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Abstract:  

This thesis is a study of Futurum.kom´s campaign “Lyssna dig rik”. Futurum.kom is a 

regional marketing project between Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar and 25 

public libraries in the county of Blekinge, Kalmar and Kronoberg. The aim of the 

Futurum.kom project is to strengthen the role of the public library in society. “Lyssna dig rik” 

was a cluster group campaign with the aim of making people know about the possibilities of 

loaning audiobooks in libraries. The target group was lorry drivers in the age of 30-65 with 

the possibilities to listen to audiobooks at work. The analysis is based on the following issues:  

 Which were the stated goals with the “Lyssna dig rik” campaign? 

 Which interventions were made at the main library to achieve the stated goals with the 

“Lyssna dig rik” campaign? 

 Which became the external results of the “Lyssna dig rik” campaign? 

 In which way became the external results in the target area of the “Lyssna dig rik” 

campaign at the main library, an effect of the interventions of the cluster group and 

main library? 

The method is a case study and an evaluation study mainly based on interviews with librarians 

and lorry drivers. The study reveals that the majority of the interviewed lorry drivers did 

notice the “Lyssna dig rik” campaign. They were on the other hand already aware of the fact 

that audiobooks are available in libraries and they didn’t change their opinions about 

audiobooks and libraries as a result of the campaign.  

Nyckelord: Marknadsföring, Klustergruppskampanj, Utvärdering, ”Lyssna dig rik”, 

Folkbibliotek 
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1 INLEDNING   

Marknadsföring av bibliotek har blivit allt viktigare i dagens samhälle i takt med att 

organisationer och institutioner måste konkurrera allt mer för att synas. Därför bildades 

Futurum.kom-projektet som är ett gemensamt marknadsföringsprojekt för folkbiblioteken i 

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Projektet planeras att fortlöpa i cirka tre års tid och 

syftar till att uppmärksamma biblioteken och deras tjänster mer. Inom Futurum.kom-projektet 

har det genomförts och kommer att genomföras ett flertal olika klustergruppskampanjer som 

inriktas mot olika målgrupper. En av klustergruppskampanjerna var ”Lyssna dig rik” som 

vände sig till lastbilschaufförer med budskapet om att de kan låna ljudböcker på biblioteken.  

I denna uppsats tar vi vår utgångspunkt i att undersöka hur ett av de samverkande 

huvudbiblioteken inom Futurum.kom-projektet planerade och genomförde ”Lyssna dig rik”-

kampanjen samt hur resultatet blev. Vi lägger stor vikt vid att utvärdera hur målgruppen 

mottog ”Lyssna dig rik”-kampanjen och deras uppfattningar om kampanjen, ljudböcker och 

bibliotek. Utvärderingen genomförs genom intervjuer med bibliotekarier och 

lastbilschaufförer. 

Vi väljer att skriva en uppsats om ”Lyssna dig rik”-kampanjen då vi anser att det har blivit allt 

viktigare att synliggöra bibliotekens plats i samhället, nu och i framtiden. Förutsättningen för 

att biblioteken ska fortsätta existera handlar om att personalen måste synliggöra biblioteken 

för att användarna ska välja att besöka just dem. Detta görs bland annat genom Futurum.kom-

projektet. Motiveringen till varför vi väljer att utvärdera just ”Lyssna dig rik”-kampanjen, är 

att den vände sig till oerfarna biblioteksbesökare som målgrupp. Vi anser denna grupp som en 

av de viktigaste målgrupperna att marknadsföra bibliotekens tjänster mot. 

1.1 Bakgrund  

Uppsatsens bakgrund är tänkt att ge läsaren kortfattad information om centrala delar som rör 

uppsatsen. Det som behandlas är Futurum.kom-projektet generellt samt en första introduktion 

av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Vi väljer också att skriva en kort presentation av det valda 

huvudbiblioteket, om målgruppen lastbilschaufförer samt om ljudböcker.  

1.1.1 Futurum.kom 

Futurum.kom är ett marknadsföringsprojekt som startade år 2010 och med planerat avslut i 

slutet av år 2012. Projektet innefattar folkbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 

samt Regionbiblioteket i Kalmar och Länsbibliotek Sydost (Projektdirektiv, Futurum.kom 

2011). Det övergripande syftet med projektet är att ”Skapa bilden av biblioteket som ett 

kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en 

demokratisk arena för alla” (Projektdirektiv, Futurum.kom 2011).  

De övergripande målen för Futurum.kom-projektet är att: 

 Skapa ett gemensamt varumärke för samtliga bibliotek i Kalmar, Kronobergs och 

Blekinge län.  

 Öka intresset för bibliotekens tjänster och service hos allmänheten.  

 Öka beredskapen och kompetensen för extern marknadskommunikation hos all 

bibliotekspersonal i tre län.  

 Skapa ett pilotsamarbete mellan biblioteken i tre län som är av nationellt intresse. 

Projektet ska tjäna som förebild för andra regionsamarbeten. (Projektdirektiv, 

Futurum.kom 2011) 
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För att uppnå projektets övergripande mål, samarbetar biblioteken inom Futurum.kom med 

Kreation reklambyrå. Genom samarbetet skapas ett varumärke som biblioteken kan identifiera 

sig med. Varumärket förs vidare till medborgarna i de tre länen genom olika 

marknadsföringsåtgärder. Dessutom arbetar sex olika klustergrupper för att rikta 

marknadsföringen till specifika målgrupper. Klustergrupperna består av bibliotekspersonal 

från de olika biblioteken (Folder om projektet, Futurum.kom 2011). I början av år 2011 

genomfördes den första stora och övergripande kampanjen inom Futurum.kom-projektet och 

som kallades för ”Låna dig rik”. Denna kampanj riktade sig till alla medborgare i de tre länen 

med syftet om att stärka bibliotekens varumärke. Efter ”Låna dig rik”-kampanjens avslut, 

bedrevs olika klustergruppskampanjer som riktade sig mot specifika målgrupper. Under år 

2011 genomfördes klustergruppskampanjer riktade mot målgrupperna bokälskaren, den 

digitalt nyfikne samt mot den oerfarne biblioteksbesökaren. Den sistnämnda kampanjen fick 

senare namnet ”Lyssna dig rik”. Under år 2012 bedrevs en övergripande kampanj på 

biblioteken med lånekortet i fokus och en klustergruppskampanj som riktades mot 

småbarnsföräldern. Utöver dessa kampanjer ska ytterligare två klustergruppskampanjer 

genomföras med syftet att nå ut till målgrupperna tonåringen och den vuxenstuderande. De 

sistnämnda klustergruppskampanjerna har inte hunnit genomföras vid tidpunkten då vi gör vår 

undersökning (Folder om projektet, Futurum.kom 2011). I denna uppsats fokuserar vi på 

klustergruppskampanjen som riktade sig till den oerfarne biblioteksbesökaren med budskapet 

”Lyssna dig rik”.  

