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Abstract: This bachelor thesis explores library students’ attitudes towards marketing in 
libraries. The aim is to find out if they are interested in working whit marketing questions in 
their future workplaces. To perform the study the author used a questionnaire survey and 48 
students completed the survey. The answers where converted into present form and 10 charts 
were created to show the result. The survey is based on the library researcher Eileen Elliot de 
Saèz theories of the marketing mix adapted to a library perceptive. de Saèz means that the 
library always must put the users of the library in focus and all services should be designed 
after the users needs.

The result shows that the students’ thought it was important to do marketing in libraries and 
was interested in working whit these issues in the future. However, the general attitude 
towards marketing was higher then the willingness to work with these questions on there 
future workplaces. It was a recurring result throughout the study.
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1 Inledning
Zuzana Helinsky är bibliotekarie, konsult och mångårig föreläsare i marknadsföringsfrågor i 
Sverige och internationellt. Hon har skrivigt boken En nödvändig liten bok om 
marknadsföring av bibliotek (2006) där hon menar att det behövs mer och aktiv 
marknadsföring av bibliotek än vad som görs idag. Helinsky menar att många arbetande 
bibliotekarier tycker att det verkar svårt och tidsödande att använda sig av olika 
marknadsföringsmodeller eftersom bibliotekssektorn inte konkurrerar med pris utan med 
kunskap, kompetens och relationer. Helinsky menar att allt som görs på biblioteket ska syfta 
till att marknadsföra biblioteket bättre. (Helinsky, 2006:5)   

Enligt Helinsky har biblioteken länge varit lyckligt lottade att inte behöva marknadsföra sig så 
omfattande men dess existens har nu blivigt ifrågasatt på senare år. Om inte bibliotek med 
krafttag tar tag i marknadsföringen så snart som möjligt och börjar visa upp dess betydelse 
och samhällsnytta kommer biblioteket inte synas i det ökande informationsbruset; än värre är 
att biblioteket på sikt urholkas på sin betydelse i samhället. På ett bibliotek bör alla personal 
vara insatt i den aktuella marknadsföringen och bidra i dess process att föra biblioteket framåt. 
Alla bibliotek bör ha en väl utarbetad marknadsplan där målen är välkända för all arbetande 
personal. Alla typ av marknadsföring är en ständig process som aldrig blir klar och ständigt 
behöver förnyas. Det är också viktigt att biblioteket utvecklas med samhället och med den 
dess nya teknik. 

Renborg skriver i antologin Biblioteket som serviceföretag (1992) en artikel vid namn 
Marknadsföring och servicekvalitet som beskriver hur bibliotek ofta saknar klara mål med sin 
verksamhet och inte tillämpar en systematisk marknadsföring. Renborg menar att det har varit 
svårt för ”biblioteksfolk” att ta till sig en företagsekonomisk begreppsapparat som kan verka 
”okulturell” och affärsmässig. Sådana tankar kan skada organisationen och man ska istället se 
vilket kraftfullt verktyg marknadsföring kan vara. Ett folkbibliotek kan till exempel ha som 
mål att nå ut till alla kommuninvånare i kommunen biblioteket befinner sig i och för att nå ut 
till så många innevånare som möjligt krävs marknadsföring i olika kanaler för att nå olika 
målgrupper. Biblioteken behöver se de olika behoven hos olika målgrupper och jobba för att 
dessa behov tillfredställs. (Renborg, 1992:61)

Marknadsföring av bibliotek blir mer och mer aktuellt i dagens växande informationssamhälle 
och som Helinsky menar behövs biblioteket synas för att dess samhällsbetydelse inte ska 
riskera att urholkas. Både Helinsky och Renborg ser tendenser hos arbetande bibliotekarier 
som tyder på ett svagare intresse för marknadsföring och marknadsföringstermer i 
bibliotekssektorn. Frågan väx om hur attityderna ser ut hos den nya generationen 
bibliotekspersonal som strax ska ut på arbetsmarknaden och utveckla dagens bibliotek mot 
framtiden? Hur ser dagens blivande bibliotekarier på marknadsföring, ses den som ett 
värdefullt verktyg eller som något mindre betydande? Under mitt första år på 
biblioteksprogrammet i Växjö togs marknadsföringsbegreppet upp och under ett seminarium 
fick alla studerande frågan: ja eller nej till marknadsföring av bibliotek? Vid en snabb 
rundgång av svaren verkade attityderna sprida runt 50/50 och jag undrar om det fortfarande är 
så bland de studerande eller om det finns skillnader i attityder mellan de studenter som precis 
börjat utbildningen och de som strax är klara? Därför finner jag det av intresse att undersöka 
attityder både hos dem som precis påbörjat sin utbildning och de som är på slutet av den. Kan 
det vara så att man blir mer positivt inställd till marknadsföring ju mer kunskaper man 
inhämtat från utbildning och praktik; eller är det tvärtom om?
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1.2 Disposition
Uppsatsen börjar med att presentera ämnet i inledningen och gå vidare genom att ge en 
tydligare bild i problemformulering och syfte samt frågeställningar. Efter detta följer 
definitioner av återkommande och grundläggande begrepp som används i arbetet för att ge en 
klarare och mer förståelig bild av vad uppsatsen ämnar undersöka. Vidare följer ett kapitel om 
tidigare forskning om attitydforskning runt bibliotek samt marknadsföring och bibliotek. 
Philip Kotler och framför allt de Sàezs teorier runt de 4 p: na kommer att sättas i fokus. 
Uppsatsen bygger på en teoribaserad enkät som vilar på de Sàez tolkning av de 4 p: na inom 
bibliotekssektorn. Mer om detta kommer att beskrivas i det efterföljande metodavsnittet. Det 
empiriska resultatet kommer att presenteras för att sedan diskuteras i ett analysavsnitt och 
efterföljande är slutsatser, sammanfattning och vidare forskning.

1.3 Problemformulering
Det finns gott om forskning runt attityder hos bibliotekspersonal och det finns även inom 
bibliotekariers attityd till marknadsföring (se kapitel 2.1) Men det tycks saknas forskning runt 
biblioteksstudenter och deras syn och attityd till ämnet. Det kan vara av intresse att ta reda på 
mer om hur denna grupp ser på marknadsföring redan innan deras yrkesliv har börjat. Jag har 
valt att avgränsa mig till att undersöka de bibliotekariestuderandes attityder på ett specifikt 
Universitet i Sverige och då de studenter som läser andra terminen och de studenter som läser 
sjätte terminen. Med bibliotekariestudent menas de studenter som läser biblioteks och 
informationsvetenskapliga programmet och utbildningen är 120 högskolepoäng vilket betyder 
totalt 6 terminer.

1.4 Syfte
Uppsatsen syftar till att fylla saknaden av undersökning och forskning på studenter och deras 
attityd till marknadsföring och skapa en livligare debatt runt marknadsföring på 
bibliotekarieutbildningarna runt om i landet. Biblioteksstudenten lyfts fram och deras attityder 
till marknadsföring kan verka som en indikator på hur det stundande arbetet med 
marknadsföring kan komma att se ut på bibliotek i framtiden.

1.5 Frågeställningar
● Hur ser attityderna till marknadsföring ut bland biblioteksstudenterna som går andra och 
sjätte (sista) terminen?
● Är studenterna intresserade av att arbeta med marknadsföring på sina framtida 
arbetsplatser?
● Hur skiljer sig attityderna åt mellan de studerande på de olika terminerna?

1.6 Definitioner
 Marknadsföring – Inom marknadsföringsforskningen ryms en hel uppsjö av olika 
definitioner av marknadsföring. En av de vanligaste formerna av marknadsföring är 
transaktionsmarknadsföring och denna kan med rätta representeras av den världskända 
amerikanska Universitetsprofessorn Philip Kotler och hans välkända marknadsmix som 
innefattar de 4: pna. Transaktionsmarknadsföringen sätter bytet av varor och tjänster i 
centrum och Kotler pekar på tre olika marknadsföringkanaler för att nå sina målgrupper och 
dessa är kommunikation, distribution och service. Dessa kanaler kopplar samman personen i 
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marknadsföringstjänsten och människorna som man vill nå ut med sitt budskap till. Genom att 
skapa en marknadsföringsplan utses olika hjälpmedel, verktyg, som skall användas för att 
uppnå organisationens mål. Detta kallas för marknadsföringsmix. Denna mix av verktyg delas 
in i fyra grupper och kallas de 4: pna. De 4: pna är skapade utifrån säljarens synvinkel och står 
för Produkt, Pris, Plats och Promotion (Schnoor, 2006:19-20).

Min enkätundersökning kommer att vila på de Sàez teorier om de 4: pna som i sin tur vilar på 
Kotlers referensverktyg. Därför kommer Kotlers egna definition av marknadsföring att 
framhållas: “Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging products and value with others.” 

Attityd – Idag används uttrycket inom forskning för en bestående inställning som är 
uppbyggd genom erfarenhet. Attityder yttrar sig genom att man är för eller emot någonting, 
det kan röra sig om en person, händelse eller objekt. Det kan också gälla särskilda beteenden 
som att konsumera en viss vara (Rosén, 2011 ).

En attityd består av tre olika delar: den kognitiva, affektiva och intentionella. Den kognitiva 
komponenten beskriver vad en människa tror eller vet om någonting. Om man tar ett exempel 
med alkohol så blir det personens egen inställning till alkohol och dess konsekvenser för den 
egna kroppen eller för samhället och så vidare.  Den affektiva komponenten visar hur starkt 
man tar ställning till attitydobjektets olika egenskaper. I exemplet med alkohol blir det hur 
starkt är man för eller emot olika effekter av alkohol? Den sista komponenten, den 
intentionella står för den beredskap till handling som man känner runt attitydobjektet. Hur 
benägen är man till exempel själv att dricka alkohol? (Ibid) 

I min uppsats kommer jag att studera biblioteksstudenternas attityder till marknadsföring och 
speciellt den kognitiva komponenten, vad är studenternas egna inställningar till att arbeta med 
marknadsföring och bibliotek? 
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2 Bakgrund
Den här delen av uppsatsen kommer att ta upp tidigare forskning runt attitydundersökningar 
och bibliotek samt tidigare forskning av marknadsföring och bibliotek.

2.1 Tidigare forskning: attityder
Det finns mycket forskning kring marknadsföring och bibliotek men få studier som fokuserar 
på bibliotekariers egna attityder till marknadsföring menar författarna Shoutz, Parker och 
Parker (2004) i sin artikel What do libraries think about marketing? (s. 65) Studiens syfte var 
att ta reda på vad arbetande bibliotekarier i New Jersey, USA, anser om marknadsföring på 
deras bibliotek. Shoutz, Parker och Parker menar att bibliotekarier har av tradition tagit 
avstånd till marknadsföring då de inte känner att det alltid passar in i en biblioteksverksamhet. 
”All to often the concept of marketing leaves a bad taste in the mouths of librarians. We 
associate it too much with for-profit institutions, the process of making money for money’s 
sake and the effort to convince people to use unneeded services or products” (s. 65) 
Författarna menar att bibliotekspersonalen bör se marknadsföringen som ett sätt att bli bättre 
på att möta och tillgodose användarnas behov och krav på biblioteket. På detta sätt kan 
marknadsföring bli ett värdefullt verktyg till att forma biblioteket till att matcha bibliotekets 
besökare och samhällets utveckling. 

