006, s. 300). Om medborgarna inte vet vad deras 

bibliotek har att erbjuda dem eller om de tror att biblioteket inte är något för dem är det inte 

särskilt troligt att de besöker biblioteket. Det är därför viktigare än någonsin att biblioteken 

visar upp sig i samhället och tydligt framhåller vad de kan bidra med i det växande kunskaps- 
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och informationssamhället. Det är mot denna bakgrund som Futurum-projektet och ”Låna dig 

rik”-kampanjen genomförs (http://www.lanadigrik.se). Bibliotek existerar för att det finns 

människor som behöver dem. Att utvärdera vad medborgarna tycker om sitt lokala bibliotek 

är därför något som alla tjänar på. Att ta reda på användarnas behov leder i förlängningen 

förhoppningsvis till att användarna får den hjälp och de tjänster som de behöver och förväntar 

sig av sitt bibliotek. Biblioteket kan med nöjda användare i sin tur demonstrera sitt värde inför 

sina huvudmän och bibliotekspersonalen kan också känna att deras arbete hjälper användarna 

att bli nöjda (McKnight 2006, s. 216). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en utvärdering av den inledande delen av kampanjen 

”Låna dig rik”, med inriktning mot invånarna i Kalmar och hur de har uppfattat kampanjen. 

Vi vill se om kampanjen har haft den effekt som biblioteken har avsett och om kampanjen rör 

sig i riktning mot sina mål. Vår förhoppning är också att en utvärdering kan vara till hjälp för 

dem som arbetar med projektet. De ska kunna se om projektet är på väg åt det håll de önskar, 

om den information man önskade skulle komma ut till invånarna har gjort det och i 

förlängningen se om de resurser som satsats på projektet har lönat sig, samt om resultatet kan 

användas i kampanjens fortsatta delar. 

1.4 Frågeställning 

 Har invånarna i Kalmar uppmärksammat ”Låna dig rik”-kampanjen? 

 Genom vilka marknadsföringskanaler har invånarna uppmärksammat kampanjen? 

 Stämmer invånarnas bilder av biblioteket överens med de bilder kampanjen vill 

förmedla? 

 Är biblioteken i Kalmar på väg mot ”Låna dig rik”-kampanjens uppsatta externa mål? 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att undersöka hur invånarna i Kalmar har uppfattat 

kampanjen framför allt i förhållande till Kalmar stadsbiblioteks insatser. Dels för att en större 

geografisk avgränsning skulle vara svårt att överblicka, dels för att de olika biblioteken inom 

Futurum.kom- projektet har valt att arbeta med ”Låna dig rik”-kampanjen på olika sätt och 

olika mycket. Det är därför svårt att utvärdera alla arbetssätt med kampanjen. En nackdel med 

avgränsningen är dock att det inte går att dra slutsatser om hela ”Låna dig rik”-kampanjen 

endast utifrån vår undersökning. Vi kan bara svara på hur kampanjen har tagits emot av 

invånarna i Kalmar. Vi har också valt att avgränsa uppsatsens respondenter till att gälla vuxna 

(det vill säga personer över 18 år), trots att kampanjen riktade sig till alla, även barn. Av 

bibliotekens mål med kampanjen som vi har valt att inte fokusera på i denna studie är att de 

vill höja statistiken för utlån, få fler besökare och skriva ut fler lånekort. Anledningen till att 

vi inte har valt att fokusera på detta är att biblioteken själva kommer mäta sådan statistik på 

varje enskilt bibliotek (Lundqvist 2011). 

1.6 Begrepp 
Några av de begrepp som används i vår uppsats är: 

Utvärdering: Utvärdering sker inom många olika vetenskapliga discipliner och det är därför 

svårt att få en entydig definition som kan göras gällande inom alla områden. En generell 

definition som används inom projektutvärdering av begreppet är Statistiska centralbyråns 

översättning av “The Program Evaluation Standards”: ”Utvärdering är en systematiskt 

http://www.lanadigrik.se/
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genomförd undersökning av värdet eller förtjänsterna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan 

vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett projekt eller en produkt” (Karlsson 1999, s. 15). 

Kampanj: Enligt definition från Nationalencyklopedin är en kampanj en: “intensiv 

verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”(http://www.ne.se). En kampanj består ofta av 

flera annonser och aktiviteter som bidrar till att producera annonserna. Skillnaden mellan en 

kampanj och en uppsättning annonser är att kampanjen är enhetligare. Med en kampanj tar 

man fasta på faktorer som skapar en kontinuitet och som binder samman annonserna och 

aktiviteterna. Syftet med en kampanj är att kunden ska uppfatta att annonserna och 

aktiviteterna hänger ihop. Detta kan visa sig fysiskt (att kampanjen ser enhetlig ut) eller 

psykiskt (att kampanjen förmedlar samma känsla genom alla annonser och aktiviteter) 

(Parente 2006, s. 20). 

Invånare: Här åsyftas de invånare som bor i Kalmar kommun. Bibliotek använder sig ofta av 

ordet användare vilket syftar till de som använder biblioteket. Vi ville istället använda oss av 

en term som innefattar både användare, icke-användare och potentiella användare av 

biblioteket. 

Biblioteken: Med biblioteken menar vi dels huvudbiblioteket i Kalmar stad, dels de tio 

filialbibliotek
2
 som finns i kommunen (biblioteksbussen inkluderad). Vi har i vår enkät inte 

specificerat vilka bibliotek vi syftar på mer än att kalla dem för “biblioteken i Kalmar 

kommun”. Eftersom vi frågar invånare som bor i Kalmar kommun är det möjligt att dessa 

också har besökt förutom Huvudbiblioteket, något eller några av filialbiblioteken och därför 

förknippar dessa med termen “biblioteken”. 

Marknadsföring: Marknadsföring omfattar dels de aktiviteter ett företag eller organisation 

utför för att skapa en efterfrågan för en produkt och göra den stark på marknaden, dels att 

kunna avläsa marknaden och erbjuda det kunderna vill ha och utveckla hållbara 

kundrelationer (http://www.ne.se). Eftersom bibliotek inte är vinstdrivande företag och 

“säljer” tjänster snarare än varor är det det senare som är mest aktuellt ur ett 

biblioteksperspektiv. American Marketing Association’s definition av marknadsföring som 

antogs 2007 är ofta citerad: “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large” (http://www.marketingpower.com). Vi är medvetna om 

att detta är en definition skapad för näringslivet men vi anser att den också går att applicera på 

marknadsföring av bibliotek. 

Marknadsföringskanal: “Med detta avses hur varan går från producent till konsumenter” 

(Tufvesson 2005, s. 41). Med marknadsföringskanaler menar vi på de olika sätt och de olika 

produkter genom vilka biblioteken och Futurum.kom har fört ut kampanjen och dess budskap 

till invånarna i Kalmar kommun. 

                                                 

2
 Bergaviksbiblioteket, Hagbybiblioteket, Lindsdalsbiblioteket, Ljungbyholmsbiblioteket, Pårydsbiblioteket, 

Rinkabyholmsbiblioteket, Rocknebybiblioteket, Smedbybiblioteket och Trekantenbiblioteket. 

(http://www.kalmar.se/t/turismofferlist.aspx?id=56137) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.marketingpower.com/
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2 Litteraturgenomgång 
Nedan redogörs för delar av marknadsföringsforskningens utveckling och förgreningar fram 

till idag, med fokus på hur den sett ut inom biblioteksområdet och närliggande områden som 

inte är vinstdrivande organisationer. Även forskning om utvärdering av bibliotek berörs. 

2.1 Marknadsföring på bibliotek 
Marknadsföring är vanligtvis inte något som förknippas med bibliotek, utan snarare med 

vinstdrivande företag. I en allt mer konkurrensutsatt situation behöver också biblioteken 

kunna visa och nå ut med vad de är bra på, de måste berättiga sin existens precis som företag. 

Helinsky säger att ”Om vi som representanter för biblioteksverksamheterna inte agerar 

omedelbart för att visa vår betydelse och vilken samhällsnytta vi kan bidra med, kommer vi 

inte att kunna märkas i det ökade informationsbruset” (2006, s. 10f). 

Historiskt sett har marknadsföring inte ansetts vara något som rör folkbibliotek, man har ofta 

menat att ett gott arbete marknadsför sig självt. Detta är dock en inställning som på senare tid 

har förändrats och många bibliotekarier inser idag att marknadsföring är en väldigt viktig 

arbetsuppgift (Gupta & Savard 2010, s. 3553). En attitydförändring kom i slutet av 1960-talet 

då Kolter och Levy publicerade sin artikel Broadening the concept of marketing, där de 

föreslog nya sätt att marknadsföra icke vinstdrivande organisationer (ibid., s. 3556). Inom 

bibliotekssfären fortsatte det dock att råda delade meningar om behovet av marknadsföring 

och många tyckte att undersökningar av informationsbehov och hur nöjda användarna var, 

utgjorde en stor del av marknadsföringen. 1977 gav Library of the United Kingdom ut texten 

Marketing the Library av A. York. Han pekar på likheter mellan bibliotek och andra 

organisationer och han menar att biblioteken borde försöka organisera sig med ett 

marknadsföringsperspektiv (ibid.). På 1980- talet började man på allvar att marknadsföra 

bibliotekens service. Man tittade bortom de fyra P:na (se nedan) och relationsmarknadsföring 

blev bland annat något som fångade bibliotekens intresse, eftersom man därigenom lättare 

kunde kombinera marknadsföring med kundservice (ibid., s. 3557). 

Jerome McCarthy presenterade 1960 marknadsföringsmodellen ”de fyra P: na”, Produkt, Pris, 

Plats och Påverkan (Owens 2003, s. 7) och tanken är att dessa tillsammans ska locka kunden 

eller användaren att köpa eller använda företagets (eller i det här fallet bibliotekets) produkt. 

På biblioteket finns flera produkter att marknadsföra, produkter som redan kopplas ihop med 

biblioteket: hjälp med informationssökning, referenssamtal eller att man erbjuder material för 

användning och eventuellt hemlån. Inköpet av produkter kan i sig sägas vara en 

marknadsföringsprodukt eftersom dessa ofta anpassas efter bibliotekets användare (ibid., s. 

12). 

Nästa P i modellen är pris och eftersom biblioteken inte är vinstdrivande utan får sina anslag 

från (i folkbibliotekens fall) kommunen, kan man inte direkt tala om något pris. Termen 

kostnad lämpar sig i så fall bättre (Owens 2003, s. 13). Det är viktigt att biblioteken analyserar 

sina kostnader på samma sätt som företag gör, eftersom biblioteken ofta behöver stå till svars 

inför kommunerna hur de fördelar sin budget eller kunna motivera varför de behöver 

ytterligare anslag (ibid.). Pris kan också innebära vad kunden betalar för varan eller tjänsten, i 

detta fall vad biblioteksanvändaren får betala för bibliotekets tjänster. Eftersom det på ett 

bibliotek inte finns särskilt många kostnader i pengar för användaren (utom möjligen 

förseningsavgifter, eventuella utlåningsavgifter för särskilda medier, kostnader för att kopiera 

eller liknande) kan man i stället tala om betalning i form användarnas tid, energi eller aktivitet 

(De Sáez 2002, s. 67). 
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Plats är ett viktigt P för biblioteken. Inte bara bibliotekets fysiska plats i staden eller samhället 

är viktigt, utan också var i biblioteket kunden kan finna produkten den eftersöker. Var ska 

man till exempel placera informationsdisken så att användarna enkelt kan tala med en 

bibliotekarie (Owens 2003, s. 14)? Biblioteket som plats kan också marknadsföras genom att 

man framhåller och marknadsför bilden av biblioteket som en plats som är attraktiv för 

användarna, exempelvis biblioteket som en modern plats där nya saker händer, eller 

biblioteket som en plats dit alla är välkomna, oavsett ålder eller samhällsgrupp. 

Påverkan handlar om att övertyga den potentiella kunden eller användaren om att denne har 

nytta och glädje av bibliotekets produkter och i slutändan få användaren att börja använda 

dessa. Detta kan ske genom exempelvis annonsering eller direktreklam för bibliotekets 

aktiviteter eller bestånd (ibid., s. 15). Det är vanligt att man här använder sig av 

marknadsegmentering, vilket innebär att man delar in kunderna eller användarna i olika 

grupper, för att sedan anpassa marknadsföringen efter en specifik grupp. Vanligt är att man 

delar in kunder antingen geografiskt, demografiskt, psykografiskt eller efter kundens 

beteendemönster. 

Marknadsföringsområdet har utvecklats från att vara inriktat på att marknadsföra en specifik 

produkt mot kunder, till att på senare år bli mer inriktat på relationen till kunderna och 

kunderna själva. Detta har också börjat synas inom biblioteksområdet. En utvecklingsgren av 

marknadsföringen som fokuserar på detta är det som kallas för ”branding”, eller 

varumärkesbyggande. Branding handlar om att skapa en bild av ett varumärke fick sitt 

genombrott på 1990-talet (Shaffer 2003, s. 82). Ett “brand” är inte en logga, en jingel eller en 

produkts namn, utan det som är kärnvärdet av de egenskaper som definierar en produkt, 

service eller organisation. Att ha ett bra brand innebär inte i första hand att bli bäst på vad 

man gör, utan att bli synonym med de produkter och tjänster som man producerar (ibid., s. 

83). Branding för bibliotek innebär kort sagt att definiera hela biblioteket i en mening eller en 

bild och att sedan sprida den bilden som ett varumärke till de potentiella användarna (Doucett 

2008, s. 3). För bibliotek handlar ofta detta varumärke bibliotekets plats i samhället och vilken 

roll biblioteket kan spela i sina användares liv. Det kan också vara enklare budskap som 

byggs på, exempelvis att biblioteket har en stor samling eller har ett bra kundbemötande 

(ibid., s. 4). När biblioteket väl har utvecklat sitt varumärke är det naturligtvis viktigt att man 

undersöker om biblioteksanvändarna tycker att varumärket är relevant. Det finns ingen 

mening i ett bygga vidare på ett varumärke som inte grundar sig i användarnas uppfattning om 

biblioteket (ibid.). 

Dave Roberts är specialist på teknologisk marknadsföring och har identifierat några viktiga 

aspekter när det kommer till branding. Bland annat måste man ha en förståelse för 

organisationen som helhet, dess uppdrag, historia, kultur och liknande. Man måste också veta 

hur marknaden ser ut, vad som är viktigt för kunderna och vad de associerar med varumärket 

(Shaffer 2003, s. 83). För att stärka ett brand kan man också använda sig av så kallad “co-

branding” vilket innebär att man samarbetar och skapar allianser med andra närliggande 

områden där det finns gemensamma nämnare. Detta sker i vissa fall inom bibliotekssektorn 

tillsammans med arkiv och museum (ibid., s. 85). Varumärkeskonsulten Scott Bedbury 

påpekar vikten av att alla i en organisation måste tro på varumärket och att chefen måste vara 

den störste anhängaren av det. Chefen har också ansvaret att försvara varumärket och skapa 

en närande miljö kring det (ibid., s. 88f). 