1.1.2 ”Lyssna dig rik” 

”Lyssna dig rik-kampanjen ägde rum under vecka 48 år 2011 som var i slutet av 

november/början av december. Planeringen av klustergruppskampanjen skedde främst i den 

ansvariga klustergruppen som innefattade cirka tio personer från några av de samverkande 

biblioteken inom Futurum.kom-projektet. ”Lyssna dig rik”-kampanjens målgrupp var 

lastbilschaufförer i åldern 30-65 år som arbetade ensamma, var oerfarna biblioteksbesökare 

och som inte hade upptäckt att biblioteken lånar ut ljudböcker. Tanken var att målgruppen 

även var potentiella biblioteksbesökare med möjligheten att lyssna på ljudböcker under 

arbetstid (Lyssna dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011). Syftet med kampanjen var att 

”Sprida kunskap om ljudboken.” (Lyssna dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011). 

”Lyssna dig rik”-kampanjen var en målgruppsinriktad marknadsföringskampanj som 

genomfördes i form av arbete i klustergrupp. I uppsatsen benämns denna kampanj som 

”Lyssna dig rik”-kampanjen, klustergruppskampanjen och i vissa fall även kampanjen. Med 

begreppet kampanjveckan menar vi den vecka som ”Lyssna dig rik”-kampanjen tillämpades 

på huvudbiblioteket, alltså vecka 48 år 2011.  

1.1.3 Om Huvudbiblioteket  

I och med att ”Lyssna dig rik”-kampanjen genomfördes på biblioteken i Blekinge, Kalmar 

och Kronobergs län, väljer vi att utgå från ett av dessa bibliotek i vår uppsats. Biblioteket som 

vi fokuserar på är ett av de större huvudbiblioteken som ingår i Futurum.kom-projektet. 

Statistik visar att denna kommun har ett invånarantal på ungefär 60 000 invånare. 

Folkbiblioteksverksamheten i kommunen består av huvudbiblioteket och 9 filialer, varav 5 av 

filialerna är integrerade skol- och folkbibliotek. Dessutom ingår en bokbuss med omkring 75 

hållplatser. Huvudbiblioteket är beläget mitt inne i staden och har öppet i genomsnitt 61 

timmar per vecka (Folkbibliotek 2011 2012). Enligt biblioteksplanen som gäller för den 

aktuella kommunens samlade biblioteksverksamhet, vänder sig biblioteken till alla 

medborgare i kommunen. Barn, unga och vuxenstuderande är däremot särskilt prioriterade 

målgrupper. I biblioteksplanen betonas den grundläggande tanken om att det är användarna 

som ska vara i centrum för bibliotekens verksamhet (Biblioteksplan för X kommun 
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2009/2012). I vår uppsats utgår vi från huvudbibliotekets verksamhet även om viss statistik 

berör hela kommunens samlade biblioteksverksamhet. Huvudbiblioteket benämns även som 

biblioteket vid ett antal tillfällen på grund av att undvika allt för mycket upprepningar i 

texten.
1
     

1.1.4 Målgruppen – lastbilschaufförer 

Målgruppen för ”Lyssna dig rik”-kampanjen var i första hand lastbilschaufförer, även om det 

övergripande målet för biblioteken var att uppmärksamma och öka utlåningen av ljudböcker 

generellt. Enligt Kellokumpu (1997) är lastbilschaufförernas arbetsuppgift att transportera 

något från en plats till en annan och de ser till att det blir möjligt att utföra handel med varor 

genom att förflytta dem (s. 67). Yrket som lastbilschaufför ser olika ut för skilda personer och 

det finns flera områden som yrket är indelat i. Det största området inom yrket är 

distributionsförare vilka fraktar gods från exempelvis lager till affärer. Andra områden är 

fjärrbilsförare och utlandsförare vilka kör långa sträckor antingen i Sverige eller utomlands, 

ofta under nattetid. Andra kategorier som enligt Svenska transportarbetarförbundet (2011) 

räknas till lastbilschaufförer är kranbilsförare, tank- och bulkbilsförare, skogstransportförare 

och djurtransportförare (Jobba med godstransporter 2011). Chaufförer har dessutom olika 

arbetstider och kör olika långa sträckor mellan lastning och lossning. Enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB)(2012) fanns det år 2010 i Sverige 55 900 anställda lastbils- och 

långtradarförare med en ålder mellan 16 och 64 år (Yrkesstrukturen i Sverige 2010 s. 21-22). 

Av dessa var endast 4 procent kvinnor och resterande 96 procent inom yrket var män. 

Åldersspannet 16 till 64 år använder SCB i mätningar inom alla yrken, även inom 

chaufförsyrken där en ålder av 18 år i regel behöver vara uppnådd för att få framföra fordon. 

Medelåldern för kvinnor inom yrket var 34 år vilket var något lägre än männens medelålder 

på 42 år. I det län som det undersökta biblioteket tillhör, arbetade 1700 män i åldersintervallen 

16 till 64 år som lastbils- och långtradarförare under år 2010 (Yrkesstrukturen i Sverige 2010, 

Statistiska centralbyrån 2012, s. 21-22). 

1.1.5 Ljudböcker 

Ljudböcker är inlästa böcker tillgängliga i format som går att spela upp i exempelvis mp3-

spelare, mobiltelefon och cd-spelare. De produceras i kommersiellt syfte till skillnad från 

talböcker som produceras för personer med läsnedsättning. Försäljningen och 

biblioteksutlåningen av ljudböcker i Sverige slog igenom stort i början av 2000-talet 

(Ljudbok, Nationalencyklopedin 2012). Produktion och distribution av ljudböcker regleras i 

lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstärliga verk. Enligt kapitel 1:2 är det 

upphovsmannen till verket som har den lagliga rätten till produktion och spridning. Kapitel 

2:12 menar att det är tillåtet att kopiera ett eller några få exemplar av ljudböcker för privat 

bruk, men de får däremot inte spridas till andra. Den första kommersiella ljudboken gavs ut i 

USA år 1952, men i Sverige tog det ett tag innan ljudboksutgivningen tog fart. Det var under 

mitten av 1980-talet som det första ljudboksförlaget startade i Sverige och 

ljudboksutvecklingen influerades av Synskadades Riksförbund och radion (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket 2005, s. 165-167).   