 För att ta reda på rådande inställning och attityder skickades en enkätundersökning ut till 
medlemmarna i New Jersey Library Association och man inriktade sig på bibliotekarier som 
arbetade på folkbibliotek. 95 % av de svarande hade inte gått någon kurs i marknadsföring 
under sin bibliotekarieutbildning men 41 % hade gått kurser eller workshops som behandlade 
ämnet på sin arbetspalts under de senaste fem åren. (Shoutz, Parker, Parker, 2004: 68) 
Resultatet visade att majoriteten av de svarande bibliotekarierna var positivt inställda till 
marknadsföring. Shoutz, Parker och Parker menar att bibliotekarier på folkbibliotek blir mer 
och mer positiva till marknadsföring trots att många bibliotekarier saknar kunskaper och eller 
ser betydelsen för marknadsföring av verksamheten. Man kunde urskilja skillnader i attityder 
mellan olika arbetsgrupper på biblioteken. Bibliotekarier med administrativa uppgifter, 
personal som gått kurser i marknadsföring och bibliotekarier som jobbade på bibliotek där 
marknadsföring var prioriterat var mer positivt inställda till marknadsföring på sina 
arbetsplatser. Även bibliotekarier som jobbat en längre tid (längre än fem år) på sitt bibliotek 
såg fördelar med att jobba aktivt med marknadsföring runt verksamheten. 

Shoutz, med flera, menar att bibliotekarier inte bara bör anta att biblioteket ger en god service 
utan man bör hela tiden uppdatera sig på vad besökaren vill ha och söker efter. Vilka tjänster 
används och vilka börjar bli föråldrade och behöver uppdateras? Bibliotek behöver 
uppmärksamma marknadsföringsfrågor mer aktivt för att fortsätta vara ett motståndskraftigt 
informationscentrum i dagens samhällen. Shoutz, med flera, menar att det är förvånande att 
bibliotekarierna hade läst ett minimum av marknadsföring under utbildningen gång, endast 5 
% hade läst kurser om marknadsföring. Under sitt yrkesverksamma liv hade endast strax 
under hälften av de deltagande bibliotekarierna fått utbildning i marknadsföring. 
Bibliotekarier borde exponeras mer för marknadsföring och få arbeta praktiskt med dessa 
frågor direkt efter sin utbildning och bör vara en naturlig och kontinuerligt inslag i det dagliga 
arbetet på biblioteken (Shoutz, Parker, Parker, 2004:74ff). 

Även Noa Aharony som är författaren till artikeln Librarians' attitudes towards marketing 
library services (2009) har som fokus att se hur bibliotekariers attityder till marknadsföring 
ser ut. Hans studie tar plats i Israel och han jämför skol, folk och vetenskapsbibliotekariers 
attityder till marknadsföring. Denna studie visade att skolbibliotekarierna var mest positiva till 
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marknadsföring men Aharony påpekar att det kan vara en reflektion av hur biblioteksklimatet 
ser ut i Israel. I andra liknande studier brukar det vara folkbibliotekarier som är mest positiva 
till marknadsföring men Aharony menar att skolbiblioteken i Israel överlag har en låg status 
och behöver därför marknadsföra sig på ett mer tydligt sätt för att fortsätta finnas kvar. 
Akademiska bibliotekarier var de med minst intresse för marknadsföring och Aharony menar 
att detta kan tyda på att denna grupp känner sig säkrare i sin yrkesroll och bibliotekets plats i 
samhället. Ju öppnare bibliotekarierna var för förändring ju mer positiva var de till 
marknadsföring. Dessa bibliotekarier jobbade också mer aktivt med att förbättra 
marknadsföringen på sina bibliotek (Aharony, 2009:47).

Aharonys resultat visade också att bibliotekarier som var äldre och hade högre ställning var 
mer engagerade av att bedriva en effektiv marknadsföring. Bibliotekarier med lång 
yrkesverksamhet bakom sig var mer medvetna om att biblioteket behöver synas i samhället 
för att fortsätta finnas kvar och marknadsföring är ett verktyg för att göra just det. Aharony 
menar att även om denna grupp av bibliotekarier var mycket positiva till marknadsföring så är 
det samtidigt en grupp som har jobbat länge och blivigt vana vid vissa roller och rutiner och 
därför inte alltid ”orkar” genomdriva förändringar i verksamheten. Även Aharony menar att 
bibliotekarier bör jobba mer med marknadsföring och för att förstå dess möjligheter och för 
att öka på bibliotekets utveckling och överlevnad i 2000-talet. Biblioteken bör visa upp sin 
nya teknik och vilken betydelse det har för samhället (Aharony, 2009:48).

Att mäta attityder till händelser eller objekt är vanligt i dagens samhälle och även så inom 
bibliotekssektorn. Svensk biblioteksförening(2009) skrev rapporten, genom Höglund och 
Wahlström, Användningen och attityderna vars syfte är att ”öka kunskapen om bibliotekens 
verksamheter och förutsättningar samt stimulera dess utveckling och insatser”(s. 3). 

Undersökningen visade att det fanns mycket starka och positiva attityder till bibliotek bland 
innevånarna i Sverige. Dock visade det sig att attityderna var starkare än de fysiska 
biblioteksbesöken. 85 % av svenskarna anser att biblioteken är viktiga för att ett modernt 
samhälle ska fungera, även de som inte använder biblioteken tycker de är viktiga. 3 av 4 icke-
besökare ansåg även dem att biblioteket var viktigt för samhället. De viktigaste funktionerna 
på biblioteket ansågs bland användarna vara att få tillgång till skön och facklitteratur, tillgång 
till sakkunnig hjälp samt att få låna barnböcker. (Höglund, Wahlström, 2009:12) Även om 
siffrorna är höga menar Höglund och Wahlström att biblioteken är en underutnyttjad resurs 
som skulle kunna vara till glädje för många fler användare än vad som finns nu. Frågan är hur 
ska man kunna bli bättre och hur lockar man till sig de grupper som inte besöker biblioteken? 
Författarna menar att detta är en av de största utmaningarna för framtidens bibliotek att nå nya 
målgrupper och locka till sig nya användare. Internet ger möjlighet till nya tjänster på 
biblioteken och här kan man nå framför allt de yngre generationerna och de nya krav som de 
ställer på biblioteken. Genom nätet kan man nå ut till nya användare på nya sätt. Det ständigt 
ökande informationsflödet gör att behovet av bibliotekens kompetens att värdera, gallra och 
organisera information blir mycket värdefull. Detta ställer höga krav på professionen och 
biblioteken bör utveckla nya målgruppsanpassade tjänster i framtiden.

Som nämnts ovan har mycket skrivigts om marknadsföring och bibliotek och mindre om 
bibliotekariers egna attityder till dessa ämnen. När man söker forskning om 
biblioteksstudenters attityder till marknadsföring finner man att detta ämne är i princip 
outforskat. Det finns forskning runt biblioteksstudenter men då uppmärksammas andra 
ingångar. Gustavsson och Forsgren (2003) har skrivigt Magisteruppsatsen Vem är du 
bibliotekarie? där de försöker se bortom vad de ”den stereotypa” bilden av en 
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biblioteksstudent. Författarna ville också se vilka attityder de studerande hade till sitt framtida 
yrke och vad de förväntade sig när de skulle ut och praktisera sitt yrke i verkligheten. De 
använde sig av en enkät som skickades ut till alla biblioteksutbildningar i Sverige och fokus 
låg på sista terminens studenter. Gustavsson och Forsgren ville se om de kunde skönja några 
specifika drag mellan de studerande på de olika utbildningarna. 

Gustavsson och Forsgren kom fram till att den genomsnittliga biblioteksstudenten var kvinna, 
31,5 år gammal, röstade på vänsterpartiet och hade ett förflutet i servicebranschen innan 
utbildningen. Genomsnittsstudenten ansåg att litteratur var ganska viktigt för yrket men 
kunskaper i data, organisationsförmåga och social kompetens var mycket viktigt för det 
framtida yrket. Annat som ansågs viktigt var biblioteksadministration, kulturpolitik, forskning 
och multimedia. Ingenstans i resultatet nämndes marknadsföring om man inte antar att detta 
ryms under biblioteksadministration. 

2.2 Tidigare forskning: marknadsföring, Philip Kotler
Philip Kotler (1931-), som ibland kallas för den moderna marknadsföringens fader, har haft 
stor betydelse för utvecklingen av marknadsföring i stora delar av världen såsom för 
marknadsföringen inom bibliotekssektorn. Han representerar den typ av marknadsföring som 
kallas transaktionsmarknadsföring där byte av varor och tjänster står i centrum. Kotler är 
professor i marknadsföring vid Northwestern University i Chicago, USA, och har utvecklat 
den så kallade marknadsmixen, eller de 4: pna. De 4: pna var forskaren McCarthy först med 
att introducera 1964 och han i sin tur fann inspiration från forskaren Bordens 12-elementslista 
som Bordens kallade ”the marketing mix”. Dessa två begrepp blev sedan likställda och Kotler 
är den som förknippas med uttrycket idag ( Pettersson, Schaffer, 2006:23). 

1969 skrev Kotler Strategic marketing for non profit organizations och öppnade upp för ett 
helt nytt tänk inom biblioteksvärlden. Inom LIS -forskningen blev Kotlers bok startskottet 
mot en mängd litteratur runt ämnet och gjorde att begreppet aktualiserades i det fysiska 
biblioteket. Dinesh K. Gupta skriver (2007) i Literatur on LIS Marketing: growth and pattern 
att marknadsföringsforskningen i dag har hittat många riktningar och fokus ligger bland annat 
på relationsmarknadsföring, service och digitala medier. (s. 32) För att beskriva utvecklingen 
av LIS-forskningen har Gupta använt sig av databaserna LISA (Library and Information 
Science Abstract) och LISTA (Library Information Service and Technology Abstract). 
Genom att se hur många träffar sökordet ”marketing” har fått i olika tidsperioder, från 70-tal 
till 2000-tal, kan man se hur intresset för marknadsföring inom LIS-forskningen har växt och 
utvecklats.

År LISTA LISA
1970-75 21 13
1976-80 36 40
1981-85 127 95
1986-90 133 154
1991-95 146 254
1996-00 217 237
2001-05 445 240
                                                                                                                   (Gupta, 2007:33)

Genom tabellen kan man tydligt se att på 90-talet och framåt har intresset för 
marknadsföringsfrågor ökat stort i forskningsfältet. De båda databaserna har också utvecklats 
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på ett liknande sätt. Gupta menar att tidningsartiklar och böcker är den vanligaste litteraturen 
inom marknadsföring men på senare år sker också mycket forskning på Internet i LIS- 
sammanhang (Gupta 2007:35).