Målet för ett folkbibliotek är ofta att alla i kommunen ska ha tillgång till den service som 

biblioteket erbjuder. Därför måste alla invånare i kommunen inte bara känna till, utan förstå 

vad servicen kan betyda för dem och vad de kan ha för glädje av den. Det är svårt eller 
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omöjligt att nå ut till alla människor med samma budskap och med samma 

marknadsföringsmetoder. Därför kan det vara en god idé att göra en målgruppsinventering 

och dela in människor med liknande behov i grupper (Renborg 1992, s. 61). 

Ett annat relativt nytt begrepp inom marknadsföring är relationsmarknadsföring (RM) som 

dök upp på 1980- talet och började diskuteras på allvar under 1990- talet (Tufvesson 2005, s. 

106). RM uppstod som en reaktion mot industrialismens massmarknadsföring av 

standardiserade varor och riktade sig därför mot individen och dennes upplevda kvalitet av 

varorna och tjänsterna som marknadsförs (Gummesson 2002, s. 23ff, 28). Tankegångarna 

kring RM bygger på marknadsföringskanaler och servicemarknadsföring, ibland talar man 

också om databasmarknadsföring och direktmarknadsföring (Tufvesson 2005, s. 107). De 

centrala begreppen i RM är relationer, nätverk och interaktion. Begreppet relationer utgår 

ifrån att det finns minst två parter som står i förbindelse med varandra. Den grundläggande 

relationen i RM är den mellan leverantören och kunden (Gummesson 2002, s. 17). När 

relationerna blir många uppstår nätverk mellan dessa, vilka om de blir väldigt många kan få 

en mycket komplex karaktär. När dessa relationer eller nätverk har kontakt med varandra via 

samverkan eller utbyte kallas det interaktion (ibid., s. 17f). Dessa relationer, nätverk och 

interaktioner kan finnas både lokalt och globalt, på en personlig eller högre nivå. Gummesson 

menar att RM erbjuder kundrelationer som varar länge och att det därför blir mindre 

kostnader och större lönsamhet för de som använder sig av denna marknadsföringsmetod 

(2002, s. 20). Gummesson har också tagit fram 30 relationer som han anser viktigast, vilka 

benämns som 30R. I R:en ingår både kunder, konkurrenter, massmedia samt deras egenskaper 

som till exempel miljöintresse eller juridik, vilka finns i olika kombinationer. De 30R:en är 

indelade i marknadsrelationer (klassiska och speciella), megarelationer (relationer ovanför 

marknaden) och nanorelationer (inåtriktade relationer) (ibid., s. 44ff). 

Relationsmarknadsföring kan vara tilltalande för biblioteken att använda sig av, eftersom det 

handlar om att etablera förtroende mellan företaget och kunden och att samverka med de 

kunder man har. Biblioteken är “företag” som i första hand lever på ett ömsesidigt förtroende 

mellan sig och sina användare. När användarna kommer till biblioteket litar de på att de ska 

finna de medier och den information som de kom för. Biblioteket litar i sin tur på att få 

tillbaka de medier som de har lånat ut till sina användare (Gupta & Savard 2010, s. 3557). 

I detta avsnitt har vi presenterat en liten del av den marknadsföringsforskning som kan 

användas i marknadsföring av bibliotek. I vår diskussion kommer vi sedan att återkomma till 

den tidigare forskningen och där resonera kring om ”Låna dig rik”-kampanjen har använt sig 

av de fyra P: na, branding och relationsmarknadsföring. 

2.2 Utvärdering 
Man brukar säga att det var pedagogerna som introducerade utvärderingstänket i Sverige 

(Zetterlund 1997, s. 23), men det spred sig sedan snabbt till andra områden. Det som 

kännetecknar en formell utvärdering är att man värderar något på ett genomtänkt och 

systematiskt sätt (Karlsson 1999, s. 15). Generellt sett är definitioner av utvärdering relativt 

breda och av allmän karaktär, eftersom utvärdering i olika sammanhang har olika syften och 

varierar mellan olika områden (Jerkedal 1990, s. 7). 

Under 1990- talet började användningen av utvärdering öka inom den offentliga sektorn. 

Detta sätts ofta i samband med att det då hade skett stora förändringar i synen på hur den 

offentliga verksamheten skulle styras och kontrolleras. Tidigare hade verksamheter styrts av 

att mål och regler följdes upp nästan uteslutande genom interna uppföljningar av revisorer 

som kontrollerade så att lagar och regler efterföljdes. Detta tillvägagångssätt fick hård kritik 
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på 1980-talet eftersom det ofta inte ansågs vara ett effektivt och flexibelt system och man 

skiftade från regelstyrande system till målstyrande. För att veta om de mål som sattes upp 

uppfylldes, ökade nu kravet på utvärdering (Karlsson 1999, s. 11f). 

Bibliotek är serviceorganisationer och det är därför viktigt att regelbundet utvärdera 

bibliotekets arbete genom att undersöka vad användarna tycker. Utan 

användarundersökningar är det lätt hänt att bibliotekspersonalen arbetar på enligt gamla 

vanor, utan att veta om det arbete man lägger ned egentligen är uppskattat av användarna 

(McKnight 2006, s. 206). Utvärderingar som sker i form av användarundersökningar i 

samband med marknadsföringskampanjer berättar också om de utsatta målen för 

marknadsföringen har uppfyllts, om användarna exempelvis har börjat uppskatta biblioteket 

mer eller kanske besökt biblioteket oftare än förut. Genom att få feedback från användarna 

blir det lättare att veta vad man bör arbeta vidare med för att användarnas reaktioner och 

beteende ska överensstämma med målen för marknadsföringskampanjen (Kotler & Lee 2007, 

s. 181). En utvärdering behöver inte heller innebära att marknadsföringen avslutas, utan 

öppnar tvärtom upp för nya möjligheter och brister som bör eller måste åtgärdas. Vad som har 

lyckats innan kan alltid fortsättas och förbättras i framtiden. En utvärdering skapar sålunda en 

spiral av aktiviteter att bygga vidare på inom de närmaste åren (Wakeham 2004, s. 241). 

Zetterlund (2004) definierar tre strategier som är användbara vid utvärdering av lokala 

utvecklingsprojekt. En deltagarinriktad utvärdering (s. 279ff), vilket innebär en utvärdering 

som fokuserar på de subjektiva upplevelserna av projektet, både hos personal och hos 

användare.  Man framhäver också enskilda händelser av värde för projektet. Vid en 

deltagarinriktad utvärdering är det viktigt att mot resultatet av projektet ställa användares 

och/eller personals krav och behov. 

Vidare finns också rationell-administrativ utvärdering (ibid., s. 282ff) som betonar den 

ekonomiska effektiviteten av projektet, vilken mäts med hjälp av vedertagna mätmetoder. Mot 

resultatet ställer man ledningens mål tillsammans med kriterier som tydligt visar på projektets 

eventuella framgång. 

Slutligen nämner Zetterlund en pragmatisk-politisk utvärdering (ibid., s. 285ff) som 

koncentrerar sig på händelser i projektet som kan anses som problem- och konfliktfyllda och 

som behöver utvärderas neutralt och obundet. Resultatet av projektet bedöms vid en 

pragmatisk-politisk utvärdering utifrån olika intressegruppers behov och åsikter. 

Denna uppsats fortsätter traditionen av att utvärdera den offentliga sektorns verksamheter för 

att se om de mål som satts upp uppfylls. Detta kommer att genomföras genom att vi vänder 

oss till invånarna i Kalmar. Med hjälp av en enkätundersökning frågar vi dem om deras 

uppfattning av biblioteken i Kalmar och ”Låna dig rik”-kampanjen, för att sedan använda 

resultatet för att besvara de frågor vi ställde i början av uppsatsen. 
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3 Teori 
I följande kapitel presenteras de teorier och modeller som är relevanta för uppsatsens syfte 

och frågeställning. Dessa är Kotler och Lee:s modell The control process för 

marknadsföringsprocesser och Vedungs måluppfyllelsemodell för utvärdering. 

3.1 Marknadsföringsteori: The control process 
The control process används i första hand vid utvärdering av marknadsföringsprocesser. 

Modellen börjar med att tydligt identifiera syftena och målen med marknadsföringen, vad som 

ska komma ur marknadsföringsprojektet (Goal setting). Nästa steg är att börja mäta processen 

och ta reda på vad som händer, om projektet går framåt eller står stilla (Performance 

measurement). Efter att man har mätt i vilken riktning projektet rör sig, kan man börja fundera 

på varför (Performance diagnosis). Vilka orsaker ligger bakom att projektet rör sig i en annan 

riktning än mot de mål man hade satt upp? Om projektet rör sig i rätt riktning kan man 

konstatera att de strategier man har satt upp fungerar bra, men i de flesta fall finns det saker 

att rätta till eller att överväga (Corrective action). Det är viktigt att inte släppa taget om 

marknadsföringsprojektet när planeringen är klar och projektet är i gång, utan man bör hela 

tiden fråga sig vad man kan göra för att styra processen i riktning mot de uppsatta målen. 

Genom att pröva nya metoder och sedan åter mäta dessa (Performance measurement) 

upprepar cykeln sig själv (Kotler & Lee, 2003 s. 36f). 

 

Figur 3.1 – The Control Process (Andreasen & Kotler 2003, s. 501) 

En nackdel med modellen är att den passar bäst att använda i samband med att man ska 

utforma en marknadsföringskampanj. Vår utvärdering av kampanjen börjar först efter att 

kampanjen redan har varit igång i ett par månader och vi har därför ingen kontroll över Goal 

setting, utan får utgå ifrån de mål som utformats i samband med kampanjen. Vår 

undersökning utgör egentligen en del av Performance measurement och vi kan bara ge förslag 

på Performance diagnosis och Corrective action. Modellen är också lättare att använda för 

den som har full insyn över projektet än för oss som bara kan dra slutsatser utifrån vår empiri. 

Vi kommer ändå att använda oss av modellen The Control Process och försöka följa dess fyra 

punkter. Goal setting innebär för oss att vi definierar ”Låna dig rik”-kampanjens mål och 

syfte. Efter det kommer Performance measurement, vilket innebär att vi kommer att mäta i 

vilken mån kampanjens mål har etablerats hos invånarna i Kalmar. I samband med modellens 

tredje punkt Performance diagnosis, kommer vi utifrån de svar vi får av vår undersökning 

ställa en diagnos på kampanjen. Har kampanjen uppnått sina mål gentemot invånarna i 

Kalmar? Om inte – varför? I sista punkten, Corrective action tänker vi försöka utröna vad 

som behöver utvecklas eller förbättras i arbetet med kampanjen. 
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3.2 Utvärderingsmodell: Måluppfyllelsemodellen 
Eftersom utvärderingar används i många olika vetenskapliga discipliner finns det därför 

väldigt många olika slags modeller för utvärdering och det kan vara svårt att få en överblick 

över dessa. Utvärderingsteoretiker brukar gruppera dem i huvudgrupper för att få överblick 

och struktur på dem. Detta kan dock göras på olika sätt av olika teoretiker (Zetterlund 1997, s. 

41f). 

Den modell som vi har valt att utgå ifrån när det kommer till utvärdering är 

måluppfyllelsemodellen, som är en mål- resultatmodell (Vedung 2009, s. 70f) (benämns 

också som produktinriktade strategier eller effektmodeller i andra indelningar (Zetterlund, s. 

1997:42)). Vi valde måluppfyllelsemodellen för att det är biblioteket som är utvärderingens 

beställare och det är ur deras synvinkel resultaten av utvärderingen kommer att granskas. 

Resultatet hoppas vi kommer vara till gagn för bibliotekets fortsatta arbete med kampanjen. 

Eftersom invånarna i Kalmar är utvärderingens källa hade ett alternativ varit att använda en 

brukarorienterad utvärdering (Vedung 2009, s. 118), men eftersom resultatet i första hand 

riktar sig till biblioteket och kampanjen och inte till invånarna valde vi den mer 

verksamhetsinriktade måluppfyllelsemodellen. 

Måluppfyllelsemodellen utgår ifrån de mål som sattes upp innan projektet inleddes, vilka 

senare jämförs med de resultat som uppstått under projektets gång. Modellen fokuserar på 

slutresultatet, alltså vad som blev (Karlsson 1999, s. 57). I den förklarande 

måluppfyllelsemodellen är det två frågor som ställs och svaras på: “i vilken grad har målen 

blivit uppfyllda?” och “har insatsen bidragit till att målen uppfyllts?”, där den senare frågan 

handlar om orsakssamband, det vill säga om det man gjort har haft någon påverkan på det 

resultat som blev (Vedung 2009, s. 92). Frågorna ger inga exakta svar men genom att ställa 

dem går det att bilda sig en uppfattning om projektet och dra slutsatser om vad resultatet har 

blivit. 

 

 

Figur 3.2 – Måluppfyllelsemodell (Vedung 2009, s. 93) 

Det finns tre huvudsakliga styrkor med måluppfyllelsemodellen när den används inom den 

offentliga sektorn. Den första är den demokratiska aspekten. I ett demokratiskt samhälle är 

alla beslutsfattare i statliga myndigheter och organisationer i grunden valda av folket. De mål 

som sätts upp i sådana verksamheter (exempelvis folkbiblioteken som styrs av kommunen) är 

indirekt uppsatta av folket och att dessa mål blir uppfyllda är viktigt ur ett 

medborgarperspektiv (ibid., s. 95). Den andra styrkan med måluppfyllelsemodellen är 

objektiviteten. Eftersom målen man utgår ifrån i utvärderingen är verksamhetens egna och 

inte kan påverkas av utvärderaren gör det att modellen är relativt objektiv vad gäller att mäta 

resultaten. Den gör därmed också anspråk på att vara en opartisk och distanserad lösning på 

utvärderingsfrågan. Uppgiften för utvärderaren är att bedöma om målen blivit uppfyllda med 
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hjälp av redan bestämda metoder och utvärderingen kan då bedrivas vetenskapligt (ibid., s. 

92, 96). Den tredje styrkan med måluppfyllelsemodellen är att den är enkel i det faktum att 

den endast ställer två frågor, att den är lätt att ta till sig, förstå och att använda (ibid., s. 96). 

En nackdel som finns med måluppfyllelsemodellen är att vissa av verksamhetens mål kan 

vara så abstrakta och diffusa att de inte går att bedöma eller mäta. Det är då inte lämpligt att 

använda sig av denna modell. Det kan också vara så att ett beslut eller en kampanj kan få 

oförutsedda effekter och konsekvenser som inte har formulerats i målen. 

Måluppfyllelsemodellen kan därför inte värdera dessa, eftersom de hamnar utanför det man 

från början hade tänkt utvärdera. Resultatet av utvärderingen kan bli missvisande om 

effekterna har blivit mycket annorlunda eller fler än vad man hade tänkt sig. I vissa fall kan 

bieffekter vara utvärderingsbara, om de är förutsedda och finns med i målformuleringen. 

Oftast utvärderas dock bara huvudmålen (ibid., s. 97-102).  