1.2 Problemformulering 

Synliggörande genom marknadsföring har blivit allt viktigare i dagens samhälle och detta 

gäller även för biblioteken. Zuzana Helinsky (2006) menar att alla organisationer och företag 

måste rättfärdiga att de finns till, något som inte berörde biblioteken särskilt mycket tidigare 

men som nu har blivit mer väsentligt (s. 10). Bibliotekens verksamhet har börjat ifrågasättas 

                                                 
1
 Ytterligare information om biblioteket finns i kapitel 4.1 Fallstudie och utvärderingsstudie 
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och de syns allt mindre i det ökade bruset av konkurrens och information som finns i 

samhället. Därför behöver biblioteken marknadsföras enligt Helinsky (2006, s. 10-11). Det vi 

upplever som det problematiska med marknadsföring av folkbibliotek, handlar bland annat 

om relationerna mellan användare och bibliotek. Ska biblioteken fortsättningsvis fokusera på 

att utveckla nya relationer med potentiella användare och icke-användare, eller ska de satsa på 

att stärka relationerna med de redan befintliga användarna? Futurum.kom är ett 

marknadsföringsprojekt som syftar till att synliggöra bibliotekens tjänster och utbud. Med 

klustergruppskampanjen ”Lyssna dig rik” avsåg de samverkande biblioteken att synliggöra 

ljudboken och nå ut till målgruppen. 

Under arbetet med uppsatsen har vi funnit en hel del litteratur om hur folkbibliotek kan arbeta 

med marknadsföringsplanering och indelning i målgrupper, även kallat segmentering. 

Däremot förekommer inte särskilt mycket litteratur om själva implementeringen och 

effekterna av att bedriva målgruppsinriktade marknadsföringskampanjer på folkbibliotek. 

Därför vill vi undersöka effektiviteten av en målgruppsinriktad kampanj på ett folkbibliotek. 

Med detta val uppstår ett flertal frågor som vi upplever som problematiska. Hur vet 

biblioteken att kampanjer som de genomfört har varit effektiva? Hur vet biblioteken att rätt 

målgrupp blev nådd? Hur mäts effektiviteten av en målgruppsinriktad kampanj? 

Biblioteksstatistik är ofta generell och visar på utlåningsstatistik, besöksstatistik och nya 

besökare. Räcker det att biblioteken höjer den generella statistiken eller behöver de ta reda på 

om de nådde ut till målgruppen? Vi anser att det är svaren på dessa typer av frågor som har 

betydelse för diskussionerna om marknadsföring av folkbibliotek. Detta gäller både för 

diskussioner på biblioteken och inom biblioteksforskningen. Problemet som frågorna kretsar 

kring, handlar om hur pass effektivt det är för folkbibliotek att fortsätta investera i 

målgruppsinriktade marknadsföringskampanjer. Det är detta problem som är utgångspunkten i 

vår utvärdering av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. För att visa på komplexiteten i problemet 

utvärderas ett fall med fokus på hur ett folkbibliotek marknadsförde en viss produkt mot en 

viss målgrupp. Tanken är att detta fall ska fungera som ett exempel. Marknadsföringen skedde 

genom en klustergruppskampanj.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett folkbibliotek bedrev en 

målgruppsinriktad marknadsföringskampanj med utgångspunkten i klustergruppsarbete. 

Syftet är också att ta reda på de externa resultaten som åstadkoms i förhållande till de uppsatta 

målen. Vår avsikt är att kunna ge rekommendationer till Futurum.kom-projektets fortsatta 

klustergruppsarbete samt till andra bibliotek med intresse för att arbeta med 

målgruppsinriktade marknadsföringskampanjer. Uppsatsen syftar även till att bidra till en 

ökad förståelse av forskningen om marknadsföring av folkbibliotek med fokus på 

målgruppsinriktat kampanjarbete.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka var de fastställda målen för ”Lyssna dig rik”-kampanjen?  

 Vilka insatser gjordes på huvudbiblioteket för att nå de fastställda målen för ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen? 

 Vilka blev de externa resultaten av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket?  

 På vilket sätt blev de uppnådda externa resultaten inom målområdet av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen på huvudbiblioteket, en effekt av klustergruppens och 

huvudbibliotekets insatser? 
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1.5 Definitioner 

Marknadsföring handlar enligt Kotler och Armstrong (2012) om organisationernas förmåga 

att skapa lönsamma relationer med sina användare och tillgodose deras behov (s. 28). 

Marknadsföring kretsar kring utbyten och kan ses som en process där utbytena är beroende av 

att målgruppen är aktiv. Därför är målet med marknadsföring att påverka ett beteende 

(Andreaen & Kotler 2003, s. 39). 

Användare definierar vi som befintliga användare, potentiella användare och icke-användare 

av bibliotekets resurser. Då vi i uppsatsen lånar flera marknadsföringsbegrepp som anknyter 

till benämningen ”kund”, innebär kundbegreppet samma sak som användarbegreppet i vår 

uppsats.  

Klustergrupp kopplar vi till begreppet kluster. Ett kluster är en grupp aktörer som är 

sammanlänkade inom ett särskilt kompetensområde (Porter 2008, s. 215). Geografiskt sett kan 

ett kluster se ut på olika sätt, men det handlar ofta om ett samarbete mellan institutioner eller 

företag kring specifika produkter eller tjänster (Porter 2008, s. 215). Ett kluster skapar 

tillsammans ett större värde, än vad varje aktör skulle ha gjort enskilt (Porter 2008, s.229). 

Exempel på ett kluster kan vara de samverkande biblioteken inom Futurum.kom-projektet, 

som länkas samman genom en gemensam strävan att synliggöra bibliotekens tjänster. 

Kampanj är en typ av marknadsföringsstrategi och syftar till att påverka ett beteende. 

Kampanjer kan bedrivas för att nå vissa verksamhetsmål och de kan exempelvis rikta sig till 

olika målgrupper (Andreasen & Kotler 2003, s. 84).  