För Kotler är marknadsföringen en social process i samhället som används av individer och 
grupper för att få det de vill ha och har behov till, för att skapa, erbjuda och byta produkter 
och tjänster som har ett värde för andra. (Schnoor, 2006:18) Kotler menar att man måste 
skapa ett starkt varumärke i samhället, ett välkänt ”brand” som skapar associationer hos 
människor; dessa associationer är varumärket eller organisationens image. Alla företag vill 
stärka sitt varumärke för att lättare locka till sig kunder och värdet är en blandning av pris, 
service och kvalitet. Kotler pekar på tre olika marknadsföringkanaler för att nå sina 
målgrupper: kommunikation, distribution och service. Dessa kanaler kopplar samman 
personen i marknadsföringstjänsten och människorna i målgruppen man vill nå ut till. Genom 
att skapa en marknadsföringsplan bestäms vilka verktyg som skall användas för att uppnå 
organisationens mål. Detta kallas för marknadsföringsmix. Denna mix av verktyg delades in i 
fyra grupper och därav de berömda 4: pna. De 4: pna är skapade utifrån säljarens synvinkel 
och står för Produkt, Pris, Plats och Promotion (Schnoor, 2006:19-20).

Produkt är vad företaget erbjuder sin målgrupp, kärnan i erbjudandet till marknaden. Man 
bör utforma produkten så att den uppfyller sin målgrupps behov och önskemål. Kunden 
värderar produkten utifrån kvalitet, service och priset (Schnoor, 2006:85). 

Priset är inte bara en fråga om vinst utan säger också en mycket om varumärkets position. 
Det är efterfrågan som sätter priset. 

Promotion (påverkan) Modern marknadsföring handlar inte bara om att skapa en bra produkt 
utan om att kommunicera och göra reklam för existerande och potentiella kunder (Schnoor, 
2007:123). 

Plats, handlar om hur, var och när kunden får tillgång till varan eller tjänsten. I dagens 
samhälle sker mer och mer handel på nätet som till skillnad från fysiska lokaler är öppet 
tjugofyra timmar om dygnet (Schnoor, 2006:109). 

Genom att justera dessa fyra komponenter kan ett företag eller organisation finna en anpassad 
marknadsföring som maximerar deras chanser på marknaden.  
De 4: pna fungerar bäst med fokus på produkten, tjänstebranschen har användning av tre extra 
p:n: People, Physical evidence samt Processer. Tjänster utföres av människor och därför kan 
mycket påverka kundnöjdheten.  Det är svårt att utvärdera en tjänst men man försöka genom 
att titta på vad som erbjuds, sättet tjänsten erbjuds på och imagen. Kunden jämför den 
upplevda tjänsten med deras förväntningar av densamma. Den upplevda tjänsten kan vara lika 
bra, sämre, eller bättre än vad som förväntades (Schnoor, 2006:98-100). 

2.2.1 Eileen Elliott de Sàez – marknadsmixen anpassad i ett 
biblioteksperspektiv

De Sàez är professor i marknadsföring och har varit verksam på School of Information 
Studies, University of Northumbria at Newcastle i England. Hon har anpassat Kotlers 
marknadsmix för att bättre passa in i ett biblioteksperspektiv i boken Marketing concepts for 
libraries and information services (2002). de Sàez menar att marknadsföringsstrategier och 
teknik kan bidra till en dynamisk och strategisk utveckling av biblioteket. Marknadsföringens 
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syfte är att försäkra sig om att biblioteket finns kvar och växer sig starkare i samhället till 
glädje för dess användare. De Sàez lägger mycket tyngd på att biblioteken bör utvecklas in i 
den digitala tidsåldern och se alla fördelar med att använda Internet som 
marknadsföringskanal och för att kommunicera med användare. Det handlar om att både ringa 
in och beredda marknadsföringen, att ge ”the right service to the right people at the right 
time” (de Saèz, 2002: XIII).  

Marknadsföringsmodellen för den digitala tidsåldern är att fokusera på användare, klienter 
och kunder och hur man behåller dem. Man bör ta hänsyn till relationen till användarna och 
genom att använda sig av marknadsmixen på användargrupperna kan man skapa en produkt 
som håller god kvalitet som blir märkbart uppskattat, (de Saèz, 2002: XIII) den absoluta 
nyckelkomponenten ska alltid ligga på användarna. En kund som inte blir tillfredställd går 
någon annanstans. Definitionen på användare är de som ofta går till biblioteket, de som 
kommer ibland, de som aldrig besöker biblioteket samt de potentiella användarna. Man 
behöver ta reda på vad användarna vill ha och värdesätter. De Sàez menar också att det är 
viktigt att för att biblioteket ska kunna visa upp sig måste man veta var konkurrensen kommer 
ifrån. Allting runt biblioteket kan marknadsföras, personal, samlingarna, den fysiska lokalen, 
aktiviteterna på biblioteket, service och mycket mer. Det gäller att se styrkorna och 
svagheterna och jobba utifrån det (de Saèz, 2002:7). 

Huvudsysslan för biblioteken är bredden på den service som erbjuds och att den servicen 
matchar användarnas behov och önskemål. Fokus ligger på information och hur kunderna kan 
ta del av den informationen. De Sàez menar att biblioteket behöver skapa sitt eget speciella 
syfte och mål och för att klara detta behövs strategier och delmål. Alla anställda i 
organisationen måste vara insatta i vilket syfte och mål verksamheten har och jobba 
tillsammans med sitt företag. Varje anställd har något unikt att bidra med och kan göra 
skillnad. Kärnan för marknadsföring av biblioteket är att identifiera hur man kan växa och bli 
starkare i det samhälle biblioteket befinner sig i (de Saèz, 2002:29). 
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3 Teori: Marknadsföringsmixen enligt de Sàez
de Sàez använder sig av Kotlers marknadsmix i sitt verk Marketing concepts for libraries and 
information services (2002) för att skapa en hållbar och effektiv marknadsföring för bibliotek 
men flyttar fokus från produkten till användarna. Marknadsmixen är en nyckelkomponent för 
att hjälpa biblioteket hitta en balans mellan service och kundens behov (de Saèz, 2002: 51). 
De Sàez använder de 4: pna enligt följande för att anpassa dem till bibliotekets verksamhet.

Produkt syftar till informationstjänster som bör utvecklas och paketeras på ett 
användaranpassat vis. Med tjänster menas all service på biblioteket som kan vara till fördel 
för användarnas behov. Alla tjänster måste vara värdefulla för besökarna och bör vara 
konkurrenskraftiga mot liknande tjänster och erbjuda en unik service mot besökaren. 
Biblioteket bör utgå från det samhälle där det befinner sig och se vilket behov som behöver 
fyllas. Biblioteket bör även utveckla och förmedla informationstjänster till olika målgrupper 
till exempel omvärldsbevakning till företag eller anpassade infopass till studenter, pensionärer 
eller arbetslösa. Det är också viktigt att se till alla delar i organisationen och inte glömma bort 
de traditionella tjänsterna som utlån, omlån och fjärrlån (de Saèz, 2002: 57-59).

Plats blir inte bara bibliotekets fysiska placering utan syftar till biblioteket tillgänglighet i 
stort. Att till exempel minska på öppettiderna är ett mindre bra förslag då det minskar 
tillgängligheten för besökarna. Öppettiderna ska vara regelbundna för att besökarna ska känna 
sig säkra på att veta när biblioteket är öppet. Under öppettiderna är målet för biblioteket att ha 
så effektiv service som möjligt för att användarna ska få ut maximalt av sina besök. Med 
Internet kan man ytterligare göra bibliotekets resurser tillgängliga för användarna.  Det bör 
vara fokus på en användarvänlig webbsida där man med lätthet kan kommunicera med 
biblioteket på olika sätt. Man ska på hemsidan kunna söka i katalogen och göra reservationer, 
fjärrlån med mera även när bibliotekets fysiska lokaler inte är tillgängliga. Det ska även finnas 
en klar uppdelning i biblioteket som är lätt att hitta för användarna och gott om personal som 
kan hjälpa till om man inte skulle hitta det man vill finna (de Saèz, 2002: 59ff).

Pris kan vara ett känsligt ämne i ett biblioteksperspektiv. Många arbetande bibliotekarier 
förknippar pris med faktisk vinst i kommersiell marknadsföring och att detta inte passar in i 
bibliotekets verksamhet. Istället kan man använda priset på ett annat sätt, man sätter 
likhetstecken mellan pris och den tid användarna får lägga för att hitta det de söker på 
biblioteket. Genom att man ser användarnas tid som värdefull och att det ska gå så snabbt och 
smidigt att hitta vad man söker på biblioteket kan man dra ner på ”kostnaden” för användaren 
på biblioteket. Om en användare fått bristfällig information om informationssökningen och 
inte hittar det de söker är ansträngningen ett alldeles för högt pris för att vara acceptabelt. 
Genom effektiv användarutbildning kan biblioteket sänka kostnaderna för sina användare och 
lättare konkurrera om dess tid. Ett annat problem kan vara att besökare ofta ser pris något 
värdebetingat. Föräldrar betalar ofta för att deras barn ska få material under sin skolgång utan 
att tänka på att man skulle ha kunnat få samma tjänster gratis på biblioteket. Här finns en 
utmaning för biblioteken att visa upp sin konkurrenskraft mot andra tjänster (de Saèz, 2002: 
67-69).

Promotion syftar till vikten av kommunikation mellan biblioteket och användare. Det är 
utifrån användarnas behov som verksamheten ska formas och den information som biblioteket 
sänder ut ska formas med detta som förhållningssätt. Traditionellt är bibliotekarier bra på att 
kommunicera med sina besökare men det man måste komma ihåg är att all kommunikation är 
en tvåvägs process som hela tiden bör utvärderas så att bibliotekarien inte bara antar att det 
man gör alltid är rätt. Genom att jobba mer aktivt med dessa frågor kan man finslipa 
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kommunikationen och på det sättet ge en än mer effektiv service. Varje bibliotek bör upprätta 
en kommunikationsplan för hur man ska nå ut med sina budskap mot allmänheten. Den ska ta 
upp frågor som vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilket syfte? Här ska också 
arbetet runt reklam, skrifter, all olika kommunikation mor allmänheten ta upp. Det är också 
viktigt att prioritera en god och effektiv intern kommunikation. Om en organisation lyckas 
skapa ett gott kommunikationsklimat inom sin verksamhet kommer detta även att synas i det 
externa arbetet mot användarna (de Saèz, 2002:70ff). 