I uppsatsen kommer vi att tolka resultaten från enkätundersökningen utifrån 

måluppfyllelsemodellen. Vi kommer att analysera de insatser som har gjorts i samband med 

”Låna dig rik”-kampanjen och de markandsföringskanaler man använt sig av för att nå ut med 

kampanjen till invånarna.
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4 Metod 

Detta kapitel behandlar vad som är en utvärderingsstudie och hur vi genomförde vår 

undersökning. Kapitlet innehåller en beskrivning över hur empirin till denna uppsats 

samlades in med hjälp av en enkätundersökning, hur enkäten utformades och hur urvalet gick 

till. Kapitlet innehåller också en redogörelse för hur vi bearbetade och analyserade 

materialet samt en kort diskussion kring reliabilitet och validitet. 

4.1 Utvärderingsstudie 
Det finns i huvudsak två anledningar till att utvärderingar utförs. Den ena anledningen är att 

skapa underlag för att besluta om en verksamhet eller ett projekt ska fortsätta i sin nuvarande 

form, förändras eller läggas ned. Den andra är att utvärdera för att stödja en pågående 

verksamhet eller ett projekt (Jerkedal 2010, s. 41). 

Kotler & Lee (2007, s. 266) skriver att för att på bästa sätt kunna utvärdera effekterna av ett 

marknadsföringsprojekt bör man kunna besvara ett antal frågor: 

Varför och för vem utför ni mätningen? I vårt fall var svaret att vi, för Futurum.kom:s och 

framför allt biblioteken i Kalmars räkning, ville undersöka om ”Låna dig rik”-kampanjen 

hade uppmärksammats av användarna i Kalmar och om deras bild av biblioteket hade 

påverkats av att de hade uppmärksammat kampanjen. Syftet med mätningen var att utifrån 

svaren kunna utvärdera om Kalmars insatser i ”Låna dig rik”-kampanjen har förändrat 

användarnas bilder av biblioteket och om invånarna i Kalmar har samma bilder av biblioteket 

som de bilder som ”Låna dig rik”-kampanjen vill förmedla. 

Vad ska ni mäta? Vi avsåg i första hand att ta reda på om invånarna hade uppmärksammat 

”Låna dig rik”-kampanjen, var de hade sett kampanjen och vad de tyckte om den. Vidare ville 

vi också undersöka invånarnas bilder av biblioteket genom att ställa ett antal påståenden om 

biblioteket. Respondenten ombads ta ställning till påståendena och svara på i vilken mån 

påståendet stämde överens med respondentens bild av biblioteket. 

Hur ska ni utföra mätningarna? Mätningarna utfördes genom en enkätundersökning som 

vände sig till invånare i Kalmar, där dessa fick besvara frågor om deras syn på biblioteken i 

Kalmar. Vi frågade också invånarna om de hade uppmärksammat ”Låna dig rik”-kampanjen 

och vilken deras syn på kampanjen och marknadsföring var. 

När ska mätningarna genomföras? Mätningarna utfördes under måndagen den 9:e maj. Vi 

förväntade oss att det skulle ta hela dagen att dela ut minst 150 enkäter och planerade därför 

att vara i centrala Kalmar klockan tio på förmiddagen när affärerna precis har öppnat, till 

klockan 19 på kvällen, då de flesta börjar röra sig hemåt. Om inte tillräckligt många enkäter 

blev ifyllda räknade vi med att behöva åka tillbaka till Kalmar för en andra enkätutdelning. 

Vad är kostnaden? Kostnaden för mätningen var reskostnaden till Kalmar från Växjö, 200 

pennor från Linnéuniversitet som delades ut till deltagarna i samband med att enkäten delades 

ut samt kopieringskostnader för 200 enkäter. 

4.2 Enkätundersökning 
Den empiriska studien utfördes med hjälp av en enkätundersökning bland invånare i Kalmar. 

Vi hade som mål att dela ut 150 enkäter, ett tal som vi ansåg vara rimligt med tanke på 

uppsatsens storlek. Denscombe (2009, s. 51) rekommenderar att man vid småskaliga 

surveyundersökningar undersöker 30 till 250 fall. En enkät eller ett frågeformulär är lämpligt 

att använda när man vill undersöka relativt okomplicerade frågor hos ett stort antal 
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respondenter (ibid., s. 208). Vårt mål med uppsatsen var inte att göra en djupgående studie av 

vad invånarna i Kalmar ansåg om ”Låna dig rik”-kampanjen, utan vi ville kort och gott ta reda 

på om de hade uppmärksammat kampanjen, om kampanjen i så fall hade givit dem en ny bild 

av biblioteket och ta reda på vilka deras bilder av biblioteket egentligen var, om de 

överensstämde med de bilder som Låna dig rik-kampanjen ville förmedla. Det är också 

effektivt att använda sig av enkäter vid insamling av data eftersom de är billiga och inte så 

tidskrävande. Genom enkäter når man dessutom en större respondentgrupp än vad man gör 

vid exempelvis intervjuer (Ejlertsson 2005, s. 11). 

Att skicka ut enkäter via mejl eller post till ett slumpmässigt urval av personer skulle tagit för 

lång tid i förhållande till den tid vi hade till vårt förfogande, bortfallet i de fallen kan också 

vara relativt stora (ca 60 %) och det kan dessutom kräva påminnelser, vilket bidrar till att dra 

ut på tiden (Esiasson et al. 2007:269). Därför ansåg vi att det passade oss och vår uppsats bäst 

att dela ut våra enkäter. 

Enkäten delades ut på gatorna i Kalmar under dagen den 9 maj mellan klockan 10-19. Vi 

stannade människor och bad dem fylla i enkäten på plats, de som nekade räknade vi inte som 

bortfall. De personer som svarade på enkäten var alltså de personer som var inne i Kalmar just 

den dagen och som ville och hade tid att stanna och svara på vår enkät. 

4.3 Urval 
Eftersom det inte är realistiskt och vi inte har någon möjlighet att genomföra en 

totalundersökning, vilket skulle ge oss den bästa bilden över invånarna, är enkätstudier det 

näst bästa alternativet. Detta eftersom en enkätundersökning ger ett stort urval och ju större 

urvalet är, desto mer sannolikt är det att urvalet är representativt (Trost 2007, s. 37). 

Den typ av urvalsmodell vi valde för undersökningen kallas för kvoturval och är ett icke- 

slumpmässigt urval. Kvoturval innebär att man innan man genomför undersökningen, 

fastställer olika kategorier som man tycker är viktiga för sin undersökning. Vid 

datainsamlingen strävar man efter att fylla kvoterna i de grupper som man på förhand valt. 

Vad som gör att urvalet inte kan kallas slumpmässigt är att datainsamlaren väljer ut 

respondenter bland de människor som råkar vara på plats vid ett visst tillfälle och som denne 

anser fyller kvoten (Denscombe 2009, s. 34f). I vårt urval inriktade vi oss på att försöka få en 

jämn fördelning av framför allt ålder och kön, vilket innebär att urvalet kanske inte är 

representativt i andra avseenden, som till exempel utbildningsnivån hos respondenterna. Vi är 

också medvetna om att alla män eller kvinnor i en viss ålder per definition inte tycker likadant 

men att de som grupp ändå kan likna varandra.  

I kvotgrupperna blev resultatet: män i åldern 18-35 år: 25 respondenter, män i åldern 36-55 år: 

17 respondenter, män i åldern 56 år och uppåt: 22 respondenter, kvinnor i åldern 18-35 år: 28 

respondenter, kvinnor i åldern 36-55 år: 24 respondenter, kvinnor i åldern 56 år och uppåt: 19 

respondenter. Av praktiska skäl ville vi inte ha för många åldersgrupper och vi bestämde oss 

därför för att ha en grupp med relativt unga vuxna, en grupp med vuxna i medelåldern och en 

grupp med lite äldre personer. Dessa kvotgrupper utformades av oss för att vi ville ha en jämn 

åldersfördelning hos våra respondenter och de är inte exakt representativa för Kalmar 

kommuns population. 

En fördel med kvoturval är att det garanterar att de delar man anser vara viktiga blir 

representerade i undersökningen (Denscombe 2009, s. 35). Vid användning av kvoturval 

behöver man inte heller tänka på att göra en bortfallsanalys eftersom man fyller på sina 

grupper tills man har uppnått ett önskat antal (Esaiasson et al 2007, s. 216). En nackdel med 
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kvoturval är att man, om man har för många kategorier att utgå ifrån, kan få för många 

grupper och man riskerar därmed att antalet i varje kategori blir för litet för att det ska bli 

relevanta resultat (Denscombe 2009, s. 35). Det är också svårt att få med de frågor som man 

faktiskt är intresserad av men som uppdagas först efteråt, exempelvis personliga erfarenheter 

och åsikter. Eftersom det handlar om ett icke-slumpmässigt urval blir resultatet heller inte så 

representativt som om man använt sig av ett slumpmässigt urval (Esaiasson et al 2007, s. 21). 

Då ”Låna dig rik”-kampanjen riktar sig till “alla” och inte till en speciell målgrupp, blir det en 

svårighet att få en representativ bild av befolkningen i vår undersökning, eftersom 

populationen i undersökningen inte är begränsad (även om vi valt att begränsa den till vuxna). 

4.4 Enkätens utformning 
Med enkäter tar man vanligtvis reda på två kategorier av informationer: faktiska 

informationer och åsikter (Denscombe 2009, s. 209). Vår enkät innehåller frågor som rör både 

faktiska informationer och åsikter, men med betoning på det senare. De faktiska informationer 

vi ber den deltagande att besvara är enklare frågor såsom ålder, kön, utbildning och 

bostadsort. Dessa frågor har vi valt att ta med för att enklare kunna dela in respondenterna i 

kategorier, även om det huvudsakliga syftet med undersökningen egentligen inte är att ta reda 

på vilka invånare som har uppfattat kampanjen, eller tyckte på det ena eller andra sättet om 

kampanjen. Detta är naturligtvis intressant att analysera, men vårt fokus kommer i första hand 

ligga på hur kampanjen generellt har tagits emot av invånarna i Kalmar. Vi har valt att 

utforma enkäten så att inte särskilt många frågor berör vilka användarna är. Detta har vi dels 

gjort för att enkätens längd inte ska avskräcka deltagare från att svara, dels för att 

undersökningen i första hand fokuserar på hur ”Låna dig rik”-kampanjen generellt har tagits 

emot av invånarna i Kalmar.  

Enkäten är utformad så att den till största delen består av fasta frågor, det vill säga frågor med 

på förhand givna svar och respondenten förväntas välja det svar som stämmer bäst överens 

med dennes egen åsikt. Fördelen med fasta frågor är att informationen blir enhetlig och lätt att 

sammanställa och jämföra (Denscombe 2009, s. 221f). Öppna frågor skulle ta för lång tid att 

besvara i ett formulär som delas ut till deltagare på gatan och som förväntas bli besvarat på 

några minuter. Nackdelar med fasta frågor är att respondenten inte har möjlighet att uttrycka 

sin åsikt fritt, utan tvingas ta ställning till ett av de på förhand givna svaren. Detta kan vara 

problematiskt om respondentens åsikt inte stämmer överens med någon av enkätens 

svarsalternativ, vilket kan leda till att respondenten kan känna sig frustrerad över att inte 

kunna uttrycka sin åsikt (ibid., s. 222). I vår enkät är de flesta frågorna dock inte av särskilt 

komplicerad karaktär och vi tror att enkelheten och effektiviteten i att respondenten får 

besvara fasta frågor överväger nackdelarna. Fasta frågor gör dessutom uppgiften enklare för 

den deltagande som slipper fundera över hur denne ska formulera sina åsikter och kan istället 

välja ett färdigt svarsalternativ (ibid., s. 226). Enkäten går således snabbt och enkelt att 

besvara, något som passar bra när den deltagande blir stannad på gatan och inte har tid att 

ägna någon längre stund åt enkäten. 

Enkäten är indelad i tre delar. Den första innehåller bakgrundsfrågor om svarspersonen där de 

svarande anger kön, födelseår, högst avslutad utbildning, om de bor i Kalmar kommun, om de 

har lånekort på Kalmar bibliotek och hur ofta de går dit. Kön och åldersgrupp ansågs relevant 

eftersom vi då kan se om kampanjen har uppmärksammats olika mycket i olika köns- eller 

åldersgrupper.  

Del två i enkäten bestod av frågor om ”Låna dig rik”- kampanjen, om respondenten hade 

uppmärksammat den och i så fall var någonstans. Respondenterna hade här möjlighet att 

kryssa i flera olika alternativ. Vidare frågade vi om kampanjen har fått respondenten att ändra 
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sin bild av biblioteket och om de har gått dit oftare efter att ha sett kampanjen. Vi frågade 

också efter den generella attityden till att lägga resurser på att marknadsföra bibliotek. 

Den tredje och avslutande delen av enkäten var påståendefrågor om bilden av bibliotek. 

Respondenten fick här ta ställning till påståenden om biblioteket genom att gradera sin 

ståndpunkt från “instämmer helt” till “instämmer inte alls” på en femgradig skala. Vi valde att 

inte ha med något neutralt alternativ som “vet ej”, eftersom ett sådant alternativ är enkelt för 

respondenten att kryssa i även om personen faktiskt har en uppfattning om den ställda frågan. 

Studier visar att i frågor som innehåller ett “vet ej”-svar svarar 20 procentenheter av 

respondenterna inte på de graderade alternativen jämfört med frågor utan ett sådant alternativ 

(Esaiasson et al 2009, s. 278). Andra studier visar på att validitet och reliabilitet (se avsnitt 

4.5.) inte påverkas om ett sådant mittenalternativ inte tas med (ibid.).  

Påståendena är uppdelade i personliga och generella och handlar om de bilder av biblioteket 

som kampanjen vill förmedla. Vi har i vår enkät valt att från kampanjen lyfta ut och fokusera 

på biblioteket som kunskapscentrum, informationscentrum, kulturcentrum, socialt centrum, 

kreativt nav och demokratisk arena. Dessa bilder är breda och det är svårt att få exakta svar på 

hur väl de bilderna stämmer överens med invånarnas åsikter om biblioteket. Vi valde att 

förenkla bilderna och ställde ett eller flera påståenden som vi sedan tyckte kunde kopplas ihop 

med bilderna. Påståendet ”biblioteket är en bra plats för nya kunskaper” hänger ihop med 

bilden av biblioteket som ett kunskapscentrum, ”jag går till biblioteket när jag ska söka efter 

information” kopplas till biblioteket som informationscentrum, ”biblioteket erbjuder kultur 

som passar alla” hänger ihop med biblioteket som kulturcentrum, ”biblioteket är en social 

plats där jag träffar vänner och bekanta” samt ”bibliotekspersonalen verkar ofta upptagen när 

jag har frågor” syftar till biblioteket som socialt centrum, ”på biblioteket får jag nya intryck 

och upplevelser” hänger ihop med biblioteket som kreativt nav och påståendet ”på biblioteket 

bemöts alla jämlikt” representerar biblioteket som demokratisk arena. Vi är medvetna om att 

dessa påståenden bara ger indikationer av hur väl bilderna är etablerade hos invånarna. 