Effekt innebär slutmottagarens mottagande, handlingar och attityder som direkt eller indirekt 

orsakats av insatsen (Vedung 2009, s. 27). I uppsatsen innebär slutmottagare detsamma som 

bibliotekets användare. Effekten berör användarnas mottagande, handlingar och attityder som 

direkt eller indirekt orsakades av klustergruppens och huvudbibliotekets insatser gällande 

”Lyssna dig rik”-kampanjen.  

Effektivitet handlar om ”…prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna 

i en verksamhet och verksamhetens resultat.”(Effektivitet, Nationalencyklopedin 2012). Med 

effektivitet avser vi den engelska termen effectiveness som innebär en mätning av 

måluppfyllelse (Vedung 2009, s. 149). För att ta reda på ”Lyssna dig rik”-kampanjens 

effektivitet på huvudbiblioteket, studeras förhållandet mellan insatsen och de uppnådda 

externa resultaten. Vi undersöker även om de fastställda målen blev uppfyllda. Enligt 

Andreasen och Kotler (2003) handlar effektiva kampanjer om att målgruppens beteende ska 

påverkas (s. 84).  

Externa resultat kopplas i uppsatsen i första hand till de effekter som rör målgruppens 

mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket. Detta undersöks främst 

genom intervjuer med representanter ur målgruppen men även genom intervjuer med 

bibliotekarier från huvudbiblioteket. I andra hand kopplas det även kort till allmänhetens 

generella mottagande av kampanjen utifrån bibliotekariernas upplevelser. En utvärdering av 

ett resultat handlar om att undersöka användarnas handlande, uppfattningar och 

attitydförändringar kopplat till de insatser som gjordes (Vedung 2009, s. 27).  

Mål i relation till vår undersökning innebär de avsikter och intentioner som klustergruppen 

och huvudbiblioteket hade med ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Dessa mål återfinns i relevanta 

dokument samt genom intervjuer med insatta bibliotekarier. 
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Insats innebär en organisations ingripande, arbete eller prestation gällande något. Det handlar 

om vad organisationen har gjort i ett visst fall och innefattar även problem och hinder som 

uppkommit (Vedung 2009, s. 92-93). I vår undersökning innebär insatsen huvudbibliotekets 

och klustergruppens prestation gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Insatsen undersöks 

genom att studera deras planering och genomförande av kampanjen.  

Målområde betyder det område som en organisations uppsatta mål tillhör (Vedung 2009, s. 

93). Vi kopplar detta till det område som huvudbibliotekets och klustergruppens uppsatta mål 

med ”Lyssna dig rik”-kampanjen hamnade inom. 

1.6 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss genom att välja ett huvudbibliotek av de 25 olika kommunbiblioteken som 

ingår i Futurum.kom-projektet. Huvudbiblioteket är anonymt i denna uppsats på grund av att 

vi vill exemplifiera hur ett bibliotek genomförde ”Lyssna dig rik”-kampanjen. 

Utgångspunkten är huvudbiblioteket men viss statistik fokuserar även på hela kommunens 

samlade folkbiblioteksverksamhet. På grund av att enbart ett bibliotek undersöks kan vi inte 

göra anspråk på att bidra till några generella slutsatser. Intentionen är istället att bidra med 

idéer och tankar till ämnesrelaterad forskning och till andra folkbibliotek. Vi väljer att 

huvudsakligen fokusera på ”Lyssna dig rik”-kampanjens mål, insats och externa resultat för 

att avgränsa vår uppsats. De externa resultaten är utgångspunkten på grund av att ”Lyssna dig 

rik”-kampanjens fastställda mål var externa och därför läggs ingen stor vikt vid de interna 

resultaten. Huvudbibliotekets och klustergruppens planering och genomförande berörs i 

uppsatsen, med anledning av att analysera om deras insats bidrog till ”Lyssna dig rik”-

kampanjens uppnådda resultat inom målområdet. För att göra ytterligare en avgränsning 

fokuserar vi på de insatser som direkt går att koppla till ”Lyssna dig rik”-kampanjen i 

anslutning till huvudbiblioteket. Därför undersöker vi inte huvudbibliotekets eller 

Futurum.kom-projektets övriga marknadsföringsarbete. 

1.7 Disposition  

Uppsatsen struktureras i sju olika kapitel. I detta första kapitel presenteras en inledning samt 

bakgrunden till ämnesvalet. Därefter följer problemformulering, syfte, frågeställningar, 

definitioner och avgränsningar. Det andra kapitlet redogör för en översikt över forskningen 

kopplad till marknadsföring, relationsmarknadsföring, uppsökande verksamhet och 

folkbibliotek. Kapitel tre berör den teori som vi finner relevant för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Utgångspunkten är Evert Vedungs måluppfyllelsemodell samt Alan R. 

Andreasens och Philip Kotlers modell The Campaign Marketing Process. Kapitel fyra 

innefattar de metoder och tillvägagångssätt som används, bland annat fallstudie och 

utvärderingsstudie. I det femte kapitlet presenteras vår empiri som kretsar kring våra tre första 

frågeställningar. Målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen, klustergruppens och 

huvudbibliotekets insatser samt det externa resultatet presenteras. Efter resultatdelen 

framställs vår analys i kapitel sex och denna del utgår från uppsatsens fjärde och sista 

frågeställning, som kopplar samman de tre första frågeställningarna med varandra. Viktiga 

utgångspunkter är det externa resultatet och måluppfyllelsen i anslutning till ”Lyssna dig rik”-

kampanjen på huvudbiblioteket. Frågan om huvudbibliotekets och klustergruppens insatser 

bidrog till graden av måluppfyllelse, är en annan viktig utgångspunkt. I kapitel sju redogör vi 

för vår diskussion och våra slutsatser och där lägger vi även fram förslag till fortsatt forskning 

samt omständigheter som kan ha påverkat uppsatsens resultat.  



 

7 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Uppsatsens första kapitel redogjorde för inledning, bakgrund och våra intentioner med 

undersökningen. I forskningsöversikten väljer vi att visa på den tidigare forskning som är 

relevant för uppsatsen. Forskning som redovisas kretsar kring marknadsföring av 

folkbibliotek och andra icke-vinstdrivande organisationer. Även forskning rörande 

relationsmarknadsföring och uppsökande verksamhet i folkbibliotekssammanhang, finner vi 

relevant. Anledningen är att de huvudsakliga insatserna inom ”Lyssna dig rik”-kampanjen var 

uppsökande gentemot målgruppen. 