Marknadsmixen syfte är att nå en effektiv kommunikation med dess användare för att 
tillfredställa olika gruppers behov i samhället. En väl utförd och genomarbetad 
marknadsföringsplan kan vara skillnaden för ett bibliotek att bara ”överleva” till att utvecklas 
och växa i det samhälle det befinner sig i (de Saèz, 2002:77).

de Sàez tolkning av de 4: pna kommer ligga till grund för den enkät som kommer beskrivas 
ytterligare i det följande metodkapitlet. 
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4 Metod
I kapitel 2.1, tidigare forskning, berättas om Shoutzs (m.fl.) studie What do libraries think 
about marketing? För att mäta arbetande bibliotekariers attityder till marknadsföring använde 
författarna sig av en enkätundersökning för att genomföra studien. Jan Trost (2007) menar i 
sin bok Enkätboken att syftet med studien avgör vilken metod man bör använda sig av. Är 
syftet att kunna ange frekvenser eller se procent av en populations åsikter är det lämpligt att 
använda sig av en kvantitativ studie. ”Om frågeställning gäller hur ofta, hur många eller hur 
vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie” (Trost, 2007: 23).

Syftet i denna uppsatts är att ta reda på BoI-studenters attityder till marknadsföring av 
bibliotek och om de kan se sig själva jobba med dessa frågor på sina framtida arbetsplatser. 
Med ovanstående resonemang i ryggen kan en kvantitativ enkätundersökning bli ett 
acceptabelt sätt att genomföra undersökningen på. För att mäta studenternas attityd till 
marknadsföring kommer en teoribaserad enkätundersökning att göras och delas ut till alla 
studenter på andra och sjätte (sista) terminen. 

4.1 Utformandet av en teorigrundad enkät
Enkäten fick en teoretisk grund utifrån de Sàez tolkning av Kotlers marknadsföringsmix med 
de 4: pna: produkt, plats, pris och promotion. Varje P fick fyra frågor var som berörde 
respektive område. Två av frågorna från varje P:n behandlade studenternas attityd till området 
och två av frågorna riktade sig mot studentens egna ambitioner att jobba med området i en 
framtida arbetssituation.

Det första P:et står för Produkt och berör alla de tjänster som biblioteket förmedlar till sina 
användare. de Sàez menar att alla tjänster behöver utvecklas och utvärderas för att man ska 
kunna möta användarnas nuvarande och framtida behov och att detta är en ständig process 
som behöver vara självklar i det vardagliga praktiska arbetet för bibliotekarier på biblioteken. 
Det är viktigt att fokusera på olika målgrupper för att nå så många användare som möjligt och 
forma olika tjänster efter dess användares speciella behov. De första två frågorna som rör 
produkt fokuserar på studenternas attityd till utvecklandet av tjänster på biblioteket och om de 
själva är intresserad av sådana arbetsuppgifter i framtiden. Fråga tre och fyra behandlar 
målgruppsarbete på biblioteket och hur intresset ser ut hos studenterna av att arbeta med dessa 
frågor.

Nästa P är Plats och behandlar bibliotekets tillgänglighet i de fysiska såväl som de virtuella 
lokalerna. De Sàez menar att för att biblioteket ska kunna användas av så många som möjligt 
bör biblioteket ha långa och regelbundna öppettider samt en välfungerande webbsida där 
användare kan utnyttja bibliotekets tjänster dygnet runt. Frågorna utformades för att mäta 
studenternas attityder till bibliotekets tillgänglighet samt deras eget intresse av att jobba med 
att förbättra dessa på en framtida arbetsplats.

Det tredje P:t är Pris och de Sàez menar att man kan sätta likhetstecken mellan pris och den 
tid en besökare på biblioteket får lägga ner för att finna det de söker. Priset blir högre om det 
är svårt och snårigt för besökaren att hitta rätt medans kostnaden sjunker om det är lätt och 
enkelt att hitta rätt information. Här blir det viktigt att skapa ett bibliotek som är lätt att hitta 
på samt att det finns goda informationssökningskurser för användarna för att underlätta deras 
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egna sökningar. Runt dessa frågor om tillgänglighet och informationssökningsutbildningar 
skapades de fyra frågor som har som syfte att ta reda på studenternas intresse av detta.

Det sista fjärde P:t är Promotion och handlar om intern och extern kommunikation på 
biblioteket. För att maximera kommunikationen med sina besökare på biblioteken menar de 
Sàez att det behövs en kommunikationsplan som visar hur man har valt att jobba för att nå sin 
användare. Denna planering är mycket viktig och ett gott marknadsföringsverktyg för att nå så 
många målgrupper som möjligt. Om verksamheten har en god intern kommunikation kommer 
detta även att synas i arbetet utåt mot bibliotekets användare. De fyra sista enkätfrågorna 
behandlar dessa ämnen och mäter studenternas intresse för att arbeta med dessa frågor.

4.2 Urval
Uppsatsen syftar till att ta reda på BoI-studenters attityder till marknadsföring och ger därmed 
en given målgrupp. Valet föll på att avgränsa undersökningen till ett lärosäte som ger 
utbildning inom detta område. Vid en större undersökning hade det varit intressant att kunna 
jämföra attityder mellan olika lärosäten i Sverige eller internationellt men utrymmet för denna 
uppsats lämnar plats för fokusering på en utvald utbildning. En jämförelse av attityder mellan 
studerande på andra terminen och elever på sjätte terminen ligger i fokus och därför delades 
enkäten ut till dessa målgrupper. De studerande på andra terminen var 32 till antalet och på 
sjätte terminen var det ca 20 studerande. Detta resulterar i det blir färre svarande från 
målgruppen på sjätte terminen men eftersom svarsfrekvensen var mycket hög i respektive 
målgrupp kommer undersökningen ändå nära de rådande attityder som finns i de båda 
målgrupperna. 

4.3 Genomförande
För att nå ut till de studerande på respektive termin togs kontakt med lärare för de studerande 
för att få möjlighet att komma till ett lektionstillfälle och lämna ut enkäten på plats. Då 
enkäten uppskattades ta ca fem minuter att fylla i fanns tillfälle att samla upp enkäterna på 
plats och på så sätt samla in allt material direkt efter genomförandet. Alla i målgruppen fick 
då liknande föresättningar när de svarade på enkäten och reliabiliteten blev hög vid 
undersökningen ( Trost, 2007:64) Målgruppen fick information om att undersökningen var 
frivillig och anonym och hade möjlighet att fråga om någonting var oklart runt frågorna i 
enkäten. 

De studerande på andra terminen var 32 till antalet och 31 svarade på enkäten vilket ger en 
mycket hög svarsfrekvens. Eleverna på sjätte terminen var ca 20 till antalet och gav 17 ifyllda 
enkäter; även här en relativt hög svarsfrekvens. Då antalet svarande från målgrupperna är hög 
behövs inte ytterligare bortfallsanalys göras utan resultatet kan användas för att mäta den 
rådande attityden från respektive målgrupp (Trost, 2007:137).

4.4 Bearbetning av materialet
Då all data hade samlats in började ett arbete med att gå igenom de ifyllda svaren från 
enkäterna. Svaren räknades sedan om i procentform för att senare sättas in i diagram för att 
tydliggöra resultatet. Till detta arbete användes Excel. Svaren resulterade i åtta diagram för att 
lättast se skillnaden mellan målgruppernas attityder till respektive P samt hur intresserade de 
sedan var av att jobba med detta område. Enkäten börjar med en strukturerad fråga följd med 
möjligheten att motivera svaret vilket många av de svarande gjorde. Två cirkeldiagram visar 
de rådande attityderna och sedan valdes representativa citat ut för att spegla den allmänna 
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opinionen samt att några citat valdes ut för att de bröt mot förstnämnda och skapar en 
intressant diskussionsingång. 

4.5 Etiska överväganden
Undersökningen följer Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och dess fyra huvudkrav. Här nämns bland 
annat att alla som deltar i en vetenskaplig studie ska göra det frivilligt och få möjligheten att få 
vara anonym. Det insamlade materialet ska heller inte att användas i något annat syfte än att det 
uppgivna vid undersökningens början. De svarande fick information om att enkäten var frivillig 
och anonym och enkäten är byggd på ett sådant sätt att det inte går att spåra vem som har svarat 
vad. Ingen enskild svarande kommer att framhållas på något sätt. Det insamlade materialet 
kommer heller inte att användas i något annat syfte än för den aktuella studien.
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5. Resultat
Det empiriska materialet kommer att presenteras i diagram och delas upp efter hur enkäten är 
uppbyggd. För varje P kommer två diagram att belysa resultatet. Först kommer dock resultatet 
för den strukturerade frågan om marknadsföring med möjlighet att motivera svaret att belysas 
(se bilaga 1). Två cirkeldiagram finns med för tydlighetens skull och citat har valts ut som 
speglar den allmänna opinionen samt några som bryter av mot rådande attityder. Totalt finns 
48 ifyllda enkäter, 31 svar från andra terminen samt 17 svar från termin 6.

Frågeställningarna i detta arbete var: 
● Hur ser attityderna till marknadsföring ut bland biblioteksstudenterna som går andra och 
sjätte (sista) terminen?
● Är studenterna intresserade av att arbeta med marknadsföring på sina framtida 
arbetsplatser?
● Hur skiljer sig attityderna åt mellan de studerande på de olika terminerna?

Efter respektive P och diagram (figur) kommer en kort sammanfattning att göras utifrån dessa 
frågeställningar som sedan kommer diskuteras utförligare i analysdelen.

5.1 Ja eller Nej till marknadsföring?
På enkätens första sida får de svarande frågan ” Om du spontant skulle svara på frågan ja eller 
nej till marknadsföring på bibliotek vad skulle du svara då?” ( se bilaga 1) Nedanför frågan 
finns  möjligheten att motivera sitt svar. Här följer två cirkeldiagram som visar hur 
målgrupperna svarade i respektive termin.  

                                                    
                                               

                       
                              Figur 1. Attityd till marknadsföring termin 2
                                                                               
Av de 31 svaranden på termin 2 var det ingen som svarade nej men två (6 %) valde att inte fylla i 
någonting alls därav det tredje alternativet: vet ej. Av dessa två var det ingen som valde att 
motivera sitt svar.   
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                               Figur 2. Attityd till marknadsföring termin 6 
                                                                           
Av de 17 svarande på termin 6 var det 15 (88 %) som svarade ja och 2 (12 %) som valde att 
svara nej.

Resultatet i Figur 1 och 2 visar att studenternas attityder är klart övervägande positiva till 
marknadsföring. Det är något högre intresse bland de studerande på termin 2 men skillnaderna 
är mycket små (94 % mot 88 %). Man får också ta i beaktande att det är färre svaranden från 
termin 6 och att det egentligen bara är två från varje målgrupp som inte svarade ja på den 
berörda frågan.