Eftersom bilderna kampanjen vill förmedla är så pass breda och komplexa skulle förmodligen 

större undersökningar behöva göras för att ta reda på mer exakt i vilken mån de stämmer 

överens med invånarnas bilder av biblioteket.  

Avslutningsvis valde vi att ta med en öppen fråga där respondenten kunde komma med övriga 

kommentarer kring kampanjen eller kring biblioteket i allmänhet. Detta för att de övriga 

frågorna inte inbjuder till reflektioner eller förklaringar av de svaren. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menar man den tillförlitlighet som ska finnas i en mätning. Det ska inte vara 

slumpen som avgör hur en fråga ställs eller besvaras. Alla frågor ska vara likadana, ställas på 

samma sätt, i samma situation och alla respondenter ska få samma instruktioner för att fylla i 

dem (Trost 2007, s. 64). Eftersom vår empiri samlas in med hjälp av enkäter kommer 

reliabiliteten att vara hög, då alla svarspersoner får likadana enkäter med samma frågor och 

alternativ. De kommer också att få ta del av dem under samma omständigheter. Vi försökte 

också använda oss av en lite större text med enkelt typsnitt för att den skulle vara så lättläslig 

som möjligt. 

Reliabilitet kan delas in i fyra underkategorier: kongruens är likhet mellan frågor som ska 

mäta samma företeelse. Precision handlar om hur svaren registreras, men är viktigare då det 

handlar om intervjuer eftersom det då handlar om intervjuarens sätt att registrera någon 

annans svar. I enkäter är den typografiska utformningen här av betydelse. I vår 

enkätundersökning är det respondenten själv som fyller i en ruta, vilket inte kan tolkas på så 
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många olika sätt, om inte till exempel flera rutor fylls i där bara ett svar ska anges. I enkäter är 

också objektiviteten hög eftersom svaren registreras på samma sätt. Konstansen handlar om 

tidsaspekten vid en undersökning, det vill säga att förutsättningarna när frågorna ställs är 

relativt lika (Trost 2007, s. 64). För vår enkät handlar tidsaspekten om en utvald dag men 

frågorna svaras på under olika tidpunkter på den dagen. Vi anser dock datumaspekten vara 

viktigare än klockslagen. 

Validiteten hänvisar till noggrannheten och giltigheten i frågan som ställs, att den faktiskt 

mäter det som den avser mäta. Här handlar det om att ha rätt svarsalternativ till rätt fråga, att 

man anger svaren i rätt skala så att frågan och svaren överensstämmer (ibid., s. 65). I vår 

enkät valde vi att fråga vad respondenten tycker om ”Låna dig rik”- kampanjen respektive 

marknadsföring på bibliotek. Våra svarsalternativ var “mycket bra”, “bra”, “mindre bra”, 

“dålig” och “ingen åsikt”. Dessa svarsalternativ tyckte vi var tydliga, lätta att förstå för 

respondenten och de gav oss en bra bild av vad respondenterna tyckte, vilket resulterar i hög 

validitet. Vi hade också några åsiktsfrågor där vi undersökte invånarnas bild av biblioteket. 

Där var svarsalternativen graderade i en skala mellan ett och fem, där fem innebar “instämmer 

helt” och ett innebar “instämmer inte alls”. Vi anser att också dessa alternativ är tydliga och 

bidrar till hög validitet, eftersom vi genom enkäten undersöker de frågor som vi ställer i vår 

frågeställning. 

4.6 Analys och bearbetning av material 
Ett grundläggande och relativt enkelt sätt att organisera data är att använda sig av deskriptiv 

statistik. Att använda sig av ett deskriptivt synsätt är att beskriva den data man har samlat in 

och att göra den begriplig. Metoden kan erbjuda ett kortfattat och precist sätt att organisera 

och sammanfatta data, visa belägg, att beskriva fördelningen av sina data och se samband och 

förbindelser mellan olika data (Denscombe 2009, s. 327). Det är i huvudsak deskriptiv 

statistik vi kommer att använda oss av i vår bearbetning av materialet som vi fått in från 

enkäterna. 

Genom bearbetningen vill vi beskriva fördelningen av våra data och försöka hitta samband 

mellan olika variabler. Genom analys av materialet vill vi sedan försöka svara på de frågor vi 

tidigare har ställt i vår frågeställning. Vi vill ta reda på hur många som har svarat att de har 

uppmärksammat kampanjen samt om vi kan se några skillnader mellan kön, ålder och 

utbildning med hjälp av de frågor vi ställde till respondenterna i enkäten. Vi vill också ta reda 

på genom vilka marknadsföringskanaler kampanjen har uppmärksammats, vilka av dessa som 

har varit mest respektive minst effektiva med att nå ut med budskapet till invånarna. Vi vill 

också ta reda på hur bilderna av biblioteket ser ut hos invånarna i Kalmar och om den har 

förändrats hos dem som har uppmärksammat kampanjen. Invånarnas bilder av biblioteket 

avser vi jämföra med de bilder som kampanjen vill förmedla. Vi vill också ta reda på 

invånarnas inställning till kampanjen och marknadsföring av bibliotek i allmänhet. 

Om vi vid genomgången av materialets frågor finner att vissa respondenter har svarat på 

frågor de inte borde, om de till exempel svarar på var de har sett kampanjen när de tidigare 

har uppgett att de inte har lagt märke till den, kommer vi att utgå ifrån huvudfrågan och se de 

kommande svaren av underfrågorna som ogiltiga. Efter att vi har gått igenom vårt material 

och rensat bort ogiltiga enkäter och svar kommer vi att sammanställa svaren i olika tabeller, 

skalor och diagram. Detta för att lättare få en bild över vad respondenterna svarat och för att 

vi ska kunna ta fram de data som är relevanta för oss. 

Vid utdelningen av enkäterna räknade vi inte med att alla tillfrågade skulle vilja svara på 

enkäten. Vi räknade då inte de som nekade som bortfall, eftersom enkäten istället fylldes i av 
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en annan respondent. Detta går i linje med kvoturvalets principer där ingen bortfallsanalys 

görs (Esaiasson et al 2007, s. 216). 

4.7 Forskningsetik 
Vid insamling, analys och publicering av data förväntas forskaren följa flera etiska riktlinjer 

för att undvika att undersökningens deltagare kommer till skada. Att respektera deltagarnas 

rättigheter, att inte försätta deltagarna i någon fara samt att utföra undersökningen ärligt på ett 

sätt som inte skadar deltagarnas integritet är tre riktlinjer som Denscombe presenterar (2009, 

s. 193). Vår enkät är inte utformad med frågor vars svar på något sätt kan skada den 

deltagande, men vi har ändå valt att låta respondenten vara helt anonym och det enda 

personliga som respondenten behöver besvara är kön, ålder, om denne är bosatt i Kalmar 

kommun samt vilken högsta utbildning respondenten avslutat. Dessa uppgifter är naturligtvis, 

liksom alla frågor i enkäten, frivilliga att besvara. 

4.8 Utvärderarens roll 
I en utvärderingsprocess kan en utvärderare ha olika roller . En utvärderare kan antingen ses 

som en oberoende expert utifrån som gör objektiva tolkningar av en verksamhet, vilket är den 

traditionella utvärderingsrollen. Utvärderaren kan också ses som en engagerad bedömare som 

utgör en del av verksamheten, men med ett kritiskt granskande perspektiv (Karlsson 1999, s. 

62).  En utvärderare kan vara intern eller extern, där den externa utvärderaren kommer utifrån 

men där resultatet kommer att användas internt. Den externa utvärderaren har en forskarroll 

som objektiv bedömare (ibid., s. 66). Fördelarna med en extern utvärderare är att denne inte 

påverkas av interna stridigheter eller tabun, utan har en distans till det som sker och kan 

lättare få en överblick över verksamheten. Å andra sidan kan nackdelar med en extern 

utvärderare vara att denne inte har tillräcklig insyn i och kännedom om verksamheten (ibid., s. 

64). Att anlita en extern utvärderare är per automatik ingen garanti för objektivitet, då denne 

styrs av sina egna värderingar och har egna intressen att bevaka (Tufvesson 2010, s. 70). 

Dessutom, påpekar Tufvesson, är den externa utvärderaren inte helt oberoende, eftersom 

beställaren blir dennes “arbetsgivare” (ibid., s. 71). 
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5 Presentation av resultatet 
I detta kapitel kommer vi med hjälp av tabeller och diagram att presentera resultatet från vår 

undersökning. Presentationen utgår ifrån hur enkäten är disponerad med bakgrundsfrågor 

först, följt av frågor om ”Låna dig rik”- kampanjen, påståenden om bilden av biblioteket samt 

övriga kommentarer. 

Urvalet till empirin består av 154 stycken utdelade enkäter till människor som befann sig på 

Kalmars gator måndagen den 9:e maj. Av dessa var två personer under 18 år och deras 

enkäter kommer därför att räknas som ogiltiga, eftersom vi har valt att utföra studien på 

personer över 18 år. 16 respondenter angav att de inte var boende i Kalmar kommun och 

eftersom undersökningen enbart gäller huruvida invånare i Kalmar kommun uppmärksammat 

kampanjen, räknas också dessa enkäter som ogiltiga. Det innebär att antalet enkäter som 

räknas som underlag för vår undersökning är 136 stycken. 

5.1 Urvalets struktur 
För att få en bild av vilka våra respondenter var valde vi att börja vår enkät med några korta 

bakgrundsfrågor. 

5.1.1 Kön 
Vi lyckades få en ganska jämn könsfördelning. Av 136 enkäter var 71 (52 %) av 

respondenterna kvinnor och 65 (48 %) var män. Vi försökte eftersträva en jämn 

könsfördelning hos respondenterna när vi delade ut enkäterna. Några gånger under tiden 

enkäterna delades ut räknade vi hur många respondenter som var kvinnor och hur många som 

var män. Om vi märkte att vi hade ett överskott av det ena könet delade vi ut enkäter till fler 

personer av det andra könet.  

5.1.2 Ålder 
Även när det kom till ålder lyckades vi få en ganska jämn fördelning. På samma sätt som vi 

under enkätutdelningens gång kontrollerade könsfördelningen, försökte vi också räkna 

åldersfördelningen. Vi delade in invånarna i tre åldersgrupper som vi försökte hålla 

någorlunda lika stora. Kategorierna var personer födda mellan 1976 och 1993, personer födda 

mellan 1956 och 1975 och personer födda 1955 eller tidigare. Vi bortsåg från att alla som är 

födda 1993 ännu inte hade fyllt 18 i år. Den yngsta åldersgruppen innehöll 53 respondenter, 

den mellersta åldersgruppen innehöll 41 respondenter och den äldsta åldersgruppen innehöll 

också 41 respondenter. En person uppgav inte sin ålder. Den äldsta respondenten var född 

1918 och de yngsta var födda 1991. 
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Figur 5.1 – Födelseår     Antal svar: 135 

5.1.3 Utbildningsnivå 
Under utdelningen av enkäten tog vi inte hänsyn till och försökte inte heller aktivt att hålla en 

jämn utbildningsnivå hos våra respondenter. Vi kunde under utdelningen urskilja ålder och 

kön hos respondenterna, till skillnad från utbildningsnivån som inte gick att urskilja utan att vi 

hade behövt fråga varje respondent innan de besvarade enkäten, vilket vi inte hade för avsikt 

att göra. 

Vi bad respondenterna uppge sin högst avslutade utbildning och vi hade på frågan förberett 

sex fasta svarsalternativ. Svarsalternativen var “grundskola”, “gymnasium (eller 

motsvarande)”, “folkhögskola”, “yrkesutbildning”, “högskola/universitet” samt “annat” där 

respondenten själv fick fylla i om denne hade en annan utbildning. Tanken med frågan var att 

respondenten skulle välja ett svarsalternativ och inte flera.  

Av de 136 respondenterna valde alla att besvara frågan om högst avslutad utbildning. 19 

personer (ca 14 %) uppgav att deras högsta avslutade utbildning var “grundskola”, 40 

personer (ca 29 %) uppgav “gymnasium (eller motsvarande)”, 9 personer (ca 7 %) uppgav 

“folkhögskola”, 13 personer (ca 9 %) uppgav “yrkesutbildning”, 50 personer (ca 37%) 

uppgav “högskola/universitet” och 5 personer (ca 4 %) uppgav “annat”. De personer som 

svarade “annat” uppgav “handelsskola”, “handels”, “realexamen”, “realskola” samt “ej 

grundskoleexamen” som högsta avslutade utbildning. Den största gruppen totalt sett uppgav 

att de hade högskole- eller universitetsutbildning, men genom att samköra högst avslutad 

utbildning tillsammans med åldersgrupperna märkte vi att utbildningsnivån skiljde sig mycket 

beroende på vilken åldersgrupp man tittade på (se figur 5.2). 

Några av respondenterna hade kryssat i flera alternativ. I dessa fall gjorde vi en avvägning där 

vi valde att endast räkna den högst avslutade utbildningen. Vi rankade “grundskola” som 

lägst, följt av “gymnasium (eller motsvarande)”. Övriga alternativ var svåra att värdera vilket 

som värderas högst, eftersom att med både “högskola/universitet”, “yrkesutbildning” samt 

“folkhögskola” åsyftades eftergymnasiala utbildningar. Endast i ett fall hade en respondent 
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kryssat två av dessa alternativ, “yrkesutbildning” och “högskola/universitet”. I detta fall valde 

vi dock att registrera respondentens svar som “högskola/universitet”, vilket naturligtvis går att 

diskutera om det var rätt eller fel. 

Vårt resultat av utbildningsnivån är inte riktigt representativt med invånarna i Kalmar om man 

jämför med Kalmar kommuns statistik, vilken redovisar utbildningsnivån hos kommunens 

invånare i åldrarna 25-64 år. 10 % av invånarna i Kalmar kommun har förgymnasial 

utbildning, jämfört med våra respondenter där 14 % har avslutat grundskolan som högsta 

utbildningsnivå. 44 % i av invånarna i Kalmar kommun har gymnasieutbildning, jämfört med 

våra respondenter där 29 % har avslutat gymnasiet som högsta utbildningsnivå. 41 % av 

invånarna i Kalmar kommun har eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning, jämfört 

med våra respondenter där 53 % har eftergymnasial utbildning (det vill säga antingen 

folkhögskole- yrkes- eller högskoleutbildning) (Eriksson, 2008). 

 

 

Figur 5.2 – Utbildning inom åldersgrupper 

Hos åldersgrupp 56 år eller äldre svarade de flesta att deras högsta avslutade utbildning var 

grundskolan. I åldersgrupp 36-55 år dominerar högskoleutbildning, tätt följt av 

gymnasieutbildning. I åldersgrupp 18-35 år är gymnasieutbildning den största kategorin, 

vilket kan bero på att många i denna åldersgrupp hade en ganska låg ålder och kanske ännu 

inte har hunnit påbörja någon högre utbildning. 