2.1 Marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer och 
folkbibliotek 

Marknadsföring av bibliotek är inte något nytt fenomen, även om det ser annorlunda ut idag 

än vad det gjorde vid starten. I USA började marknadsföringen av bibliotek redan på 1850-

talet då det första folkbiblioteket etablerades (Roy 2002, s. 215-216). År 1876 fanns det olika 

marknadsföringsstrategier för folkbibliotek och bland annat använde de sig av olika typer av 

publicitet, såsom brev direkt till befolkningen (Gupta & Savard 2010, s. 3553). 

Referensservice och indelning av användarna i olika målgrupper och segment, är tidiga 

exempel på marknadsföring och effektivisering av biblioteken (Owens 2002, s. 6).  

Från början av 1900-talet och fram till 1970-talet marknadsfördes inte biblioteken särskilt 

mycket, då bibliotekspersonalen inte upplevde ett behov av att marknadsföra bibliotekens 

produkter och tjänster. Under 1970-talet började däremot synen på marknadsföring av 

bibliotek och andra icke-vinstdrivande organisationer att förändras. Detta blev något av en 

formell början för marknadsföring av biblioteksverksamheter (Gupta & Savard 2010, s. 

3556). Alan R. Andreasen och Philip Kotler publicerade år 1975 boken Strategic marketing 

for nonprofit organizations. I boken betonar de marknadsföringens betydelse för icke-

vinstdrivande organisationer. Andreasen och Kotler (2003) menar att en organisation behöver 

lära sig att påverka andra aktörers beteende genom marknadsföring, för att bli framgångsrik 

(s. 94). Marknadsmixen presenteras som ett viktigt marknadsföringsverktyg som baseras på 

de fyra p:na produkt, pris, plats och påverkan (Anderasen & Kotler 2003, s. 94). De fyra p:na 

har senare i vissa sammanhang utökats med ytterligare tre p, vilka är ”people, process, and 

physical evidence” (Gupta & Savard 2010, s. 3556). Grunden till idén om marknadsföring av 

icke-vinstdrivande organisationer bottnar i ett flertal artiklar skrivna av Philip Kotler, Sidney 

J. Levy, Gerald Zaltman och Benson Shapiro, publicerade kring 1970-talet. I dessa artiklar 

tillämpas marknadsföring på icke-vinstdrivande organisationer såsom bibliotek. Dessa tankar 

var nydanande för sin tid på grund av en terminologi som liknade den traditionella 

marknadsföringen av vinstdrivande organisationer (Andreasen & Kotler 2003, s. 7). 

Greta Renborg arbetade mycket med och för marknadsföring av svensk biblioteksverksamhet. 

Under 1960 och 1970-talet skrev hon ett flertal böcker inom ämnet, bland annat boken 

Bibliotekens PR- och kontaktarbete (1977). Greta Renborg (1998) skriver att marknadsföring 

av bibliotekens service var någonting som startade tidigt, redan innan marknadsföring var ett 

vedertaget begrepp inom biblioteksverksamheten (s. 5). Irene Owens och Loriene Roy är två 

forskare som har skrivit om marknadsföring av bibliotek. I antologin Strategic marketing in 

library and information science (2002) tar de upp både de teoretiska och praktiska 

dimensionerna av ämnet. Marknadsföringsprocessen kopplat till ett bibliotekssammanhang, 

handlar enligt Owens (2002) om att bibliotekspersonalen först behöver ta reda på 

allmänhetens behov (s. 1). Detta för att sedan kunna ta ställning till vilka tjänster eller 

produkter som användarna ska erbjudas (Owens 2002, s. 1). Roy (2002) menar att 
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marknadsföring av bibliotek handlar om de ansträngningar som biblioteken gör för att visa 

användarna vad som finns tillgängligt på biblioteken (s. 216).  

2.2 Relationsmarknadsföring  

Under senare tid har biblioteken börjat använda sig av relationsmarknadsföring (RM). RM 

handlar om att etablera ett förtroende och ett ömsesidigt utbyte mellan bibliotek och 

användare. En stor del av biblioteksverksamheten kan sägas bygga på detta utbyte (Gupta & 

Savard 2010, s. 3557). Adrian Payne skriver i sin artikel Relationship marketing: Making the 

customer count (1994) att relationsmarknadsföring blev vanligare under 1990-talet (s.30). 

Christian Grönroos och Evert Gummesson är två forskare som är välkända inom ämnet. 

Grönroos har skrivit boken Service management och marknadsföring: En CRM ansats (2002) 

som beskriver ett nytt sätt att se på marknadsföring, till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen som exempelvis Kotler står för. Enligt Grönroos (2002) är det i relationen 

mellan organisation och kund som värdet för en produkt eller tjänst skapas (s. 36). 

Gummesson har skrivit boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (2002) och är en av 

de främsta forskarna inom ämnet. Han menar att relationsmarknadsföring handlar om 

”…marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum [originalets 

kursivering]” (Gummesson 2002, s. 16). Gummesson (2002) förklarar att relationer finns 

överallt i samhället och det är i relationerna som all marknadsföring tar sin utgångspunkt (s. 

22-23). Inom relationsmarknadsföring riktas marknadsföringen mot individer eller mot 

grupper med liknande intresse (Gummesson 2002, s. 22-23).  

2.3 Uppsökande verksamhet 

”Lyssna dig rik”-kampanjen marknadsfördes mot målgruppen lastbilschaufförer genom att 

bibliotekspersonalen åkte ut till åkerierna med marknadsföringsmaterial. Vi upplever detta 

som uppsökande verksamhet och därför är forskning om uppsökande verksamhet relevant för 

vår uppsats. Under 1950-talet i Sverige utvecklades det en uppsökande verksamhet på 

biblioteken med anledning av att nå människor som inte var vana biblioteksbesökare 

(Hansson 2005, s. 23). Gupta och Savard (2010) skriver att det i början av 1900-talet i USA 

fanns så kallade resande bibliotek, som går att betrakta som tidiga varianter av uppsökande 

biblioteksverksamhet (s. 3554). De resande biblioteken innefattade små samlingar av böcker 

som kunde vara belägna i postkontor och som flyttades från plats till plats. Samlingarna 

fungerade som flyttbara bibliotek som erbjöd service till användare på avlägsna platser (Gupta 

& Savard 2010, s. 3554). En pionjär i Sverige inom uppsökande verksamhet var Greta 

Renborg som efter resor och studier i bland annat USA, genomförde biblioteksprojekt i 

Sverige för att nå ut till befolkningen. Exempel på detta var att Renborg åkte ut på 

landsbygden för att bokprata och arbeta uppsökande (Hansson 2005, s. 23). Joacim Hansson 

skriver i Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år (2005) om hur den 

uppsökande verksamheten utvecklades i Sverige under 1900-talet. Han skriver bland annat att 

målet med den uppsökande verksamheten var att komma i kontakt med människor som inte 

var vana läsare och att få dem inspirerade till att börja läsa. Under 1960-talet utvecklades den 

uppsökande verksamheten genom att inte bara röra geografiska platser såsom landsbygden. 