5.1.1 Ja eller Nej till marknadsföring: citat
Genom att se på ovanstående cirkeldiagram ser man tydligt att attityderna är övervägande 
positiva till marknadsföring på bibliotek. Av de 48 svarande valde 28 möjligheten att 
motivera sitt svar: 21 valde att motivera från andra terminen samt 7 från termin 6. 

Tydligt var att vissa formuleringar och fraser återkom i de skriftliga motiveringarna såsom 
”synliggöra” och ”synas”:

 ”Man måste ju synas för att finnas i dagens samhälle.” (termin 2)

  ”Marknadsföring är idag viktigt för att synas i allt sorl av information. Där tror jag annars att 
biblioteken kan försvinna och man inte syns.” (termin 2) 

”Biblioteken behöver visa sig överallt, även utanför de traditionella ”sätten”. T.ex. ungdomar 
kanske inte läser lokaltidningen eller tittar på kommunens hemsida, de kan få chans att 
upptäcka verksamheten genom marknadsföring i andra medier.” (termin 6) 

Många motiveringar tog fasta på att lyfta fram bibliotekets olika tjänster och 
användningsområden:
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 ”För att vara med i tiden tycker jag att biblioteken måste nå ut till användarna och 
marknadsföra sina produkter och tjänster.” (termin 6) 
 ”Jag tror att det är viktigt att folk åtminstone är medvetna om vad biblioteket kan erbjuda sina 
besökare.”  (termin 6) 
      
 ”Jag tycker man ska marknadsföra utåt för att biblioteken ska ”hänga med” och finnas kvar.” 
(termin 6) 

Endast en motivation kopplade ihop marknadsföring med yrket bibliotekarie:

 ”Det behövs för att folk ska få reda på all den hjälp som finns på biblioteket och det verkar 
vara ett intressant jobb.” (termin 2)

Av de 48 svaranden var det endast 2 som svarade nej på den berörda frågan, båda från termin 
6, och båda svaren följdes av motivering:

”Jag menar att det ligger ett problem i att biblioteken skall känna sig tvingade att manas att 
hävda sig gentemot kommersiella aktörer på det viset.” (termin 6) 

”Jag vill inte blanda in kapitalistiskt marknadstänkande och marknadsterminologi på bibl. Jag 
tycker det är viktigt att göra användare och potentiella användare medvetna om bibliotekets 
tjänster, men är skeptisk till ett okritiskt bruk av kapitalistiska marknadstermer. Biblioteket 
ska inte göra reklam och dras med i det generella mediebruset.” ( termin 6) 

De båda svaranden har trots negativt svar på denna fråga varit relativt positiv i den övriga 
enkäten. De kan tänka sig att jobba och utveckla marknadsföring på bibliotek inom flera 
områden så arbetssättet är inte uteslutet hos de båda svarande. 

5.2 Produkt
Det första P:t på enkäten var produkt/service på bibliotek. Meningen var att se hur 
målgrupperna såg på service och målgruppsarbete på bibliotek samt hur benägna de var att 
själva jobba med detta i framtiden.

Figur 3. Hur viktigt tycker du det är att bibliotek har en god service gentemot 
användarna?/Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra servicen på bibliotek till  
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användarnas förmån?De studerande på termin 2 och 6 var överens om att god service på 
bibliotek var något eftersträvbart då 100 % från de båda målgrupperna svarar att detta är 
mycket viktigt. Jämfört med detta resultat finner vi en skillnad som finns från bägge 
terminerna då endast ca hälften av de svarande var mycket intresserade av att jobba med att 
förbättra servicen på bibliotek. Dock var ca hälften från de båda terminerna ganska 
intresserade av att utveckla service gentemot användare och en mindre del svarade att de inte 
var särskilt intresserade att jobba med detta. Då båda terminernas attityder ligger relativt nära 
varandra i Figur 3.

Figur 4. Hur viktigt tycker du det är att bibliotek arbetar med service riktat mot olika 
målgrupper?/Hur stort intresse har du av att arbeta med service riktat mot olika målgrupper 
på bibliotek?

Även i Figur 4 finner vi en skillnad mellan hur viktigt de studerande anser att 
målgruppsarbete på bibliotek är mot intresse av att själva jobba med detta i framtiden. I 
termin 2 framträder denna skillnad tydligare i jämförelse mot termin 6, 90 % och 52 % i 
termin 2 mot 77 % och 59 % i termin 6.  

5.3 Plats 
Det andra P:t behandlar attityden till bibliotekets fysiska och virtuella lokaler samt hur 
intresserade målgruppen är att jobba med att förbättra dessa i en framtida arbetssituation.
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Figur 5. Hur viktigt tycker du det är att bibliotekets fysiska lokaler har en hög 
tillgänglighet?/hur stort intresse har du av att jobba med att öka bibliotekets tillgänglighet i  
dess fysiska lokaler?

I figur 5 kan utläsas stora skillnader mellan den allmänna attityden till hög tillgänglighet i 
bibliotekets fysiska lokaler och intresset för att jobba med dessa frågor i framtiden. 94 % i 
termin 2 samt 82 % i termin 6 tycker det är mycket viktigt att biblioteket har hög 
tillgänglighet men endast 22,5 % i termin 2 och 29,5 % i termin 6 har mycket intresse av att 
jobba med dessa arbetsområden i framtiden. Närmare 30 % i termin 6 samt 22,5 % i termin 2 
var inte särskilt intresserade av att utveckla biblioteks fysiska lokaler i framtiden.

Figur 6. Hur viktigt tycker du det är att bibliotekets virtuella tjänster har en hög 
tillgänglighet?/hur stort intresse har du av att jobba med att öka bibliotekets tillgänglighet  
med dessa tjänster?

I Figur 6 fanns en något ljummare attityd i bägge terminerna till de virtuella tjänsterna jämfört 
med de fysiska lokalerna (se figur 5). Även här finns en större skillnad mellan hur viktigt 
målgrupperna anser att de virtuella tjänsterna är och hur intresserade de är av att jobba med 
detta i framtiden. I termin 2 var attityderna mer spridda till detta område än i termin 6; 13 % 
var inte särskilt intresserade samt 6 % som inte alls var intresserade att jobba med virtuella 
tjänster i framtiden.

5.4 Pris
Enligt dè Saez kan pris användas i bibliotekssamanhang genom att man ser till den tid det tar 
för en besökare att finna det de söker på biblioteket. Här efterfrågas attityderna till att 
användarna kan finna det de söker snabbt på biblioteket samt hur viktigt det är med 
informationssökningsutbildning till användare. Även här mäts intresset från målgrupperna att 
jobba med dessa områden.
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Figur 7. Hur viktigt tycker du det är att användarna på bibliotek snabbt och enkelt hittar det  
de söker på egen hand?/Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra 
söktillgängligheten för användare på bibliotek?

I Figur 7 sjunker procenttalen i attityderna om man jämför med tidigare figurer. 55 % i termin 
2 samt 47 % i termin 6 ansåg att det var mycket viktigt att användarna hittar vad de söker på 
egen hand samt. Intresset för att jobba med dessa frågor ligger här närmare de allmänna 
attityderna från de båda terminerna. Intresset för att jobba med detta arbetsområde är också 
lägre i termin 6 där 18 % inte var särskilt intresserade av detta. 

Figur 8. Hur viktigt tycker du det är med utbildning i informationssökning till användare på 
bibliotek?/Hur stort intresse har du av att jobba med utbildning i informationssökning till  
användare på bibliotek?

I termin 2 ansåg 68 % att det var mycket viktigt med utbildning i informationssökning till 
användare mot 53 % i termin 6. Intresset för att själva jobba med att utbildning av användare 
var också lägre i termin 6 då 23,5 % var mycket intresserade; 18 % inte var särskilt 
intresserade och 6 % inte alls intresserade. 
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5.5 Promotion/kommunikation
Detta område söker attityderna runt utformning av en marknadsföringsplan för att 
kommunicera med användare på olika sätt. Här berörs också hur målgruppen ser på 
kommunikation internt på bibliotek. Som tidigare följer hur intresset är för att jobba med 
dessa frågor.

Figur 9. Hur viktigt tycker du det är att bibliotek har en marknadsföringsplan som de jobbar 
aktivt med?/Hur stort intresse har du av att jobba med att utforma en effektiv  
marknadsföringsplan för bibliotek?

I figur 9 kan utläsas att i termin 2 tyckte 71 % att det var mycket viktigt att bibliotek jobbar 
aktivt med en marknadsföringsplan mot termin 6 med 53 %. Även här uppvisar båda 
terminerna mindre intresse av att jobba med att utforma en marknadsföringsplan än den 
allmänna attityden till den.

Figur 10. Hur viktigt tycker du det är att jobba för en god kommunikation internt på 
bibliotek?/Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra kommunikationen internt  
på en verksamhet som ett bibliotek?
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I figur 10 anser båda terminerna att det är mycket viktigt med en god intern kommunikation 
på bibliotek, 81 % svarade mycket viktigt i termin 2 samt 88 % i termin 6. I intresset för att 
jobba med att förbättra intern kommunikation ligger de båda terminerna nära varandra 45 % 
och 41 % i mycket intresserade samt ganska intresserade, dock kan man se ett lite svalare 
intresse från termin 6 av att jobba med dessa frågor med 18 % inte särskilt intresserade.
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6 Analys
Uppsatsen syfte var att ta reda på rådande attityder om markandsföring hos 
biblioteksstudenter. Frågeställningarna som har använts söker svaret på vilka attityder som 
finns bland de studerande i termin 2 och 6, finns det skillnader mellan de båda och är de 
intresserade av att jobba med marknadsföring på sina framtida arbetsplatser? I följande analys 
kommer varje P presenteras var för sig och resultatet kommer att lyftas fram och analyseras 
med hjälp av de Saèz tolkning av de fyra P: na. Först kommer en diskussion runt resultatet på 
den första frågan: Ja eller Nej till marknadsföring, samt de utvalda citaten som följde denna 
fråga.

6.1 Ja eller Nej till Marknadsföring
de Saèz menar att marknadsföringens syfte i ett biblioteksperspektiv är att få biblioteket att 
finns kvar och vara betydelsefullt för sina nuvarande och framtida användare. För att nå dit 
behöver alla verksamma på biblioteket vara insatt i dessa tankebanor och vara delaktig i dess 
utveckling (de Saèz 2002: 29). Den första frågan på enkäten var: Om du spontant skulle svara 
ja eller nej till marknadsföring på bibliotek vad skulle du svara då? De tillfrågade kunde 
(naturligtvis) svara ja eller nej samt hade möjligheten att motivera sitt svar. De svarande på 
enkäten uppvisade ett tydligt resultat: 94 % från termin 2 svarade ja samt 88 % från termin 6 
svarade ja på denna fråga. Den allmänna attityden till marknadsföring är mycket positiv i båda 
målgrupper och det är ingen större attitydskillnad mellan de båda terminerna. Termin 2 hade 
något högra procenttal än termin 6 men att tänka på är att det är fler svarande i termin 2 och 
detta påverkar procentfördelningen, i de båda målgrupperna var det endast två som valde att 
inte svara ja från på den berörda frågan. I Termin 2 var det dessutom ingen som svarade nej 
utan här hade de svarande inte svarat någonting alls. Man kan bara spekulera i varför de inte 
svarat, kanske hade de ingen allmän åsikt eller så ”missade” de denna del av enkäten. 