5.1.4 Aktiva eller passiva låntagare 
För att ta reda på hur aktiva invånarna i Kalmar kommun är på biblioteken valde vi att ställa 

frågorna “Har du lånekort på biblioteken i Kalmar?” och “Hur ofta besöker du biblioteken i 

Kalmar?”. Av 136 respondenter svarade 102 att de hade lånekort på biblioteken i Kalmar 

medan 34 uppgav att de inte hade det. Alla respondenter valde att besvara frågan. Att fråga 

om invånarna har lånekort på biblioteken säger egentligen inte särskilt mycket om hur aktiva 
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de är på biblioteken, men de som svarade att de hade lånekort har troligtvis varit i kontakt 

med biblioteken någon gång. 

Vi frågade respondenterna hur ofta de besökte något av biblioteken i Kalmar för att få en bild 

av hur aktiva besökare de är. Även här hade vi fasta svarsalternativ: “flera ggr/vecka”, “flera 

ggr/månad”, “någon gång i halvåret”, “någon gång om året” och “mer sällan”. 

 

Figur 5.3 – Besöksfrekvens    Antal svar: 135 

En tredjedel av respondenterna uppgav att de besöker biblioteket mer sällan än någon gång 

om året, medan nästan en tredjedel besöker biblioteket flera gånger i veckan eller flera gånger 

i månaden. En person valde att inte kryssa i något av alternativen. 

5.2 Låna dig rik-kampanjen 

5.2.1 Uppmärksammandet av kampanjen 
I samband med att vi ställde frågan “Har du lagt märke till Låna dig rik-kampanjen?” 

uppmanade vi respondenten att titta på bilden på sista sidan i enkäten. Bilden föreställde en av 

de bilder som förekommit i kampanjen och vi bifogade den för att respondenten skulle förstå 

vilken kampanj som åsyftades. Vi utgick ifrån att även om respondenterna hade sett 

kampanjen visste de kanske inte att den kallades för ”Låna dig rik”. Detta var en av de 

viktigaste frågorna i enkäten, eftersom den ligger till grund för en av våra frågeställningar. 

Endast en person (0,8 %) valde att inte besvara frågan. Av 136 respondenter svarade 50,7% 

att de hade lagt märke till ”Låna dig rik”-kampanjen medan 48,5% inte hade lagt märke till 

den.  

5.2.2 Marknadsföringskanaler 
Till dem som svarade att de hade lagt märke till kampanjen (69 personer) ställde vi en 

följdfråga om var de hade sett kampanjen. Där fick de möjlighet att kryssa i alternativen “på 
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biblioteket”, “reklampelare”, “affischer”, “kassar/påsar”, “aktiviteter på stan”, “på Internet”, 

“på bussen”, “annons i tidning”, “knappar/pins”, “bokmärken”, “aktiviteter på bibliotek”, 

“genom bekanta” samt “annat” där respondenten själv fick fylla i om den hade sett kampanjen 

på något annat ställe. 

 

Figur 5.4 – Uppmärksammade marknadsföringskanaler 

5.2.3 Attityder till kampanjen 
Vi ställde också tre frågor om hur ”Låna dig rik”-kampanjen har påverkat respondenterna. 

Dessa tre frågor ställdes bara till de 69 personer som uppgav att de hade uppmärksammat 

kampanjen. Första frågan löd “Har kampanjen fått dig att besöka biblioteket oftare?” och på 

den fick vi ett enhälligt “nej”. Ingen av respondenterna uppgav att kampanjen hade fått dem 

att besöka biblioteket oftare. En person valde att inte svara på frågan. Nästa fråga var “Har du 

fått en förändrad bild av biblioteket i och med kampanjen?”, där vi gav respondenten 

möjligheten att kryssa i ett av tre svarsalternativ. Antingen “mer positiv bild”, “oförändrad 

bild” eller “mer negativ bild”. 29 % uppgav att de hade fått en mer positiv bild av biblioteket i 

samband med kampanjen, 67 % uppgav att deras bild var oförändrad. Ingen respondent 

svarade att deras bild hade blivit mer negativ. 4 % av de tillfrågade valde att inte svara på 

frågan. Vi ställde också frågan “Vad tycker du om Låna dig rik-kampanjen?” Här fick 

respondenten välja mellan svarsalternativen “mycket bra”, “bra”, “mindre bra”, “dålig” eller 

“ingen åsikt”.  
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Figur 5.5 – Vad tycker du om Låna dig rik-kampanjen? 

5.2.4 Attityder till marknadsföring 
Nästa fråga i enkäten vände sig till alla 136 respondenter, det vill säga både till dem som hade 

uppmärksammat ”Låna dig rik”-kampanjen och till dem som inte hade uppmärksammat den. 

Frågan var: “Vad tycker du om att biblioteket lägger resurser på marknadsföring?” Denna 

fråga ställdes för att få en allmän bild av vad invånarna i Kalmar hade för attityd till 

marknadsföring på bibliotek. Även här var svarsalternativen “mycket bra”, “bra”, “mindre 

bra”, “dålig” eller “ingen åsikt”.  

 

Figur 5.6 – Åsikter om att bibliotekets resurser läggs på marknadsföring Antal svar: 133 

Från tabellen kan vi avläsa att nästan alla respondenter tycker att det är mycket bra (36 st.) 

eller bra (63 st.) att biblioteken marknadsför sig, medan några få tycker att det är mindre bra 

(8 st.) eller dåligt (3 st.). 23 respondenter svarar att de inte har någon åsikt, medan 3 

respondenter har valt att inte besvara frågan. 
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5.3 Bilder av biblioteket 
Vi bad sedan respondenten att ta ställning till några påståenden om biblioteket för att se om 

deras bilder av biblioteket överensstämmer med de bilder som ”Låna dig rik”-kampanjen vill 

förmedla. De fick gradera sina svar på skalan 5 (instämmer helt) till 1 (instämmer inte alls).  

 

Figur 5.7 – Påståenden om biblioteket 

Bilden av biblioteket som en plats där man söker information verkar inte vara särskilt utbredd 

hos våra respondenter, då de flesta svarade 1 eller 2 på första påståendet. Inte heller 

biblioteket som en plats för nya upplevelser och intryck verkar stämma överens med våra 

respondenters åsikter, eftersom de flesta besvarade det andra påståendet med 1, 2 eller 3. 

Bilden av biblioteket som en social plats är inte heller särskilt vedertagen, även här var 1 det 

svarsalternativ som flest respondenter valde, följt av 3. Att det fjärde påståendet fick en låg 

genomsnittssiffra kan däremot ses som positivt. Över hälften av respondenterna instämde inte 

alls i påståendet om att bibliotekspersonalen ofta verkar upptagen när de har frågor. 26 

respektive 20 personer valde dock 2 eller 3 på påståendet, vilket kan tolkas som att de ibland 

tycker att bibliotekspersonalen verkar upptagen med annat. I de nästa tre påståendena var det 

däremot fler som instämde. På påståendena om biblioteket som en bra plats för kunskaper, att 

biblioteket erbjuder kultur som passar alla och att alla bemöts jämlikt på biblioteket, var 5, 4 

och 3 de svarsalternativen som flest valde. 

5.4 Övriga kommentarer 

Sista frågan var en öppen fråga där respondenten hade möjlighet att skriva övriga 

kommentarer eller synpunkter på ”Låna dig rik”-kampanjen eller på biblioteken i Kalmar. 

Totalt fick vi in sex kommentarer: 
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o ”Behöver biblioteken marknadsföra sig?” 

o ”Det är viktigt med bibliotek! En central del av välfärdssamhället...” 

o ”Jag har inte fattat att det gällde biblioteket.” 

o ”När jag pluggade var biblioteken en social plats men numera ser jag sällan någon jag 

känner där. Jag blir stressad av bibliotek pga att man måste vara tyst & lånetiden är för 

kort. Jag föredrar att äga böcker. Trots detta tycker jag att bibliotek är en bra institution.” 

o ”Jag tror inte att reklam får människor att besöka biblioteket i högre grad.” 

o ”Vet inte va jag ska svara då jag aldrig har varit på biblioteken i Kalmar.” 

o ”www - är bättre” 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera det resultat vi fick från våra enkätfrågor. Vi delar in 

kapitlet i fyra teman som baserar sig på de frågeställningar vi ställer i uppsatsens början. Vi 

analyserar samband mellan våra respondenter och deras enkätsvar. 

6.1 Låna dig rik-kampanjens mottagande 
Den första frågan vi ställde i vår frågeställning var “Har invånarna i Kalmar uppmärksammat 

”Låna dig rik”-kampanjen?” I avsnitt 5.2.1 kunde vi konstatera att de respondenter som hade 

lagt märke till kampanjen var något fler än de som inte hade lagt märke till kampanjen. För att 

få en tydligare bild av kampanjens utbredning vill vi också ta reda på vilka som har 

uppmärksammat kampanjen, om det skiljer sig mellan kön och ålder. 

Om vi jämför svaret på frågan om respondenterna hade lagt märke till ”Låna dig rik”-

kampanjen med respondenternas kön, kan vi konstatera att fler kvinnor än män har lagt märke 

till kampanjen. Av 71 tillfrågade kvinnor svarade 43 stycken (60,6%) att de hade noterat 

kampanjen, medan av 65 tillfrågade män var det bara 26 stycken (40,0%) som svarade att de 

hade sett kampanjen. 

 

Figur 6.1 – Har du lagt märke till Låna dig rik-kampanjen & kön  Antal svar: 135 

För att ta reda på varför kvinnor har uppmärksammat kampanjen i högre grad än männen, 

undersökte vi om det kunde ha något samband med hur ofta de tillfrågade besökte biblioteket. 

Även om biblioteken har bedrivit kampanjen utanför sina fysiska väggar, har också en stor del 

av kampanjen bedrivits i form av material och aktiviteter på biblioteken. 

Det visade sig att de tillfrågade kvinnorna besöker biblioteket lite oftare än vad männen gör. 

Vid frågan om hur ofta respondenterna besöker biblioteket var kvinnorna fler bland både 

svarsalternativen “flera ggr/vecka”, “flera ggr/månad”, “någon gång i halvåret” samt “någon 

gång om året”, medan männen endast var fler än kvinnorna vid alternativet “mer sällan”. Man 

bör komma ihåg att det var några fler kvinnor än män som besvarade enkäten (se avsnitt 

5.1.1) men man kan ändå konstatera att bland våra respondenter är kvinnorna flitigare 

biblioteksbesökare än vad männen är. 
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Figur 6.2 – Hur ofta besöker du biblioteken i Kalmar & kön 
 

Vi ville också ta reda på om det fanns några tendenser till att en viss åldersgrupp hade 

uppmärksammat kampanjen i större utsträckning än vad andra åldersgrupper hade, men vi 

fann att åldersspridningen bland dem som uppmärksammat kampanjen var ganska jämnt 

fördelad. Bland dem som svarade att de hade uppmärksammat kampanjen var 39,7% mellan 

18-35 år, 26,5% var mellan 36-55 år och 33,8% var 56 år eller äldre. Med tanke på att ca 40% 

av de som besvarade frågan var mellan 18-35 år, medan ca 30% var mellan 36-55 år och 

ytterligare ca 30% var äldre än 56 år, är det inte konstigt om fler yngre än äldre har 

uppmärksammat kampanjen. Däremot är det mer intressant att den äldsta åldersgruppen har 

uppmärksammat kampanjen i större utsträckning än den mellersta åldersgruppen, trots att de 

grupperna bestod av lika många respondenter. 

 

 

Figur 6.3 – Har du lagt märke till Låna dig rik-kampanjen & åldersgrupp 
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Genom att titta på hur ofta varje åldersgrupp besöker biblioteken, kan vi se att den äldre 

åldersgruppen är något flitigare biblioteksbesökare än den mellersta åldersgruppen, vilket kan 

förklara varför fler ur den äldre åldersgruppen har uppmärksammat ”Låna dig rik”-

kampanjen. 

 

Figur 6.4 – Hur ofta besöker du biblioteken i Kalmar & åldersgrupp 

Man skulle kunna säga att den grupp som ”Låna dig rik”-kampanjen lyckats bäst med att nå är 

kvinnor i åldersgruppen 18-35 år, följt av kvinnor i åldersgruppen 56 år och äldre. De grupper 

som kampanjen har lyckats sämst med att nå är män mellan 18-35 år, följt av män mellan 36-

55 år. Detta kan ha att göra med att kvinnorna bland våra respondenter besöker biblioteket 

oftare än männen. Att kvinnor besöker biblioteket oftare än män bekräftas i den undersökning 

om attityder och användning av biblioteket som presenterades av Höglund & Wahlström 

2009. Där konstaterar de att mellan 2004-2007 var det fler kvinnor än män som besökte 

biblioteket (s. 8). Den högsta andelen kvinnor som gick till biblioteket minst någon gång 

under året var 69 % år 2004, medan den motsvarande högsta andelen män bara var 55 %, 

också år 2004. 

Bland våra respondenter som besöker biblioteket flera gånger i veckan, flera gånger i 

månaden eller en gång i halvåret är det fler som har lagt märke till kampanjen än som inte har 

gjort det. Bland de respondenter som besöker biblioteket någon gång om året eller mer sällan 

är det däremot fler som inte har uppmärksammat kampanjen än som har uppmärksammat den. 

Kanske är det alltså så att kampanjen till stor del har uppmärksammats just på biblioteken. 

Det skulle också kunna vara så att de som har sett kampanjen på biblioteket är mer benägna 

att lägga märke kampanjen genom andra marknadsföringskanaler, eftersom de har sett 

kampanjen förut. De som inte har sett kampanjen på biblioteket har kanske svårare att koppla 

ihop kampanjen med biblioteket och uppmärksammar kanske den inte heller i lika hög grad.  
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Figur 6.5 – Hur ofta besöker du biblioteken i Kalmar & kampanjen 

Det skulle också kunna vara intressant med en undersökning om vilken utbildningsnivå 

respondenterna som uppmärksammade eller inte uppmärksammade kampanjen hade. Vi valde 

dock vid utdelningen av enkäten att inte ta hänsyn till en jämn spridning av våra 

respondenters utbildning (se avsnitt 4.3.) och utbildningsnivån är därför så pass ojämn att det 

blir svårt att dra några slutsatser om samband mellan utbildningsnivån hos våra respondenter 

och i vilken utsträckning de har uppmärksammat kampanjen. 

6.2 Uppmärksammade marknadsföringskanaler 

De mest uppmärksammade marknadsföringskanalerna hos de tillfrågade respondenterna var 

“affischer”, “på biblioteket” och “reklampelare” (se avsnitt 5.2.2, figur 5.4). Mest 

uppmärksammat var affischer, vilka 38 personer (ca 55 %) uppgav att de hade lagt märke till. 