Utvecklingen skedde genom att bibliotekarierna även började besöka arbetsplatser där stora 

delar av befolkningen var samlade under dagtid. Genom att besöka arbetsplatserna kunde 

biblioteken nå arbetarklassen vilka inte ingick i den vanligaste kategorin av 

biblioteksbesökare på den tiden (Hansson 2005, s. 23). Renborg (1977) menar att en 

anledning till varför det är många människor som inte besöker biblioteken, är att de inte 

känner till dess existens eller för att de har negativa attityder om bibliotek (s. 19-20).  
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3 TEORI 

Med forskningsöversikten lade vi grunden för förståelsen av uppsatsens ämne. Baserat på 

uppsatsens syfte och frågeställningar väljer vi ett antal teorier och modeller som verktyg för 

att kunna ge svar på dessa frågor. Undersökningen utgår från Vedungs måluppfyllelsemodell 

med syftet om att utvärdera effektiviteten av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Effektiviteten 

undersöks först och främst genom att analysera i vilken grad som de uppsatta målen med 

klustergruppskampanjens blev uppfyllda. Därefter analyserar vi hur klustergruppens och 

huvudbibliotekets insatser bidrog till graden av måluppfyllelse. För att kunna analysera 

insatsen sätts planeringen och genomförandet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på 

huvudbiblioteket, i relation till stegen i Andreasens och Kotlers modell The Campaign 

Marketing Process. Marknadssmixen och andra teorier från Philip Kotler och Gary Armstrong 

används som ett komplement. Irene Owens version av marknadsmixen kopplat till ett 

bibliotekssammanhang används, liksom idéer om relationsmarknadsföring från Evert 

Gummesson och Christian Grönroos.   

3.1 Marknadsföring 

Kotler och Armstrong (2012) definierar begreppet marknadsföring som:  

…a social and managerial process by which individuals and organizations obtain what they need 

and want through creating and exchanging value with others. In a narrower business context, 

marketing involves building profitable, value-laden exchange relationships with customers. Hence, 

we define marketing as the process by which companies create value for customers and build 

strong customer relationships in order to capture value from customers in return (Kotler & 

Armstrong 2012, s. 29). 

Enligt Andreasen och Kotler (2003) är det viktigaste med marknadsföring att påverka 

kundens beteende (s. 84). Owens (2002) menar att marknadsföring handlar om utbyten mellan 

olika individer/grupper (s. 1). Behov tillgodoses genom att utbyta värden i form av produkter 

och tjänster med varandra (Owens 2002, s. 1). För att kunna definiera marknadsföring kan 

begreppet marknad först och främst behöva förklaras. Begreppet står för de kunder som är 

knutna till en viss produkt eller tjänst (Kotler & Armstrong 2012, s. 31). Marknadsföring 

handlar enligt Kotler och Armstrong (2012) om en femstegsprocess som de kallar för 

marknadsföringsprocessen (s. 29). Denna process kretsar kring relationen mellan organisation 

och kund samt deras utbyten med varandra. Det första steget handlar för organisationen om att 

ta reda på det behov som finns på marknaden och hos kunden. Det andra steget innebär att 

organisationen ska utforma en kunddriven marknadsföringsstrategi och det tredje steget 

handlar om att konstruera ett marknadsföringsprogram, där strategin blir till praktik i 

verksamheten. Det fjärde steget handlar om att bygga lönsamma relationer med kunderna och 

det femte steget innebär att kunderna genererar värden och vinster tillbaka till organisationen. 

Marknadsföringsprocessen bygger på att organisationen skapar värden för kunden i form av 

produkter/tjänster och att de i sin tur får värden tillbaka från kunden i form av lönsamhet och 

vinster (Kotler & Armstrong 2012, s. 29). En organisations marknadsföringsstrategi står för 

den plan som organisationen sätter upp för sin egen verksamhet, med målet att skapa 

lönsamma relationer med kunderna och tillgodose deras behov (Kotler & Armstrong 2012, s. 

72). Viktiga aspekter för organisationen att ta hänsyn till är vilken målgrupp de ska fokusera 

på samt vad som är deras bästa erbjudande till denna målgrupp (Kotler & Armstrong 2012, s. 

32). Ett marknadsföringsprogram innebär de praktiska åtgärder som organisationen 

bestämmer sig för att genomföra för att nå ut med de fastställda produkterna eller tjänsterna 

till målgruppen. Marknadsmixen är ett viktigt verktyg vid utformningen av en organisations 

marknadsföringsprogram med målet att nå ut med specifika produkter/tjänster. 
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Marknadsmixen baseras på de fyra p:na produkt, pris, plats och påverkan (Kotler & 

Armstrong 2012, s. 36). Owens (2002) kopplar marknadsmixen till ett bibliotekssammanhang 

där begreppet produkt rör de tjänster och den service som biblioteken erbjuder (s. 12-15). Pris 

handlar om relationen mellan kostnaden för produkterna och produkternas värde för 

användarna. Plats rör beslut kring hur biblioteken når ut med sina produkter och påverkan 

handlar om hur biblioteken informerar och kommunicerar med allmänheten om värdena för 

deras produkter (Owens s. 12-15). 