Helinsky menar att bibliotek måste föra ett kontinuerligt arbete med att visa upp sina tjänster 
och användningsområden, man måste synas för att ta del i det spretiga informationssamhället 
som samtiden och biblioteket befinner sig i (Helinsky, 2004: 5). Många av de 28 svaranden 
som valde att motivera sitt svar tog upp liknande formuleringar i sina motiv (se kapitel 5.1.2). 
Ett citat var: ”Man måste ju synas för att finnas i dagens samhälle.” Denna attityd 
överensstämmer med både Helinskys och de Saèz strävan efter att forma biblioteket efter 
användarnas behov och ta del av det samhälle som biblioteket finns i. 

Intressant att lyfta fram är också avsaknaden från de svarande som valde att göra skriftliga 
motiveringar att koppla ihop själva biblioteksyrket med att jobba med marknadsföring. De 
svarande tog ofta upp i sina motiveringar att man behöver lyfta fram biblioteket och dess 
funktioner och tjänster men endast en svarande kopplade ihop marknadsföringen som en 
intressant del i det praktiska arbetet på biblioteket. Denna motivering var: ”Det behövs för att 
folk ska få reda på all den hjälp som finns på biblioteket och det verkar vara ett intressant 
jobb.” I inledningen nämner både Helinsky och Renborg (se 1. Inledning) att arbetande 
bibliotekarier kan visa tendenser till att vara ovillig att närma sig marknadsföringens 
begreppsvärld. Kanske kan man se en koppling här. Endast en svarande såg marknadsföring 
som någonting han/hon direkt kopplade till sin framtida yrkesroll. 

Detta resonemang kan fortsätta då de två svaranden från termin 6 som svarade nej till 
marknadsföring valde att motivera sina svar. Ett av citaten var: ”Jag menar att det ligger ett 
problem i att biblioteken skall känna sig tvingade att manas att hävda sig gentemot 
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kommersiella aktörer på det viset.” Den andra svarande tog upp liknande formuleringar med 
att biblioteket inte borde använda sig av ”marknadsterminologi” och ”kapitalistiska 
marknadstermer”(se 5.1.2.) Här kan vi se en direkt koppling till Renborgs beskrivning i att 
”biblioteksfolk” kan ha svårt att använda sig av affärsmässiga begreppsformer som 
marknadsföringstermer.

Trots detta resonemang var det ett övervägande positivt gensvar för den generella attityden till 
marknadsföring och att det endast var en svarande som satte marknadsföring i direkt koppling 
till sitt framtida yrke behöver inte betyda att de andra som valde att motivera eller de som 
valde att inte motivera alls inte ser denna sammanstrålning. 

6.2 Produkt
Enligt de Saèz blir produkten all den service och tjänster som biblioteket kan förmedla till 
användarna och som kan fylla användarnas behov. För att fylla olika behov behövs ett aktivt 
arbete för att nå olika målgrupper. Biblioteket bör forma sitt utbud efter det aktuella samhälle 
som det befinner sig i för att på bästa sätt matcha ihop ett konkurrenskraftigt utbud som lockar 
användarna att ta del av bibliotekets olika service och tjänster (de Saèz, 2002: 57-59). 
Studenterna i de båda terminerna svarade med hela 100 % att de ansåg att det var mycket 
viktigt med god service till användarna vilket är helt i linje med hur de Saèz anser att ett 
bibliotek ska prioritera.

 Detta resultat blir mer intressant när man jämför med studenternas eget intresse av att själva 
jobba med att utveckla service gentemot användare. Här svarar 45 % i termin 2 samt 47 % i 
termin 6 att de är mycket intresserade av att jobba med dessa frågor på biblioteket (se figur 3) 
Visserligen är det även en hög svarsfrekvens i nästa svar, ganska intresserade, så visst finns 
det ett intresse av att arbeta med att utveckla service till användarna i framtiden men den 
allmänna attityden till service på bibliotek är högre än studenternas eget intresse av att jobba 
med den. Denna attityd är snarlik mellan de båda terminerna och ingen större skillnad kan 
utläsas i figur 3. 

Intressant är också att se att trots att 100 % av de studerande har svarat att det är mycket 
viktigt med god service till användare har 12 % från termin 6 samt 7 % från termin 2 svarat att 
de inte själva är särskilt intresserade av att jobba med att utveckla service i framtiden. Detta 
kan bli ett problem om man ser hur de Saèz menar att all bibliotekspersonal bör arbeta för att 
utveckla biblioteks olika utbud och tjänster kontinuerligt (de Saèz, 2002: 29).  Dock är det en 
minoritet som har svarat att de inte är särskilt intresserade vilket ligger i de Saèz linje i att 
bibliotekspersonal bör vara insatta i utvecklingen på bibliotek.

I figur 4 kan avläsas att studenterna har en god attityd till målgruppsarbete, om än något lägre 
mot attityden i figur 3, på bibliotek; 90 % i termin 2 anser att detta är mycket viktigt samt 77 
% från termin 6. Återigen visas det att studenternas eget intresse av att jobba med att utforma 
målgruppsarbete är lägre än den allmänna attityden till den berörda frågan. I termin 2 svarade 
90 % att de ansåg att det var mycket viktigt med målgruppsarbete medan 52 % från samma 
grupp svarar att de är mycket intresserade av att jobba med förstnämnda. Även här finns det 
svaranden som inte är särskilt intresserade av att utveckla arbete runt olika målgrupper, 13 % 
svarade detta i termin 2 samt 12 % i termin 6. de Saèz menar att det bästa sättet att behålla och 
nå nya användare är att skapa målgruppsfokus och ser detta arbete som mycket värdefullt för 
att stärka biblioteks framtid i samhället ( s. XIII)  I figur 4 ligger de båda terminerna ganska 
nära i attityderna till målgruppsarbete, dock finns det skillnader mellan hur mycket det skiljer 
mellan den allmänna attityden och det egna intresset att jobba med området. I termin 6 var det 
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90 % som ansåg det var mycket viktigt med målgruppsarbete men endast 52 % i samma 
termin var mycket intresserade av att jobba med dessa frågor. I termin 2 svarade 77 % att det 
var mycket viktigt med målgruppsarbete medan 59 % var mycket intresserade av att jobba 
med detta. Skillnaden är större i termin 6 mellan den allmänna attityden och intresset att jobba 
inom området än i termin 2.

6.3 Plats
Som tidigare nämnts menar de Saèz att det är viktigt för biblioteket att forma sig efter sin 
omgivning för att vara konkurrenskraftigt i samhället. Ett område som är särskilt viktigt enligt 
de Saèz är att följa med i den digitala och virtuella utveckling som sker i samhället (de Saèz, 
2002: XIII). För biblioteket betyder det en väl utvecklad hemsida med goda redskap för att 
kommunicera med användare och ett stort utbud av service som användare kan ta del av även 
när bibliotekets fysiska lokaler har stängt. 

I figur 5 och 6 kan utläsas att attityden de studerande har är att de fysiska lokalerna är något 
viktigare än de virtuella tjänsterna på biblioteket. Dock har de studerande ett högre intresse av 
att jobba med att öka de virtuella tjänsterna än samma arbete i de fysiska lokalerna. Figur 5 
som behandlar de fysiska lokalerna visar att 94 % i termin 2 tyckte det var mycket viktigt med 
hög tillgänglighet i de fysiska lokalerna men endast 22, 5 % svarade att de var mycket 
intresserade av att jobba med att förbättra den fysiska tillgängligheten. Lika många 22, 5 % 
var inte särskilt intresserade av att arbeta med detta arbetsområde. Termin 6 visade upp 
liknande attityd till arbetet med det fysiska biblioteket, 29, 5 % var mycket intresserade av att 
jobba med detta och samma procentantal svarade att de inte var särskilt intresserade av att 
jobba med att utveckla detta område. de Saèz menar att det är viktigt att inte glömma bort att 
utveckla och hålla hög standard på de ”traditionella” bibliotekstjänsterna som bibliotekets 
fysiska utformning och tillgänglighet, fjärrlån, utlån med mera (de Saèz, 2002: 57). 

Figur 6 behandlar attityden till de virtuella tjänsterna på bibliotek och visade att de båda 
terminerna hade en något lägre allmän attityd jämfört med attityden till de fysiska lokalerna. 
74 % i termin 2 tyckte de virtuella tjänsterna var mycket viktiga samt 71 % i termin 6. Här 
kan utläsas att de studerande har ett högre intresse av att jobba med att utöka de virtuella 
tjänsterna än i de fysiska lokalerna. /0 % i termin 6 var ganska intresserade av att jobba med 
att utveckla digitala tjänster. I termin 2 fanns en större spridning i intresset med att utveckla 
dessa tjänster, 13 % var inte särskilt intresserade samt 6 % inte alls intresserade. Generellt 
följde attityderna i de båda terminerna varandra väl, tydligast i fråga om de fysiska lokalerna 
(figur 5).   

Enligt de Saèz är det positivt att bibliotekspersonal vill jobba med att utöka de digitala 
tjänsterna på bibliotek för att följa samhällets utveckling och därmed hur användarnas behov 
ändras. De studerande uppvisar ett intresse av att jobba med detta i framtiden men samtidigt 
som de Saèz menar får man heller inte glömma bort att lägga krut på att utforma biblioteks 
fysiska lokaler till användarnas bästa i framtiden. Det lägre intresset för att arbeta aktivt med 
de fysiska lokalerna kan påverka framtidens bibliotek negativt. Samtidigt får man tänka på 
detta arbetets ringa utrymme och att dessa resultat endast indikerar på den begränsade 
målgruppens attityder.

6.4 Pris
de Saèz menar att detta kan vara att känsligt område för bibliotekarier då begreppet pris ofta 
kopplas ihop med andra begrepp som t.ex. vinst och många arbetande på bibliotek menar att 
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det inte hör hemma i en biblioteksmiljö. Detta resonemang kan styrkas med empiri från denna 
undersökning (se 6.1 ) där en studerande tog upp liknande formuleringar om att bibliotek inte 
ska beblanda sig med ”marknadsteknologiska” termer. de Saèz använder sig av pris genom att 
se till den tid det tar för en användare av bibliotek att hitta det de söker. Genom att biblioteket 
är uppbyggt på ett användarvänligt vis kan man ”pressa kostnaden” för besökaren om denne 
finner det de söker på en kortare tid. På detta sätt kan biblioteket bli konkurrenskraftigt 
gentemot liknande tjänster i samhället (de Saèz, 2002: 67-69). 