33 personer (ca 48 %) angav dessutom att de hade lagt märke till reklampelare. Affischerna 

och reklampelarna var förmodligen de marknadsföringskanalerna som syntes bäst eftersom 

deras spridning var störst. Affischerna syntes både på biblioteken i Kalmar kommun och på 

olika ställen runt om i Kalmar kommun (Bilaga 4). Man behövde således varken vara en flitig 

biblioteksbesökare eller över huvud taget ha besökt biblioteket för att kunna ta del av ”Låna 

dig rik”-kampanjens affischer och reklampelare. Flera respondenter sa vid utdelningen av 

enkäten att de hade sett reklam för ”Låna dig rik”, men inte uppfattat vad det gällde. Någon 

respondent nämnde att denne trodde att kampanjen hade med någon bank att göra och en 

kommentar som skrevs i enkäten sammanfattar uppfattning: “jag har inte fattat att det gällde 

biblioteket”. 

En anledning till varför svarsalternativet “på biblioteket” var det alternativ som flest uppgav 

att de hade sett kampanjen på kan vara att det är ett brett svar som kan innefatta flera av de 

andra svarsalternativen. Respondenten kan genom att kryssa i “på biblioteket” indirekt ha 

menat flera av de andra svarsalternativen, exempelvis “affischer”, “kassar/påsar”, 

“knappar/pins”, “bokmärken” eller “aktiviteter på bibliotek”. I vissa fall kan man tänka sig att 
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det var svårt för respondenten att exakt dra sig till minnes var denne hade sett Låna dig rik-

kampanjen, men ändå vara av uppfattningen att det var någonstans på biblioteket och således 

kryssat i det svarsalternativet. “På biblioteket” var dessutom det svarsalternativ som kom först 

efter frågan om var respondenten hade sett kampanjen, varför många kan ha kryssat i det 

svaret först, utan att läsa igenom de andra alternativen. När de sedan läste vidare och fann att 

flera alternativ (exempelvis “bokmärken”, “aktiviteter på bibliotek” eller “kassar/påsar”) 

också hade med biblioteket att göra, var “på biblioteket” redan ikryssat och fick förmodligen 

stå kvar, eftersom detta inte var ett felaktigt svar. Kanske hade “på biblioteket” inte alls varit 

ett lika populärt svarsalternativ om det hade placerats sist. Om man istället hade valt att 

plocka bort alternativet hade kanske respondenterna i större utsträckning valt att kryssa i flera 

av de andra alternativen. 

Övriga marknadsföringskanaler som hade uppmärksammats av respondenterna var “på 

bussen” och “annons i tidning”, kanaler som också nådde ut till de invånare i Kalmar som inte 

regelbundet (eller någonsin) besöker biblioteket. “Aktiviteter på stan” och “aktiviteter på 

biblioteket” uppmärksammades inte av särskilt många respondenter, vilket kan bero på att 

flera av aktiviteterna var engångsföreteelser och flera av dem krävde att man besökte 

biblioteket. Bland det material (förutom affischer) som biblioteket tillhandahöll 

uppmärksammades “bokmärken” och “kassar/påsar” av några respondenter, medan ingen av 

respondenterna uppgav att de hade lagt märke till de knappar och pins som bars av 

bibliotekspersonalen. 

6.3 Invånarnas bilder av biblioteket 
Den tredje frågan i vår frågeställning var “stämmer invånarnas bilder av biblioteket överens 

med de bilder kampanjen vill förmedla?” Vi valde att anpassa de påståenden om biblioteket vi 

ställde i vår enkät efter de bilder av biblioteket som ”Låna dig rik”-kampanjen vill föra fram. I 

vår analys av bilderna av biblioteket har vi också valt att utgå ifrån de mål som formulerades i 

och med ”Låna dig rik”-kampanjens start (se avsnitt Låna dig rik-kampanjens mål) och vi har 

efter dessa valt att formulera fem teman: “biblioteket som socialt centrum”, “biblioteket som 

informationscentrum”, “biblioteket som kunskapscentrum”, “biblioteket som kulturcentrum” 

samt “kreativt nav för upplevelser och demokratisk arena”. 

Genom att slå ihop alla respondenters svar på de påståenden vi ställde i enkäten, räknade vi ut 

medelvärdet för varje påstående. Detta ger oss en bild av hur invånarna i Kalmar ser på 

biblioteket. Vi kommer att koppla ihop frågorna med något av de teman som nämns ovan. Vi 

valde att jämföra medelvärdena både mellan åldersgrupperna (se figur 6.6) och mellan könen 

(se bilaga 7). Eftersom en respondent uppgav kön men inte ålder, skiljer sig medelvärdena i 

de två figurerna åt med en decimal, men eftersom skillnaderna är så väldigt små har vi valt att 

i vår analys utgå ifrån det totala medelvärdet som visas i figur 6.6 I avsnitt 5.3, figur 5.7 kan 

man se hur många personer som svarade på varje alternativ under alla påståenden. 
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Figur 6.6 – Påståenden om biblioteket & åldersgrupp 

6.3.1 Biblioteket som socialt centrum 
De påståenden i enkäten som kan kopplas till bilden av biblioteket som socialt centrum var 

“biblioteket är en social plats där jag träffar vänner och bekanta” och “bibliotekspersonalen 

verkar ofta upptagen när jag har frågor”. Respondenten ombads att välja på en skala från 5 

(instämmer helt) till 1 (instämmer inte alls) hur mycket de höll med om påståendet.  

Det totala medelvärdet för påståendet “biblioteket är en social plats där jag träffar vänner och 

bekanta” är på 2,24. Detta tyder på att de flesta av respondenterna inte uppfattar biblioteket 

som en social plats och man skulle kunna tolka det som att de flesta går till biblioteket i andra 

ärenden än just att träffa vänner och bekanta. Åldersgruppen 18-35 år och åldersgruppen 56 år 

och uppåt har något högre medeltal än vad de mellan 36-55 år har, vilket tyder på att dessa 

grupper använder sig av biblioteket som en mötesplats i större utsträckning. Detta skulle 

möjligen kunna bero på att gruppen 36-55 år består av fler förvärvsarbetare än de andra två 

grupperna (18-35 innehåller förmodligen fler studenter och 56 år - innehåller förmodligen fler 

pensionärer), vilka kanske inte har tid att besöka biblioteket i samma utsträckning som de 

andra grupperna. 

Mellan könen är skillnaden på medelvärdet ganska stor. Kvinnornas medelvärde är 2,66 

medan männens är 1,76, vilket visar att kvinnorna i högre grad än männen uppfattar 

biblioteket som ett socialt centrum. Detta kan kanske ha att göra med att kvinnorna är flitigare 

biblioteksbesökare än vad männen är (se avsnitt 6.1, figur 6.2). En respondent har skrivit en 

kommentar i enkäten som berör ämnet: “När jag pluggade var biblioteken en social plats men 

numera ser jag sällan någon jag känner där. Jag blir stressad av bibliotek pga att man måste 

vara tyst & lånetiden är för kort. Jag föredrar att äga böcker. Trots detta tycker jag att 

bibliotek är en bra institution”. Bilden av biblioteket som en plats där man ska vara tyst lever 

förmodligen kvar hos många, vilket försvårar när bibliotek vill framstå som ett socialt 

centrum. 

Påstående nummer två: “bibliotekspersonalen verkar ofta upptagen när jag har frågor” har en 

låg siffra, vilket kan sägas är fördelaktigt för den bild biblioteken vill förmedla. Det totala 

medelvärdet för påståendet är 1,71. Fördelningen mellan åldersgrupperna är också ganska 

jämn, med något färre äldre som tycker att bibliotekspersonalen verkar upptagen. Det är dock 
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fler män än kvinnor som uppfattar personalen som upptagen (jämför männens medeltal: 1,84 

med kvinnornas: 1,58) (bilaga 7, figur 10). Kvinnor besöker, som tidigare nämnt, biblioteket 

oftare än vad männen gör och verkar inte heller uppfatta personalen som lika upptagen som 

männen gör. Kanske bidrar männens bild av bibliotekspersonalen till hur ofta de besöker 

biblioteket? En tillmötesgående bibliotekspersonal bidrar förmodligen till biblioteket som en 

plats där man känner sig välkommen och utgör således en del i att sprida bilden som ett 

socialt centrum.  

Sex personer valde att hoppa över påståendet om bibliotekspersonalen, några med 

kommentaren att de aldrig besöker biblioteket och därför inte kunde besvara frågan, eller att 

de aldrig frågar om hjälp när de är på biblioteken. 

6.3.2 Biblioteket som informationscentrum 
En annan av ”Låna dig rik”-kampanjens visioner är att förmedla bilden av biblioteket som ett 

informationscentrum. Påståendet “jag går till biblioteket när jag ska söka efter information” 

stämde inte särskilt väl överens med våra respondenters åsikter. Det totala medelvärdet för 

påståendet ligger på endast 2,31. Skillnaden mellan könen är ganska stor, fler kvinnor än män 

går till biblioteket för att söka efter information (kvinnors medeltal: 2,58 och mäns medeltal 

2,08) (se bilaga 7, figur 10). Även inom åldersgrupperna skiljer det sig åt. Ju äldre 

åldersgrupp, i desto större utsträckning verkar man gå till biblioteket för att söka efter 

information. Kanske kan yngres ovilja att söka efter information på biblioteket sammanfattas 

med en respondents kommentar: “www - är bättre”. Yngre personer med dator och 

Internetuppkoppling i hemmet besöker kanske biblioteket mer sällan för informationssökning, 

medan äldre personer i större utsträckning använder sig av datorer på biblioteket eller söker 

efter information i tryckt form. Höglund & Wahlström (2009, s. 8) konstaterar att av 3311 

tillfrågade personer hade 99 % i åldersgruppen 15-29 år använt sig av Internet någon gång 

under året 2007, medan motsvarande siffra i åldersgruppen 50-64 år var 83 %. I 

åldersgruppen 65-85 år var motsvarande siffra så låg som 38 %. Det skulle också kunna vara 

så att yngre personer hellre söker efter information på egen hand och då helst hemifrån, 

medan äldre personer kanske tar hjälp av en bibliotekarie i informationssökningsprocessen, 

oavsett om informationen söks via Internet eller i tryckta medier. En annan möjlighet skulle 

kunna vara att yngre personer inte förknippar biblioteket och bibliotekarier med elektronisk 

information, utan tror att informationen på biblioteken till största del finns i böcker och 

tidningar och därför inte är lika uppdaterad och lättillgänglig. 

6.3.3 Biblioteket som kunskapscentrum 
Bilden av biblioteket som ett kunskapscentrum verkar vara utbredd hos våra respondenter. 

Medeltalet av påståendet “biblioteket är en bra plats för att få nya kunskaper” är ganska högt: 

3,73 hos alla respondenter. Medeltalet bland männen ligger på 3,48 medan det hos kvinnor 

ligger så högt som 3,99. Åldersmässigt skiljer det sig på samma sätt som påståendet om 

biblioteket som en plats där man söker information. Fler äldre instämmer i påståendet än vad 

de yngre gör. I den äldsta åldersgruppen är medeltalet väldigt högt: 4,15, vilket kan tolkas 

som att de flesta över 55 år tycker att biblioteket är en bra plats för att få nya kunskaper.  

Förklaringen på skillnaden mellan åldrarna kanske kan vara densamma som för påståendet om 

biblioteket som en plats där man söker information, att de yngre respondenterna hellre söker 

efter kunskap på andra sätt, förslagsvis genom Internet hemifrån. Det verkar dock som om fler 

personer, ung som gammal, förknippar biblioteket med kunskap snarare än med information. 

En förklaring kan också vara att påståendet om kunskaper är formulerat från ett annat 

perspektiv. “Jag går till biblioteket när jag ska söka efter information” är personligt, medan 

“biblioteket är en bra plats för att få nya kunskaper” är ett påstående man kan instämma i även 
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om man personligen inte går till biblioteket för att få nya kunskaper. Kanske hade medeltalet 

varit lägre om påståendet hade formulerats “jag går till biblioteket för att få nya kunskaper”. 

6.3.4 Biblioteket som kulturcentrum 
Även bilden av biblioteket som ett kulturcentrum verkar utbredd bland våra respondenter. 

Förmodligen är bilden av biblioteket som en plats som erbjuder kultur redan etablerad hos de 

flesta människor, men den kultur som biblioteket erbjuder uppfattas kanske inte rikta sig till 

alla människor. Vi valde därför att formulera ett påstående som löd: “biblioteket erbjuder 

kultur som passar alla”. På så sätt ville vi undvika att våra respondenter skulle instämma i att 

biblioteket erbjuder kultur, men för sig själva tänka att kulturen som erbjuds inte passar dem.  

Medeltalet av påståendet “biblioteket erbjuder kultur som passar alla” är ändå högt: 3,52. 

Även i detta fall är det fler kvinnor som instämmer i påståendet (medeltal på 3,83) än män 

(medeltal på 3,16). Det är fler som instämmer i påståendet ju högre upp i åldersgrupperna man 

går. Detta kan tolkas som att äldre människor, i första hand kvinnor, i högre grad än vad 

yngre, framför allt män, uppfattar att biblioteket erbjuder kultur som passar alla. 

6.3.5 Kreativt nav för upplevelser och demokratisk arena 
Syftet för Futurum.kom- projektet och ”Låna dig rik”-kampanjen sammanfattas med: ”skapa 

bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i 

lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla” (Nyhetsbrev nr. 1). 

För att se om våra respondenters bild av biblioteket överensstämmer med ett “kreativt nav för 

upplevelser” bad vi respondenterna ta ställning till påståendet “på biblioteket får jag nya 

intryck och upplevelser”. Medelvärdet är ganska lågt: 2,41. Könsskillnaderna var ganska stora 

och liksom på de flesta andra påståenden har kvinnorna en mer positiv bild än männen: 

medelvärdet hos kvinnorna är 2,80 medan medeltalet hos männen bara ligger på 2,0. Inte 

heller vad gäller åldersskillnader är detta påstående något undantag: medelvärdet hos den 

äldsta åldersgruppen är högst (2,82) följt av den mellersta åldersgruppen (2,49) och sist 

kommer den yngsta åldersgruppens medeltal (2,04). En förklaring till det relativt låga 

medeltalet skulle kunna vara att det kan vara svårt att svara på frågan om man får nya 

upplevelser och intryck på biblioteket, eftersom upplevelser och intryck kan betyda olika 

saker för olika personer. Klart står i alla fall att kvinnor och äldre personer tycker sig få flera 

nya upplevelser och intryck på biblioteket än vad yngre personer gör. 

Biblioteket som en “demokratisk arena för alla” kan vara svår att utvärdera då formuleringen 

“demokratisk arena” är något oklar. Vi valde dock att ta fasta på begreppet biblioteket “för 

alla” när vi bad respondenterna ta ställning till påståendet “på biblioteket bemöts alla jämlikt”. 