Grönroos (2002) kallar den traditionella marknadsföringen som bland annat Kotler och 

Armstrong representerar för transaktionsmarknadsföring (s. 31). Denna typ av 

marknadsföring fokuserar på köp och utbyten av värden mellan säljare och kund. Till skillnad 

från transaktionsmarknadsföring handlar relationsmarknadsföring främst om att etablera 

relationer mellan företag och kund. Relationerna är det viktigaste i detta perspektiv och 

utbyten av värdena kommer i andra hand (Grönroos 2002, 31-33). Värdet finns inte i 

produkten i sig utan det är snarare kunden själv som skapar kundvärdet i relationen till 

leverantören. Leverantörens uppgift är hjälpa kunden att skapa ett kundvärde (Grönroos 2002, 

s. 36). Därför ses varor, produkter och service som tjänster som i sin tur erbjuder kunden ett 

värde (Grönroos 2002, s. 14). Det är enligt Grönroos (2002) viktigt att se företaget som en 

tjänsteverksamhet som levererar tjänster till kunden (s. 39). En relation mellan tjänsteföretag 

och kund skapas genom ömsesidigt förtroende. Kunden blir kund när en relation är etablerad 

och inte enbart när kunden och leverantören gör utbyten med varandra (Grönroos 2002, s. 46-

47). Gummesson (2002) menar att marknadsmixens fyra p är viktiga även i 

relationsmarknadsföring, men han vill ge begreppen en annan roll (s. 349-350). Istället för att 

fokusera på de fyra p:na och sätta relationer, nätverk och interaktion i andra hand, vill 

Gummesson skifta fokus mellan dessa. Då hamnar snarare relationer, nätverk och interaktion i 

centrum och de fyra p:na ses som hjälpmedel för att uppnå dessa värden (Gummesson 2002, s. 

349-350). Payne (2002) menar att det inom relationsmarknadsföring är viktigt att både locka 

nya kunder samt behålla de redan befintliga. Transaktionsmarknadsföring handlar mer om att 

locka nya kunder (s. 30).   

3.2 The Campaign Marketing Process 

Andreasen och Kotler (2003) har utformat en modell som de benämner The Campaign 

Marketing Process (s. 84). Vi översätter denna benämning med kampanjmarknadsförings-

process och det är denna term som fortsättningsvis används i uppsatsen. Andreasen och Kotler 

(2003) menar att kampanjarbete är en marknadsföringsstrategi med strävan att nå vissa 

specifika mål (s. 84). Ofta finns de specifika målen inom organisationers mer övergripande 

marknadsföringsplaner. Kampanjer kan bedrivas genom att organisationen riktar in sig mot en 

särskild målgrupp (Andreasen & Kotler s. 84). Enligt Andreasen och Kotler (2003) är det 

viktigaste med en kampanj att påverka kundens beteende (s. 84). 

Kampanjmarknadsföringsprocessen innefattar sex olika steg som kan ses som en reviderings- 

eller återvinningsprocess där stegen går i cirkulära rörelser mellan organisation och kund 

(Andreasen & Kotler 2003, s. 84-85).  
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Figur 1 – The Campaign Marketing Process (Andreasen & Kotler 2003, s. 84) 

Det första steget är lyssna (listening), vilket innebär att biblioteket ska göra en 

omvärldsanalys och en målgruppsanalys. Det viktiga är att de skapar en förståelse för den 

tänkta målgruppen. Essentiella frågor kretsar kring vilken miljö som målgruppen verkar i, 

vilka värden som är viktigast för dem samt vilka fördelar som organisationens erbjudande kan 

erbjuda dem. Det handlar också om att organisationen behöver undersöka om den valda 

målgruppen kan tänkas skänka vinster tillbaka och om organisationen förmår att påverka 

gruppens beteende (Andreasen & Kotler 2003, s. 85). Enligt Andreasen och Kotler (2003) är 

det största misstaget inom arbetet med marknadsföringskampanjer, att organisationen inte har 

”lyssnat” tillräckligt på målgruppen innan implementeringen av kampanjen (s. 85). Det andra 

steget i modellen är planering (planning), som handlar om att organisationen ska utforma ett 

marknadsföringsprogram med konkreta åtgärder gällande kampanjen. Åtgärderna ska basera 

sig på den omvärlds- och målgruppsanalys som genomförts i föregående steg. 

Planeringssteget handlar om att skapa ett fördelaktigt erbjudande för kunden och där 

planering och ansvarsfördelning är väsentligt. Att fastställa målsättningar, spridningskanaler, 

tidsplaner och så vidare betonas. Det tredje steget är att förtesta (pretesting) kampanjen mot 

den tänkta målgruppen för att säkerhetsställa att kampanjens budskap kommer att nå ut till 

målgruppen och resultera i ett önskvärt beteende. Att förtesta kampanjen genom exempelvis 

intervjuer med målgruppen, resulterar i att organisationen kan göra justeringar innan 

implementeringen (Andreasen & Kotler 2003, s. 85-86). Det är vanligt att organisationer inte 

förtestar sina kampanjer och det är något som Andreasen och Kotler (2003) påpekar som en 

stor brist (s. 85). Implementera (implementing) är det fjärde steget och innebär själva 

lanseringen av kampanjen. Viktiga verktyg för organisationen inom detta steg är 

marknadsmixens fyra p. Det är också väsentligt att organisationen har fastställt tidpunkter för 

kontinuerliga prestandamätningar av kampanjen (Andreasen & Kotler 2003, s. 86). 

Kontrollera (monitoring) är det femte steget i modellen och handlar om att organisationen 

behöver göra kontinuerliga mätningar av hur kampanjen tas emot av målgruppen. Det innebär 

att organisationen under tiden som kampanjen pågår, behöver mäta om målgruppen blir nådd 

och om kampanjen rör sig i riktning mot de uppsatta målen. Det sjätte steget innebär att 

återvinna och revidera (recycling and revising) kampanjen. Steget innebär att organisationen 

ska utvärdera kampanjens genomslag gentemot målgruppen baserat på de kontroller som 
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genomförts i föregående steg. Därefter kan eventuella revideringar behöva göras utifrån de 

mätningar som gjorts. Detta kan innebära att organisationen behöver gå tillbaka till lyssna-

fasen eller planerings-fasen i kampanjmarknadsföringsprocessen. Att målgruppen inte har 

blivit nådd är exempel på att en revidering behöver göras. Det är dock lika viktigt att förtesta 

kampanjen efter revideringen (Andreasen & Kotler 2003, s. 86).  