I figur 7 kan utläsas att den allmänna attityden är lägre vid dessa områden om man jämför 
med tidigare figurer (se 5.2 och 5.3). Här ligger den allmänna attityden också närmare det 
egna intresset att jobba med dessa frågor hos studenterna. 55 % i termin 2 ansåg att det var 
mycket viktigt att besökare på bibliotek snabbt och enkelt hittade vad de sökte på egen hand. 
Från samma termin var det 48.5 % som var mycket intresserade av att jobba med att utveckla 
biblioteket i denna riktning. Samma mönster synes från termin 6 där 47 % tyckte det var 
mycket viktigt med användartillgänglighet och 41 % var mycket intresserade av att jobba med 
detta i framtiden. Intresset var lägre från termin 6 i jämförelse med termin 2 att jobba med 
detta arbetsområde, 18 % i termin 6 svarade att de inte var särskilt intresserade av att arbeta 
med detta i framtiden. 

de Saèz menar att om en besökare uppfattar det som krångligt eller för tidskrävande att hitta 
det de söker på bibliotek tar det inte lång tid innan besökaren går någon annanstans för 
liknande tjänster. En bristfällig informationsutbildning till användare i bibliotek kan därför få 
konsekvenser för bibliotekens framtid i samhället (s.67-69). Därför är det viktigt att jobba 
kontinuerligt med att utbilda användarna i att använda biblioteket på ett effektivt sätt. I figur 8 
kan utläsas att 68 % i termin 2 tyckte det var mycket viktigt med utbildning till användare 
samt 53 % i termin 6. Det finns en lägre procentuell allmän attityd till detta område om man 
jämför med attityderna i tidigare figurer (se 5.2 och 5.3).  I figur 8 finner man också att termin 
6 har ett lägre intresse av att jobba med utbildning till användare än de studerande i termin 2. 
42 % i termin 2 var mycket intresserade av att jobba med utbildning av användare mot 23,5 % 
i termin 6.  I termin 6 ser vi också det att det lägre intresset att jobba med utbildning resultera 
i att 18 % inte var särskilt intresserade och 6 % inte alls intresserade av dessa arbetsområden.

Den lägre allmänna attityden som framgick i figur 6 kan ha att göra med de Saèz resonemang 
om ett lägre intresse hos ”biblioteksfolk” när det kommer till termer som pris och att man ska 
pressa tiden för besökaren på bibliotek. De Saèz menar att man alltid bör ha ett kontinuerligt 
underhåll av all den service som finns på biblioteket så också söktillgängligheten och 
utbildning till användare av bibliotek. Dessa framtida arbetsområden verkar mindre lockande 
för de studerande på då båda terminerna jämfört med tidigare P:n (se 5.2 och 5.3 ) samtidigt 
som det finns ett intresse av att utveckla dessa arbetsingångar. 

6.5 Promotion
de Saèz menar att man alltid ska sätta fokus på användarna och deras behov. För att kunna 
veta och utveckla dessa behov behöver biblioteket ha en god kommunikation med användarna 
för att kunna fylla detta behov och finslipa alla de tjänster som finns på biblioteket. Det är 
viktigt att hela tiden arbeta kontinuerligt med dessa frågor för att se till att biblioteket formar 
sig efter användarnas bästa intresse och hela tiden se över gamla och nya tjänster. Vissa 
tjänster kanske börjar förlora sin betydelse och nya kan behöva utvecklas. Biblioteken 
behöver utveckla en kommunikation/marknadsföringsplan där man tydligt ser alla de kanaler 
där kommunikation sker med användare. Hur används de, vilket syfte har de och kan de bli 
bättre?, är viktiga frågor för biblioteket (de Saèz, 2002:70ff).        
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71 % i termin 2 svarade att det var mycket viktigt att biblioteket har en kommunikationsplan 
till användare, på samma fråga svarade 53 % i termin 6 att det var mycket viktigt. Här kan 
man skönja en liten skillnad mellan de båda terminerna. Intresset för att själva jobba med att 
utforma en kommunikationsplan i framtiden var återigen lägre än den allmänna attityden 
gentemot området. I termin 2 var 39 % mycket intresserade av att arbeta med detta samt 29 % 
i termin 6. Svarsfrekvensen i ”inte särskilt intresserad” var också relativt hög, 23 % svarade 
detta i termin 2 samt 18 % i termin 6. Även detta område verkar mindre lockande att arbeta 
med för de framtida studenterna. de Saèz menar att en väl fungerande 
kommunikations/marknadsföringsplan kan vara skillnaden mellan att biblioteken endast 
”överlever” och att få en större betydelse i det samhälle biblioteket befinner sig i (de Saèz, 
2002: 77). 

En god kommunikation externt är mycket viktigt enligt de Saèz men talar också om 
betydelsen för intern kommunikation. Om den interna kommunikationen inte fungerar 
kommer det också att märkas på den kommunikation som kommer ut från bibliotek. Därför är 
det viktigt att alla verksamma på ett bibliotek jobbar dagligen med att kommunikationen ska 
flytta fritt och att alla kan ta del av samma information (de Saèz, 2002: 70). I figur 10 berättas 
att det finns en hög allmän attityd till intern kommunikation bland studenterna på de båda 
terminerna. 88 % i termin 6 ansåg att det var mycket viktigt med intern kommunikation samt 
81 % från termin 2. Det tidigare mönstret går igen i denna undersökning, det är även här stor 
skillnad mellan den allmänna attityden till intern kommunikation och intresse av att arbeta för 
att förbättra den samma. Studenternas intresse av att jobba med detta område följs nära åt då 
båda grupper har svarat samma procenttal i ”mycket intresserad” och ”ganska intresserad”, 
termin 2 svarade 45 % och termin 6 41 %. Dock finns ett lite svagare intresse bland de 
studerande på termin 6 där det var 18 % som inte var särskilt intresserade av att jobba med att 
utveckla intern kommunikation i framtiden. 

Att god kommunikation råder både externt och internt på bibliotek är viktigt menar de Saèz 
och de studerande visar intresse av att jobba med dessa frågor. De båda terminerna ligger 
relativt nära i intresse för att utveckla dessa områden på sina framtida arbetsplatser.
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7. Diskussion 
Under arbetet med uppsatsen och utformandet av enkät och diagram har tankar uppkommit 
runt biblioteksstudenternas möjlighet att egentligen kunna svara på de frågor som ställts till 
dem. Uppsatsens syfte var att mäta de framtida studenternas attityd och intresse av att jobba 
med marknadsföring i olika former på bibliotek i framtiden och svar har framkommit genom 
studien. Det kan ligga en svårighet för studenterna att svara på frågor om framtida arbete med 
marknadsföring när man inte har jobbat med det än. Det är svårt att veta om man uppskattar 
en typ av arbete innan man har utfört det och studenterna får här föreställa sig de olika typerna 
av arbete med marknadsföring genom en kort presentation i enkäten. Ett av de områden som 
studenterna visade minst intresse av var att jobba med att utveckla de fysiska lokalerna på 
biblioteket (se figur 5). Nära 30 % i termin 6 samt 22,5 % i termin 2 svarade att de inte var 
särskilt intresserade av att själva jobba med att utveckla detta område. När de studerande 
sedan kommer ut på sina framtida arbetsplatser kan dessa attityder ändras när de kommer i 
kontakt med arbetets praktiska natur. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie 
för att se om attityderna har förändrats efter kontakt med arbetslivet.

Det kan naturligtvis vara så att några av bibliotekariestudenterna har jobbat med 
marknadsföring på bibliotek innan de påbörjade utbildningen men något tecken på detta har 
inte framkommit genom de enkätsvar som samlades in. Antagandet ligger nära till hands att 
tro att studenterna inte har betydande arbetsvana inom marknadsföring på bibliotek men kan 
heller inte uteslutas helt.

En genomgående trend genom studien var att den allmänna attityden mot de olika områdena 
var högre än intresset att jobba med detta arbete på de framtida arbetsplatserna. En anledning 
till att skillnaderna var stora kan vara att som tidigare nämndes att det fins en svårighet i att 
föreställa sig att arbeta praktiskt med det aktuella området. Om man tar exemplet med att de 
studerande visade ett mindre intresse av att arbeta med de fysiska lokalerna på biblioteket 
kanske tankarna finna att de redan existerande lokalerna är tillräckliga och inte behöver 
förbättras nämnvärt (författarens egna tankar).  Genom den marknadsföringslitteraturen som 
presenterats i denna studie känns vissa termer igen som att marknadsföring är en process som 
hela tiden behöver underhållas, man kan inte utgå från att någonting alltid är ”bra” utan behov 
ändras och behöver omformas till användarnas bästa även i framtiden. 

Genom studien pekar flera källor (Helinsky, Renborg, se 1. Inledning) att traditionellt så finns 
en viss ovilja till marknadsföring och dess termer bland bibliotekspersonal, att detta tänk inte 
riktigt hör hemma på biblioteken. Resultatet från denna studie visar att en klar majoritet av 
studenterna är mycket positiv till marknadsföring men uppvisar också att det finns en viss 
kritik av att använda sig av dessa termer i biblioteksvärlden. Två av de studerande i termin 6 
svarade nej till marknadsföring (se 5.1.2) och motiverade tydligt varför. Dock är de i tydlig 
minoritet i sina åsikter. Framtidens studenter är medvetna om marknadsföringens betydelse 
för framtida biblioteksverksamhet och man ser tydligt ett intresse.

I inledningen beskrivs hur en grupp studenter får frågan ” ja eller nej till marknadsföring” och 
resultatet blev ca 50/50 bland de tillfrågade. I denna undersökning syns inga spår av den 
attityden utan de studerande är klart mer positiva till marknadsföring när man ser de 
imponerande siffrorna 94 % i termin 2 samt 88 % i termin 6. Det visade sig att det inte var 
någon större skillnad om de studerande hade kommit längre på sin utbildning eller inte. 
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Viktigt är också att tänka på att denna studies begränsningar och att det är en begränsad 
målgrupp som har svarat på enkäten och vars attityder mäts. Trots dess begränsningar visar 
resultatet att generellt är studenternas attityd gentemot att arbeta med marknadsföring god och 
kan indikera på att framtidens bibliotek kan få ny arbetskraft som är villig att arbete med 
dessa frågor till bibliotekens största välmående.

7.1 Slutsatser
 Här presenteras en kortare redogörelse för de svar som framkommit utifrån de 
frågeställningar som presenterade i början av studien.

● Hur ser attityderna till marknadsföring ut bland biblioteksstudenterna som går andra 
och sjätte (sista) terminen?

De studerande i de båda terminerna har god attityd gentemot marknadsföring på bibliotek. På 
frågan ”ja eller nej till marknadsföring” svarade 94 % i termin ja samt 88 % i termin 6. De 
studenter som valde att motivera sina svar tog ofta upp beskrivningar som att biblioteket 
behöver ”synas” och ”synliggöras” i samhället. Många av de svarande tog också upp motiv 
som att visa upp den service och tjänster som finns på biblioteket.