Detta är det påstående som flest respondenter instämmer i (medelvärdet är 3,93) men också 

det påstående som har minst antal svar (130 av 136 tillfrågade). Några respondenter valde att 

hoppa över frågan med motiveringen att de inte visste vad de skulle svara eftersom de bara 

visste hur de själva blev bemötta. Man kan därför tänka sig att det höga medelvärdet kanske 

snarare speglar frågan om hur respondenterna själva blir bemötta. Det är naturligtvis omöjligt 

att som tillfrågad veta om alla biblioteksbesökare bemöts jämlikt och detta var inte heller 

syftet med frågan. Syftet var snarare att ta reda på om respondenterna hade en bild av 

biblioteket som en plats dit alla är välkomna och där alla bemöts jämlikt. Denna bild verkar 

stämma väl överens med respondenternas bild av biblioteket. Även i detta påstående är det 

fler kvinnor (medeltal 4,12) än män (medeltal 3,72) som instämmer. Åldersfördelningen 

skiljer sig på så sätt att personer mellan 36-55 år i lite större utsträckning (medeltal 4,05) 

håller med om påståendet än vad personer mellan 18-35 år (medeltal 3,85) och personer äldre 

än 56 år (3,95) gör. Överlag kan man konstatera att bilden av biblioteket som en plats där alla 

bemöts jämlikt verkar utbredd hos invånarna i Kalmar.  
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6.4 Kampanjens mål 
Vår sista fråga i frågeställningen var “Är biblioteken i Kalmar på väg mot ”Låna dig rik”-

kampanjens uppsatta externa mål?” Vi ville se om kampanjen har haft den effekt som 

biblioteken avsett och om de var på väg att uppfylla sina mål.  

6.4.1 Målen genom The control process 
Vi börjar med att titta på kampanjen genom modellen The control process (Andreasen & 

Kotler 2003, s. 501) (se avsnitt 3.1, figur 3.1). Första steget i modellen är Goal setting som 

frågar “vad vill vi uppnå?” (Kotler & Lee 2003, s. 36f). Här frågar vi oss vilka kampanjens 

mål var. Kampanjens mål var att stärka bibliotekets varumärke, öka allmänhetens intresse för 

bibliotekets tjänster och sprida en bild av biblioteket som lyhörda, engagerade, kreativa och 

kompetenta. Man ville att biblioteket skulle uppfattas som “ett kreativt nav för upplevelser, 

kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla” (Nyhetsbrev 

nr. 1) och man ville etablera bilden av biblioteket som:  

 socialt centrum 

 kulturcentrum 

 informationscentrum  

 kunskapscentrum 

Nästa steg är Performance measurement, att ta reda på vad som händer i processen (Kotler & 

Lee 2003, s. 36f). Går kampanjen framåt eller står den stilla? Svaret på den frågan är inte helt 

entydigt. Efter att ha utvärderat resultatet av enkäten kan vi konstatera att lite drygt hälften av 

de tillfrågade hade lagt märke till kampanjen. På så sätt skulle man kunna säga att kampanjen 

går långsamt framåt. Ingen respondent uppger dock att de besöker biblioteket oftare än förut 

efter att de har sett kampanjen, vilket skulle kunna tolkas som att allmänhetens intresse för 

bibliotekets tjänster inte har ökat, åtminstone inte enligt respondenternas egna åsikter. Vad 

gäller bilden av biblioteket stämmer vissa delar av den bild kampanjen vill förmedla överens 

med den bild som invånarna i Kalmar har av biblioteket. De bilder av biblioteket som är 

relativt etablerade hos Kalmarborna är biblioteket som ett kulturcentrum, kunskapscentrum 

och en demokratisk arena för alla. Däremot behöver man bättre nå ut med bilden av 

biblioteket som ett socialt centrum, informationscentrum och ett kreativt nav för upplevelser. 

Efter att ha tagit reda på vad som händer i processen frågar vi oss varför det händer, vi gör en 

Performance diagnosis (ibid.). För ”Låna dig rik”-kampanjen kan man säga att den 

förmodligen skulle ha lättare att uppnå sina mål om den nådde fler människor. Över 80 % av 

de respondenter som har uppmärksammat kampanjen tycker att den var mycket bra eller bra, 

vilket tyder på att om kampanjen nådde ut bättre skulle den vara till stor hjälp i att stärka 

bibliotekets varumärke och att sprida en ny bild av biblioteket. Däremot är det svårt att säga 

om kampanjen kan hjälpa till med att öka allmänhetens intresse för bibliotekets tjänster, 

eftersom ingen av de tillfrågade respondenterna uppger att de har besökt biblioteket oftare 

efter att de har uppmärksammat kampanjen. 

Det sista steget i modellen är Corrective action där vi frågar vad som behöver göras i 

fortsättningen (ibid.). Vi kan se att kampanjen behöver nå ut bättre, eftersom den faktiskt har 

tagits emot positivt av de personer som uppmärksammat den. Vi kan också se att biblioteken 

har goda möjligheter att fortsätta marknadsföra sig. Nästan 75 % av våra respondenter tycker 

att det är mycket bra eller bra att biblioteken lägger resurser på att marknadsföra sig (se 

avsnitt 5.2.4., figur 5.6). Hur biblioteken än väljer att gå vidare med kampanjen kan det vara 

about:blank
about:blank
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bra att stanna upp och kontrollera om kampanjen närmar sig de uppsatta målen och sedan 

analysera bakomliggande orsaker till varför den rör sig i en viss riktning. 

6.4.2 Målen genom måluppfyllelsemodellen 
I måluppfyllelsemodellen ställer sig utvärderaren två frågor för att få en bild av om målen har 

uppfyllts. Den första lyder: “I vilken grad har målen blivit uppfyllda?”(Vedung 2009, s. 92). 

Vår analys tyder på att målet att stärka bibliotekets varumärke till en viss grad har blivit 

uppfyllt. Ungefär hälften av de tillfrågade hade uppmärksammat kampanjen. Dock var det 

ingen av dessa som uppgav att kampanjen hade fått dem att besöka biblioteket oftare, vilket 

skulle kunna ses som ett misslyckande. Av dem som går någon gång i halvåret har 69 % lagt 

märke till kampanjen och av de som går någon gång om året eller mer sällan har 30 % 

respektive 22 % uppmärksammat kampanjen vilket skulle kunna bidra till att bibliotekets 

varumärke har stärkts hos dessa invånare. Det är svårt att säga om kampanjen har ökat 

allmänhetens intresse för bibliotekets tjänster, men eftersom ingen av respondenterna uppger 

att de har gått mer till biblioteket efter att ha uppmärksammat kampanjen talar det för att 

kampanjen än så länge inte har gjort det. 

Målen med kampanjen är att biblioteket ska uppfattas som en demokratisk arena och vara ett 

nav för upplevelser, kunskap och information. Dessa mål undersökte vi genom ett antal 

påståenden som graderades hur väl de överensstämde med respondenternas åsikt. För målet 

som en demokratisk arena valde vi att ställa påståendet “på biblioteket bemöts alla jämlikt”. 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att invånarna i Kalmar överlag är positiva till bilden av 

biblioteket som en plats där alla bemöts jämlikt men att kvinnorna är mer positiva, liksom de i 

åldersgruppen 36-55 år. Det verkar dock ha varit det påstående som var svårast att ta ställning 

till eftersom det var fler som valde att inte uppge något svar jämfört med de andra 

påståendena. 

Vi kan också konstatera att det inte är många av de tillfrågade som ser biblioteket som en 

plats där de får nya intryck och upplevelser. Resultaten är här relativt jämnt fördelade över 

ålder och kön och inga påtagliga skillnader mellan dessa kan urskiljas. Detta är alltså ett mål 

som ännu inte är uppfyllt. 

Till skillnad från bilden av biblioteket som upplevelsecentrum är bilden av biblioteket som 

kunskapscentrum mer etablerad hos invånarna och påståendet “biblioteket är en bra plats för 

att få nya kunskaper” var det många som instämde i. I detta påstående är skillnaderna tydliga 

mellan åldersgrupperna, de som är mest positiva till denna bild är de som är 56 år eller äldre. 

Detta mål kan ses som delvis uppfyllt. 

Biblioteket som informationscentrum undersöktes genom påståendet “jag går till biblioteket 

när jag ska söka efter information”. De flesta av våra respondenter använde sig inte av 

biblioteket för att söka information, men även här var det skillnader mellan olika grupper. Fler 

kvinnor än män använder biblioteket för informationssökning. Skillnader ses också mellan 

åldrarna, då det är fler äldre som går till biblioteket för informationssökning. Resultatet tyder 

på att detta mål inte är uppfyllt. 

Målet att biblioteket ska ses som ett socialt centrum undersöktes bland annat genom 

påståendet “biblioteket är en social plats där jag träffar vänner och bekanta”. Här var resultatet 

något varierande, de yngsta och de äldsta åldergrupperna uppgav i högre grad än den 

mellersta åldersgruppen att de använder biblioteket som ett socialt centrum. Stora skillnader 

kan vi också se mellan män och kvinnor, då kvinnorna i större utsträckning än männen ser 
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biblioteket som en mötesplats. Här är det svårt att säga om målet är uppnått eftersom det är så 

pass stora skillnader mellan olika grupper. 

Den andra frågan måluppfyllelsemodellen ställer är: “Har insatsen bidragit till att målen 

uppfyllts?”(Vedung 2009, s. 92). De åtgärder biblioteken har vidtagit för att nå ut med 

kampanjen har varit avgörande för kampanjens spridning. Det är dock många som har 

uppmärksammat kampanjen när de varit på biblioteket, vilket innebär att de redan är 

biblioteksanvändare och biblioteket har inte med denna strategi nått ut till ovana 

biblioteksanvändare. De marknadsföringskanaler som varit mest framgångsrika var dock 

affischer och reklampelare, som 55 % respektive 48 % av de som lagt märke till kampanjen 

har noterat. Detta bör ses som positivt eftersom affischer och reklampelare ofta ligger utanför 

bibliotekets fysiska plats och syns i sammanhang där biblioteket ofta inte syns. Det innebär att 

de flesta invånare i Kalmar har haft möjlighet att lägga märke till kampanjen även om de inte 

brukar gå till biblioteket. 

Eftersom kampanjen befinner sig i ett inledande stadium och kommer att fortsätta under 

kommande år, är det svårt att få en klar överblick av vad kampanjen som helhet kommer att 

resultera i. Man kan konstatera att kampanjen har uppmärksammats och att vissa av de bilder 

man ville förmedla stämmer överens med invånarnas bilder av biblioteket. Det finns dock 

bilder som inte överensstämmer med invånarnas och mycket biblioteken skulle behöva arbeta 

mer med för att stärka sitt varumärke. Man kan också konstatera att några 

marknadsföringskanaler har varit framgångsrika och tjänat sitt syfte, medan andra inte har det. 
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel återkopplar vi våra resultat med vår frågeställning. Vi diskuterar 

omständigheter som kan ha påverkat resultatet av vår undersökning och kopplar ihop våra 

resultat med tidigare forskning. Slutligen ger vi också förslag på fortsatt arbete med ”Låna 

dig rik”-kampanjen. 

Denna uppsats syfte var att genom följande frågeställning göra en utvärdering av kampanjen 

”Låna dig rik” på Kalmar bibliotek: 

 Har invånare i Kalmar uppmärksammat ”Låna dig rik”-kampanjen? 

 Genom vilka marknadsföringskanaler har invånarna uppmärksammat kampanjen? 

 Stämmer invånarnas bilder av biblioteket överens med de bilder kampanjen vill 

förmedla? 

 Är biblioteken i Kalmar på väg mot ”Låna dig rik”-kampanjens uppsatta externa mål? 

 

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att mer än hälften av de tillfrågade i Kalmar 

har uppmärksammat kampanjen, främst genom reklampelare, affischer och på biblioteket. 

Invånarnas bilder av biblioteket stämmer till viss del överens med de bilder kampanjen vill 

förmedla. Eftersom målen med kampanjen är väldigt stora och övergripande och avser hela 

perioden som projektet pågår, är det svårt att skapa sig en klar bild över vad kampanjen 

egentligen har åstadkommit så här långt. Vi kan i alla fall se att delar av målen håller på att 

uppfyllas och att de i de flesta fall är på väg åt rätt håll. Det är också svårt att veta om 

kampanjen har förändrat invånarnas bild av biblioteket. Eftersom det inte har gjorts någon 

undersökning av attityder eller syn på biblioteket innan kampanjen drog ingång, har det har 

inte funnits något konkret att jämföra med. 

 

Vi hade själva förväntat oss att fler invånare än bara hälften av de tillfrågade skulle ha 

uppmärksammat ”Låna dig rik”-kampanjen eftersom den har varit så pass spridd i länen. 

Kanske skulle fler ha svarat att de hade uppmärksammat kampanjen om vi hade gjort vår 

undersökning i samband med vecka 3 och några veckor framåt, då marknadsföringsinsatserna 

var som mest intensiva. Vi trodde nog inte att många skulle svara att de hade besökt 

biblioteket oftare efter att ha sett kampanjen, men blev ändå något förvånade av att inte en 

enda av respondenterna hade ändrat sitt beteende. Vi blev inte heller förvånade över resultatet 

av vilka marknadsföringskanaler som var mest uppmärksammade. Affischer och reklampelare 

var framträdande och syntes i många olika miljöer. De bilder som invånarna hade av 

biblioteket stämde ganska bra överens med vad vi hade förväntat oss. Vi trodde att de flesta 

hade en bild av biblioteket som en plats för kultur och kunskap, däremot visste vi inte att 

bilden av biblioteket som en social plats var så pass svag. 

Det är inte säkert att det resultat vi fick fram i Kalmar kan appliceras på en utvärdering av 

hela ”Låna dig rik”-kampanjen eftersom de inblandade biblioteken har arbetat med 

kampanjen på olika sätt. Bilderna som invånarna har av biblioteket kan förmodligen också i 

många fall kopplas till just ett specifikt bibliotek och bör därför inte ses som allmängiltig. 

Däremot kan nog vissa resultat i vår undersökning gälla för hela kampanjen. Det är till 

exempel inte förvånande att fler kvinnor än män har lagt märke till kampanjen, då tidigare 

undersökningar visar att kvinnor besöker biblioteket i högre utsträckning än män (Höglund & 

Wahlström 2009, s. 8). Det vore intressant att göra flera liknande undersökningar men på 

andra platser. Vår undersökning gjordes bland de som rörde sig inne i centrala Kalmar och 

som därför kanske hade haft större möjligheter att uppmärksamma kampanjen. Man kan fråga 
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sig vilka resultat en liknande undersökning hade givit om man hade ställt frågorna till 

invånare i en mindre landsbygdskommun. 

7.1 Relation till litteratur 
För att återknyta resultatet till tidigare forskning kan man titta på hur det förhåller sig till 

McCarthys fyra P. Det P som kampanjen har fokuserat mest på är påverkan. Det är lite 

otydligt om man har lyckats med påverkan i kampanjen eftersom det är svårt att säga om man 

har övertygat invånarna om att de behöver bibliotekets tjänster. Vi kan inte säkert uttala oss 

om i vilken utsträckning användarna har påverkats att använda bibliotekets tjänster eftersom 

vi inte har kunnat mäta hur deras vanor såg ut innan kampanjen påbörjades. Om man får tro 

respondenterna själva har dock ingen av dessa påverkats av kampanjen på så sätt att de har 

besökt biblioteket oftare efter att ha sett den. Intentionen har varit god då man har använt sig 

av annonsering av kampanjen, men man skulle kanske lyckas bättre ifall man använde sig av 

marknadssegmentering, det vill säga att man riktade sig till en specifik utvald målgrupp så att 

invånarna på ett personligare plan känner sig manade att gå till biblioteket och använda dess 

tjänster. 