● Är studenterna intresserade av att arbeta med marknadsföring på sina framtida 
arbetsplatser?

De tillfrågade studenterna uppvisade ett gott om något varierande intresse av att jobba med 
marknadsföring på bibliotek i framtida arbetssituationer. Dock var den allmänna attityden till 
de olika arbetsområdena alltid högre än intresset för att praktiskt jobba med dessa. Här följer 
en kort redogörelse för studenternas intresse av att jobba med marknadsföring utifrån de fyra 
P: na som studien bygger på. 

Produkt:
I detta område svarade majoriteten av de studerande att de var mycket eller ganska 
intresserade av att jobba med att förbättra servicen på bibliotek. På frågan om de var 
intresserade av att utveckla arbete med målgruppsarbete svarade de studerande även här att 
majoriteten är mycket eller ganska intresserade av att utveckla dessa arbetsområden på 
bibliotek.

Plats:
De studerande var intresserade av att utveckla de fysiska lokalerna på bibliotek men hade ett 
mindre intresse av att utveckla detta område i jämförelse med deras intresse för att jobba med 
bibliotekets virtuella lokaler. De studerande visade att högre intresse av att arbeta med att 
utveckla digitala tjänster till användarnas fördel i framtiden. 

Pris:
Majoriteten av studenterna svarade att de var mycket eller ganska intresserade av att jobba 
med att förbättra söktillgängligheten för användare på bibliotek. Ett något mindre intresse 
uppvisades i fråga om att arbeta med att undervisa användare i informationssökning men även 
här svarade majoriteten att de var mycket eller ganska intresserade av att jobba med dessa 
frågor i framtiden. 
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Promotion:
Även här svarade majoriteten att de var mycket eller ganska intresserade av att jobba med att 
utveckla marknadsföringsplaner för bibliotek i framtiden. Dock visades, för denna studie, ett 
mindre intresse av att arbeta med detta område. Av de studerande svarade majoriteten att de 
var mycket eller ganska intresserade av att arbeta med att utveckla intern kommunikation på 
bibliotek.

● Hur skiljer sig attityderna åt mellan de studerande på de olika terminerna?

Studenternas attityder följdes åt väl genom studiens gång. 94 % i termin 2 samt 88 % i termin 
6 var positiva till marknadsföring och skillnaden däremellan är liten. Det var ingen större 
skillnad i attityder ju längre de studerande hade kommit på sin utbildning. De studerande på 
de olika terminerna uppvisade snarlik attityd till de olika arbetsområdena. Mindre skillnader 
kunde avläsas i en del områden; termin 2 hade ett lägre intresse än termin 6 av att utveckla 
virtuella tjänster på biblioteket och termin 6 visade ett mindre intresse än termin 2 av att jobba 
med söktillgänglighet i bibliotekets fysiska lokaler samt utbilda användare i 
informationssökning.

7.2 Förslag på vidare forskning
Det kan vara av intresse att följa upp de studerande för att se hur väl deras attityder stämmer 
med att arbeta praktiskt med dessa arbetsområden. Vilka skillnader uppstår när de kommer i 
kontakt med det verkliga arbetslivet? Det kan också vara intressant att göra en jämförande 
studie mellan olika lärosäten för att se om studenternas attityder skiljer sig däremellan.
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att ta reda på biblioteksstudenters attityder till marknadsföring 
och om studenterna är intresserade av att jobba med marknadsföringsfrågor på sina framtida 
arbetsplatser. För att undersöka detta område har en kvantitativ studie genomförts genom en 
teoribaserad enkätundersökning utdelad till 48 biblioteksstudenter som studerade på andra 
respektive sjätte terminen. De frågeställningar som används i studien var:

● Hur ser attityderna till marknadsföring ut bland biblioteksstudenterna som går andra och 
sjätte (sista) terminen?
● Är studenterna intresserade av att arbeta med marknadsföring på sina framtida 
arbetsplatser?
● Hur skiljer sig attityderna åt mellan de studerande på de olika terminerna?

Studiens teori vilar på Kotlers marknadsföringsmix, de fyra P: na: pris, plats, produkt och 
promotion och i synnerlighet de Saèz tillämpning av dessa i ett biblioteksperspektiv. de Saèz 
menar att marknadsföringsmixen är ett värdefullt hjälpmedel för ett bibliotek att utvecklas och 
följa med i sin samtid och det samhälle som biblioteket befinner sig i. Användaren av 
biblioteket sätts i centrum och alla tjänster och utbud ska skapas efter dennes behov. En enkät 
skapades med stöd av de Saèz teorier för att mäta studenternas attityder till att arbeta med 
marknadsföring i olika områden. Resultatet visas i 10 diagram (figurer) där empirin har 
omvandlats till procentform för att förtydliga resultatet. Studien visar att studenterna är 
positivt inställda till marknadsföring på bibliotek och det fanns inga större skillnader mellan 
de båda terminerna i denna fråga. 

Studenternas allmänna attityd till marknadsföring var högre i jämförelse med intresset med att 
aktivt jobba med dessa frågor på en framtida arbetsplats. Detta var ett återkommande resultat 
genom hela undersökningen. Studenterna visade ett större intresse att arbeta med vissa 
områden såsom att utveckla bibliotekets virtuella lokaler samt att arbeta med 
målgruppsarbete. Områden som lockade mindre var att utveckla bibliotekets fysiska lokaler, 
skapa marknadsföringsplaner samt utbilda användare i informationssökning. 
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Bilaga 1

Enkätundersökning: BoI-studenters attityder till marknadsföring och bibliotek

Är du? □ man
            □ kvinna

Vilket år föddes du?__

Vilken termin på BoI-utbildningen går du?__

Om du spontant skulle svara på frågan ja eller nej till marknadsföring på bibliotek vad skulle 
du svara då?         
            Ja   □
            Nej □

Du får gärna motivera ditt svar här under.

Produkt/service på biblioteket (med service menas alla tjänster på biblioteket som kan 
matcha användarnas behov)

Hur viktigt tycker du det är att bibliotek har                  Mycket viktigt                 □
en god service gentemot användarna?                           Ganska viktigt                  □
                                                                                        Inte särskilt viktigt           □
                                                                                        Inte alls viktigt                 □

Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra              
servicen på bibliotek till användarnas förmån?              Mycket intresserad           □
                                                                                        Ganska intresserad           □
                                                                                         Inte särskilt intresserad   □
                                                                                         Inte alls intresserad         □
   
                                                                                         
Hur viktigt tycker du det är att bibliotek arbetar med              
service riktat mot olika målgrupper på bibliotek?          Mycket viktigt                 □
                                                                                        Ganska viktigt                 □
                                                                                        Inte särskilt viktigt          □
                                                                                        Inte alls viktigt                □

Hur stort intresse har du av att arbeta med service                   
riktat mot olika målgrupper på bibliotek?                      Mycket intresserad          □
                                                                                        Ganska intresserad          □
                                                                                        Inte särskilt intresserad   □
                                                                                        Inte alls intresserad         □



                                                                                        

Plats (bibliotekets fysiska eller virtuella rum)

Hur viktigt tycker du det är att bibliotekets fysiska lokaler      
har en hög tillgänglighet?                                                          Mycket viktigt              □
                                                                                                   Ganska viktigt              □
                                                                                                   Inte särskilt viktigt       □
                                                                                                   Inte alls viktigt             □

Hur stort intresse har du av att jobba med att öka                   Mycket intresserad          □
bibliotekets tillgänglighet i dess fysiska lokaler?                     Ganska intresserad         □ 
                                                                                                 Inte särskilt intresserad   □
                                                                                                 Inte alls intresserad         □
Hur viktigt tycker du det är att bibliotekets virtuella 
tjänster har en hög tillgänglighet?                                           Mycket viktigt                □
                                                                                                 Ganska viktigt                □
                                                                                                 Inte särskilt viktigt         □
                                                                                                 Inte alls viktigt               □

Hur stort intresse har du av att jobba med att öka bibliotekets
tillgänglighet i dess virtuella tjänster?                                     Mycket intresserad          □
                                                                                                 Ganska intresserad          □
                                                                                                 Inte särskilt intresserad   □
                                                                                                 Inte alls intresserad         □

Pris ( Här betecknas pris som tiden en besökare får lägga ut för att hitta det de söker på 
biblioteket.)

Hur viktigt tycker du det är att användarna på bibliotek
snabbt och enkelt hittar det de söker på egen hand?                Mycket viktigt                □
                                                                                                  Ganska viktigt                □
                                                                                                  Inte särskilt viktigt         □
                                                                                                  Inte alls viktigt               □

Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra 
söktillgängligheten för användare på bibliotek?                     Mycket intresserad          □
                                                                                                 Ganska intresserad          □
                                                                                                 Inte särskilt intresserad   □
                                                                                                 Inte alls intresserad         □
Hur viktigt tycker du det är med utbildning i 
informationssökning till användare på bibliotek?                   Mycket viktigt                 □
                                                                                                 Ganska viktigt                 □
                                                                                                 Inte särskilt viktigt          □
                                                                                                 Inte alls viktigt                □

Hur stort intresse har du av att jobba med utbildning 
i informationssökning till användare på bibliotek?                Mycket intresserad         □



                                                                                                Ganska intresserad         □
                                                                                                Inte särskilt intresserad  □
                                                                                                Inte alls intresserad        □

Promotion/Kommunikation ( Med marknadsföringsplan menas en planering för hur 
biblioteket sköter sin marknadsföring och kommunikation med användare av biblioteket till 
exempel genom tjänster, reklam och målgruppsarbete.) 

Hur viktigt tycker du det är att bibliotek har en 
marknadsföringsplan som de jobbar aktivt med?                    Mycket viktigt                □
                                                                                                 Ganska viktigt                □
                                                                                                 Inte särskilt viktigt         □
                                                                                                 Inte alls viktigt               □
Hur stort intresse har du av att jobba med att utforma en           
effektiv marknadsföringsplan för bibliotek?            
                                                                                                 Mycket intresserad         □
                                                                                                 Ganska intresserad         □
                                                                                                 Inte särskilt intresserad  □
                                                                                                 Inte alls intresserad        □
Hur viktigt tycker du det är att jobba för en god
kommunikation internt på bibliotek?                        
                                                                                                 Mycket viktigt               □
                                                                                                 Ganska viktigt               □
                                                                                                 Inte särskilt viktigt        □
                                                                                                 Inte alls viktigt              □

Hur stort intresse har du av att jobba med att förbättra
kommunikationen internt på en verksamhet som                  Mycket intresserad          □
till exempel bibliotek?                                                           Ganska intresserad          □
                                                                                               Inte särskilt intresserad   □
                                                                                               Inte alls intresserad         □

Har du något du vill tillägga/motivera går det bra att göra det här under. Tack för din 
medverkan!
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