En kampanj av detta slag som är spridd på ett relativt stort geografiskt område och når ut till 

många invånare kan kopplas till marknadsföringsgrenen branding eftersom kampanjen syftar 

till att sprida bibliotekets varumärke. I den slogan man har valt: “Låna dig rik” har man 

definierat vad man vill att biblioteket ska stå för och den bild man vill etablera hos 

allmänheten. 

Eftersom kampanjen bygger på att man vill nå ut till och stärka relationerna till användare och 

icke-användare är biblioteken inne och snuddar på relationsmarknadsföring, där två av 

begreppen är relationer och interaktion. Nätverk, som är det tredje begreppet, bygger 

biblioteken inom kampanjen tillsammans med invånarna utåt sett. Den relationen man framför 

allt vill utveckla är den mellan bibliotek och användare, den mellan “leverantören” och 

“kunden” i relationsmarknadsföring. Kanske kan kampanjen använda sig av 

relationsmarknadsföring genom alternativa tillvägagångssätt, exempelvis genom sociala 

medier eller andra webbtjänster. Genom att använda sig av marknadsföring på Internet går det 

att enkelt anpassa marknadsföringen till olika målgrupper och på så sätt kan man nå olika 

användargrupper på sätt som passar just de grupperna. 

7.2 Omständigheter som kan ha påverkat undersökningens resultat 
Vi fick en hög svarsfrekvens på nästan alla frågor vi ställde i enkäten, vilket nog påverkades 

av att vi delade ut enkäten till respondenten och sedan stod en bit ifrån och väntade tills 

respondenten var klar. Många respondenter kände kanske att när de väl hade tackat ja till att 

besvara enkäten kunde de lika gärna fylla i hela enkäten från början till slut. Ett annorlunda 

tillvägagångssätt, om vi till exempel hade skickat hem enkäten till våra respondenter, skulle 

antagligen ha gjort att svarsfrekvensen på frågorna hade blivit lägre. Däremot hade kanske 

svaren blivit annorlunda och mer tillförlitliga om respondenten hade fått sitta hemma och i 

lugn och ro hinna tänka över enkätfrågorna. En fördel med vår utdelningsmetod var däremot 

att respondenten fick möjlighet att fråga oss om de enkätfrågor som de inte förstod, vilket nog 

bidrog till att färre personer hoppade över frågor. En annan fördel med vår metod var att vi 

förmodligen nådde personer som kanske inte hade tagit sig tid att sitta hemma och fylla i 

enkäten och sedan skicka iväg den på posten. 

Vår intention med undersökningen var att få in svar från minst 150 och som mest 200 

personer. Vi fick totalt in 154 ifyllda enkäter, men två respondenter var under 18 år och 16 

respondenter bodde inte i Kalmar kommun. Eftersom undersökningen gäller invånare över 18 
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år i Kalmar kommun, räknades dessa 18 respondenter bort och kvar blev 136 enkätsvar, 14 

färre än vår minimigräns. Fler enkätsvar hade naturligtvis gjort att vi med större säkerhet 

kunde uttala oss Kalmarbornas uppfattningar om ”Låna dig rik”-kampanjen och biblioteken i 

Kalmar, men vi tyckte ändå att de 136 enkätsvaren vi fick in gav oss en någorlunda klar bild 

över invånarnas åsikter och uppfattningar. 

Man bör vara medveten om att respondenternas uppfattningar om biblioteket kan vara baserad 

på erfarenheter från andra bibliotek än de inom Kalmar kommun. Eftersom kampanjen även 

har bedrivits i Blekinge och Kronobergs län kan vissa respondenters uppfattning om 

kampanjen delvis vara baserad på det de har sett av kampanjen utanför Kalmar län. De 

påståenden som i enkäten ställdes om biblioteket var inte preciserade för att gälla just 

Kalmars bibliotek. Detta kan innebära att respondenternas positiva eller negativa erfarenheter 

från andra bibliotek spelade in när de skulle reflektera över sin bild av biblioteket. Det kan 

dessutom ha varit otydligt för respondenterna att uppfatta att kampanjen handlar om 

folkbibliotek. De respondenter som har erfarenheter av andra bibliotekstyper i Kalmar, 

exempelvis universitetsbibliotek, skolbibliotek eller sjukhusbibliotek, kan ha baserat sina svar 

på erfarenheter från dessa bibliotek. Det framgår å andra sidan inte tydligt av ”Låna dig rik”-

kampanjens marknadsföringskanaler att man syftar på just folkbibliotek. 

 

7.3 Förslag till fortsatt arbete med Låna dig rik-kampanjen 
Utvärdering av kampanjen bör fortsättas i och med kampanjens fortskridande, men det bör 

kanske ske med flera metoder än bara enkätundersökningar. Det är naturligtvis också 

intressant att ta reda på om kampanjen har fått besöks- och utlåningsstatistiken på de 

inblandade biblioteken att öka, vilket också mäts av biblioteken under kampanjens gång (Zorn 

2011, s.14). Vår enkätundersökning har givit en övergripande bild av i vilken utsträckning 

invånarna i Kalmar har uppmärksammat kampanjen, likheter och olikheter hos de 

respondenter som har uppmärksammat den, vad de tyckte om kampanjen och marknadsföring, 

samt vilka bilder respondenterna har av biblioteket. Undersökningen ger dock inget svar på 

varför invånarna uppfattar eller inte uppfattar kampanjen på ett visst sätt, eller vad det är som 

påverkar deras bild av biblioteket. Detta vore intressant att undersöka vidare och skulle nog 

vara användbart för ett fortsatt arbete med kampanjen. 

Vi tycker oss skönja ett mönster i våra enkätsvar som tyder på att kvinnor i högre utsträckning 

än män har uppmärksammat kampanjen, har en positiv bild av denna och har en bild av 

biblioteket som till större del än männens bild stämmer överens med de bilder av biblioteket 

som kampanjen vill förmedla. Överlag verkar också de äldre respondenterna ha en mer positiv 

bild av kampanjen och biblioteket än yngre. Kanske vore det därför lämpligt att man vid ett 

fortsatt arbete med kampanjen inriktar marknadsföringen mot män och/eller yngre personer.



 

Sammanfattning 
2009 startade Futurum.kom ett samverkansprojekt mellan Länsbiblioteket Sydost, 

Regionbiblioteket i Kalmar län och 25 kommunbibliotek i Kronoberg, Kalmar och Blekinge 

län. Ur projektet föddes ”Låna dig rik”, en marknadsföringskampanj som skapades för att 

stärka bilden av biblioteket som socialt, kreativt, demokratiskt och en plats för upplevelser, 

kunskap och information. Folkbibliotek har i takt med tiden hamnat i en alltmer 

konkurrensutsatt situation med större konkurrens från bland annat bokhandlar, TV och 

Internet. Detta har lett till minskade cirkulationstal och nedläggning av filialbibliotek i hela 

landet. Biblioteket behöver visa upp sig och framhålla vilken viktig samhällsinstitution de är. 

”Låna dig rik”-kampanjen är ett initiativ för att få fler människor att få upp ögonen för 

biblioteken och vad de kan erbjuda. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur kampanjen 

hade mottagits av invånarna i Kalmar kommun. Uppsatsen ämnade ta reda på om invånarna 

hade uppmärksammat kampanjen, genom vilka marknadsföringskanaler de hade 

uppmärksammat den, om invånarnas bilder av biblioteket stämde överens med de bilder 

kampanjen ville förmedla, samt att utvärdera om kampanjen rörde sig i riktning mot sina 

uppsatta mål. 

I uppsatsen redogjordes för tidigare litteratur som var relevant för undersökningen. Här 

nämndes bland annat McCarthys 4 P, av Owens applicerad på bibliotek. Vidare berördes 

branding och relationsmarkandsföring. Även tidigare studier kring utvärdering presenterades, 

bland annat Zetterlunds tre strategier för lokala utvärderingsprojekt. De teorier som användes 

var Kotler & Andreasens marknadsföringsteori The control process samt Vedungs 

måluppfyllelsemodell för utvärdering. 

Empirin utgjordes av en enkätundersökning bland invånarna i Kalmar. Enkätundersökning 

bedömdes som lämpligare än exempelvis intervjuer, eftersom syftet var att ta reda på vilken 

inverkan kampanjen hade haft på många människor, inte på enskilda personer. 154 enkäter 

delades ut under en dag till personer som rörde sig inne i Kalmar stad, av vilka 136 bedömdes 

som giltiga och utgjorde underlaget för vår analys. I enkäten ställdes dels bakgrundsfrågor om 

kön, ålder, utbildning och antal besök på biblioteket, dels frågor om uppfattningar kring 

kampanjen och bilden av biblioteket. 

Resultatet av frågorna presenterades i uppsatsen, följt av en analys som utformades i fyra 

teman som baserade sig på frågorna i uppsatsens frågeställning. Dessa teman var ”Låna dig 

rik”- kampanjens mottagande, uppmärksammade marknadsföringskanaler, invånarnas bilder 

av biblioteket och kampanjens mål. I analysdelen studerades samband mellan respondenternas 

åsikter om kampanjen och bilder av biblioteket med de bakgrundsfrågor som ställdes i början 

av enkäten. Lite drygt hälften hade uppmärksammat kampanjen, kvinnor i högre grad än män. 

Respondenterna hade i första hand sett kampanjen på biblioteket samt på reklampelare och 

affischer. Ingen respondent uppgav att kampanjen hade fått dem att besöka biblioteket oftare, 

men de som hade uppmärksammat kampanjen uppfattade den som positiv och nästan alla 

respondenter tyckte att det var positivt att biblioteket lägger resurser på att marknadsföra sig. 

De bilder av biblioteket som var starkast hos respondenterna var att biblioteket är en plats för 

kunskap, bred kultur och en plats där alla bemöts jämlikt. Svagare bilder var biblioteket som 

en plats att söka efter information, en social mötesplats och ett upplevelsecentrum. En analys 

av kampanjens mål genom uppsatsens teorier tyder på att kampanjen är på väg att uppfylla 

sina mål, men att processen går långsamt framåt. 

I diskussionen kopplades kampanjen till den litteratur som presenterades i uppsatsens början. 

Här diskuterades kampanjens koppling till branding och relationsmarknadsföring. I 



 

diskussionen resonerades det också kring omständigheter som kan ha påverkat 

undersökningens resultat, bland annat undersökningsmetoden och respondenternas 

erfarenheter från andra bibliotek. Slutligen gavs också förslag på fortsatt arbete med 

kampanjen.
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Bilaga 1: Enkät 

 

Hej!  

I din hand håller du en enkät vars svar kommer att ligga till grund för en utvärdering av Låna 

dig rik-kampanjen som bedrivs av biblioteken i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Med 

hjälp av dessa frågor vill vi ta reda på om kampanjen låna dig rik på Kalmars bibliotek har 

uppmärksammats av invånarna i kommunen. Enkäten delas ut slumpmässigt i Kalmar och alla 

personer som medverkar kommer att vara anonyma. Det kommer att ta ca fem minuter att 

besvara enkäten. En sammanställning av svaren kommer att användas i en kandidatuppsats 

som kommer att vara klar i slutet av maj. 

Tack på förhand, 

Emma Svensson och Hanna Tollin 

Programmet för biblioteks och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö 

Frågor om dig 

1. Kön: 

□ Man  □ Kvinna 

2. Födelseår: 19_____ 

3. Högst avslutade utbildning: 

□ Grundskola  □ Gymnasium (eller motsvarande) 

□ Folkhögskola   □ Yrkesutbildning   

□ Högskola/universitet □ Annat: ____________________ 

4. Bor du i Kalmar kommun?    

□ Ja □ Nej 

 



 

5. Har du lånekort på biblioteken i Kalmar? 

□ Ja □ Nej 

6. Hur ofta besöker du biblioteken i Kalmar?  

□ Flera ggr/vecka □ Flera ggr/månad □ Någon gång i halvåret 

□ Någon gång om året  □ Mer sällan 

Låna dig rik-kampanjen 

7. Har du lagt märke till Låna dig rik-kampanjen? (Se bild på sista sidan) 

□ Ja □ Nej 

Besvara fråga 8-11 om du har lagt märke till Låna dig rik-kampanjen. 

Fortsätt annars på fråga 12.     

8. Var har du sett Låna dig rik-kampanjen? (Kryssa gärna för flera alternativ) 

□ På biblioteket   □ På bussen 

□ Reklampelare   □ Annons i tidning 

□ Affischer   □ Knappar/pins 

□ Kassar/påsar   □ Bokmärken 

□ Aktiviteter på stan  □ Aktiviteter på bibliotek 

□ På Internet   □ Genom bekanta 

□ Annat: _________________________ 

9. Har kampanjen fått dig att besöka biblioteket oftare? 

□ Ja  □ Nej 

10.  Har du fått en förändrad bild av biblioteket i och med kampanjen?                                                            

□ Mer positiv bild  □ Oförändrad bild □ Mer negativ bild 



 

11. Vad tycker du om Låna dig rik-kampanjen? 

□ Mycket bra     □ Bra        □ Mindre bra        □ Dålig       □ Ingen åsikt 

12. Vad tycker du om att biblioteket lägger resurser på att marknadsföra sig? 

□ Mycket bra     □ Bra       □ Mindre bra        □ Dålig       □ Ingen åsikt 

Biblioteket 

Rangordna följande påståenden om biblioteket utifrån hur väl de stämmer 

överens med din bild av biblioteket. 

Rangordna från 5 (Instämmer helt) till 1 (Instämmer inte alls). 

 

13. Jag går till biblioteket när jag ska 

söka efter information. 

 

14. På biblioteket får jag nya intryck 

och upplevelser. 

 

15. Biblioteket är en social plats där 

jag träffar vänner och bekanta. 

 

16. Bibliotekspersonalen verkar ofta 

upptagen när jag har frågor. 

 

17. Biblioteket är en bra plats för att 

få nya kunskaper. 

 

18. Biblioteket erbjuder kultur som 

passar alla. 

 

19. På biblioteket bemöts alla 

jämlikt. 
 

 

 

 

 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 1 

□ 5   □ 4   □ 3   □ 2   □ 

 



 

 

 

20.  Har du några övriga kommentarer eller synpunkter på Låna dig rik-

kampanjen eller på biblioteken i Kalmar: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

 
 



 

 

Bilaga 2: Suzanne Hammargren. Kalmar kommun biblioteket, 

Marknadsföringsplan, 2010-11-22 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3: Kalmars planerade aktiviteter inför den övergripande 

kampanjen v 3 

2011

 



 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 4: Möte med Christina Karlberg 2010-12-01 

 



 

 

 
 



 

 

Bilaga 5: Kalmars aktiviteter under den övergripande kampanjen 

v 3 2011 

 
 



 

 

 
 



 

 

Bilaga 6: Figur 10 

 

 
 

Figur 10 – Påståenden om biblioteket och Kön 