3.3 Måluppfyllelsemodellen 

Måluppfyllelsemodellen är en mål-resultatmodell som kan användas vid utvärdering av 

offentliga verksamheters interventioner såsom lagar, beslut och planer. Modellen kretsar kring 

två procedurer där den första handlar om målöverensstämmelse och den andra om 

effektmätning. Målöverensstämmelse innebär att utvärderaren undersöker det uppnådda 

resultatet med interventionen och studerar i vilken grad som de fastställda målen har blivit 

uppfyllda. Effektmätning innebär att utvärderaren undersöker i vilken grad som 

verksamhetens insats har bidragit till det uppnådda resultatet inom målområdet. Det innebär 

också att utvärdera den grad som resultatet stämmer överens med de uppsatta målen (Vedung 

2009, s. 91-93).   

  

Figur 2 – Måluppfyllelsemodellen (Vedung 2009, s. 93) 

Måluppfyllelsemodellens fördelar är enligt Vedung (2009) bland annat argumentet om att 

modellen anses som demokratisk (s. 94). Anledningen är att en offentlig verksamhets 

fastställda mål har en legitim giltighet då de indirekt har blivit valda och godkända av 

medborgarna. Den offentliga sektorn förväntas representera folket i ett demokratiskt samhälle 

och därför är det viktigt för medborgarna att verksamhetens mål uppfylls. En annan fördel 

med modellen är att den kan ses som objektiv, då den undersöker redan fastställda och 

redogjorda mål och insatser. På grund av modellens enkelhet lider den dock av vissa 

svagheter. Svagheterna handlar bland annat om att offentliga verksamheters mål ofta är 

abstrakta, diffusa och svåra att utgå från. Verksamheter sätter också ofta upp mål som är 

mycket höga och som de snarare strävar mot än förväntar sig att uppnå (Vedung 2009, s. 97-

101).  

Med hjälp av den teori som vi redogjort för är vår förväntan nu att ta reda om det som 

huvudbiblioteket och klustergruppen gjorde (insats), resulterade i det som blev (externa 

resultat). Insatserna och de externa resultaten gäller som tidigare nämnt ”Lyssna dig rik”-

kampanjen i anslutning till det valda huvudbiblioteket. Vi kommer att ta reda på 

måluppfyllelsen genom att först och främst analysera de uppnådda externa resultaten. Därefter 

analyserar vi om resultaten överensstämde med de fastställda målen. Effektmätningen av 

”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket innebär en undersökning av om de externa 

resultaten var en effekt av bibliotekets och klustergruppens insatser. Vi analyserar detta 

genom att undersöka om deras insatser skedde i enlighet med stegen i Andreasens och Kotlers 

kampanjmarknadsföringsprocess. 
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4 METOD 

I föregående kapitel hade måluppfyllelsemodellen och kampanjmarknadsföringsprocessen en 

central betydelse. Metoden vi väljer att använda oss av i uppsatsen är en kombinerad fall- och 

utvärderingsstudie med utgångspunkten i fallstudiemetoden. När vi genomför undersökningen 

använder vi oss först och främst av intervjuer med informanter och respondenter. Dokument 

som berör ”Lyssna dig rik”-kampanjen såsom statistik och utvärderingar nyttjas också. I detta 

kapitel redovisar vi även hur vi analyserar och bearbetar vårt material och hur vi tänker kring 

forskningsetik och forskarens roll i en undersökning. 

4.1 Fallstudie och utvärderingsstudie  

I uppsatsen använder vi oss av fallstudiemetoden med anledning av att utvärdera ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen utifrån de insatser som ett enskilt bibliotek gjorde. Huvudbiblioteket är ett av 

de större kommunbiblioteken som ingår i Futurum.kom-projektet och denna kommun har ett 

ungefärligt invånarantal på 60 000 invånare (Folkbibliotek 2011 2012). Inom kommunens 

folkbiblioteksverksamhet arbetar 41 personer fördelat på 32 heltidstjänster och uppdelat på 

både huvudbibliotek och filialbibliotek.
2
 Det totala antalet medier bestående av böcker och 

AV-medier
3
 i kommunen uppgår till ungefär 350 000 år 2011. Det totala antalet utlån för alla 

biblioteksenheter i kommunen är strax över 500 000 år 2011. I kommunen finns det ungefär 

6000 ljudböcker för utlåning fördelat på både huvudbibliotek och filialbibliotek och totalt 

uppgår utlåningen av ljudböcker till 29100 år 2011 (Folkbibliotek 2011 2012). Vår 

utvärdering utgår från huvudbiblioteket även om viss statistik är generell och gäller för hela 

kommunens samlade folkbiblioteksverksamhet. År 2011 uppgår huvudbibliotekets totala 

bestånd till 230 000 medier varav 2900 är ljudböcker. Under samma år har huvudbiblioteket 

ungefär 260 000 fysiska besök.
4
 Anledningen till att vi väljer att enbart utgå från ett av de 

medverkande biblioteken, är först och främst på grund av att vi vill studera ett fall på djupet. 

Däremot spelar även den begränsade tiden för undersökningen en viss roll. Ett vanligt 

argument för att använda fallstudiemetoden är just att det ofta är mer givande att studera ett 

eller några få fall mer djupgående än att bara ”skrapa på ytan”. Det sistnämnda är ofta fallet i 

exempelvis enkätundersökningar (Denscombe 2009, s. 60).   

Fallstudier tar sin utgångspunkt i att ingående redogöra för uppfattningar, upplevelser och 

händelser (Denscombe 2009, s. 59). En fördel med fallstudier är att de både kan visa på det 

faktiska resultatet och samtidigt förklara varför det blir ett visst resultat. Ytterligare fördelar 

med fallstudier kan vara att de förespråkar olika typer av metoder och tillvägagångssätt för att 

samla in material och att det går att kombinera dessa (Denscombe 2009, s. 61). Att kombinera 

olika tillvägagångssätt kan kopplas till begreppet triangulering. Triangulering innebär att olika 

metoder och tillvägagångssätt används för att inhämta material och information. Detta för att 

belysa ett fall ur olika perspektiv (Denscombe 2009, s. 184). Till denna uppsats använder vi 

oss av olika tillvägagångssätt för att samla in material, såsom informant- och 

respondentintervjuer och olika typer av dokument. Resultatet är att vi kan se på ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen ur olika synvinklar. Trots att det är svårt att göra anspråk på några generella 

slutsatser utifrån en fallstudie, finns det många bibliotek med liknande förutsättningar som det 

huvudbibliotek vi utgår från. Bibliotek som överensstämmer med vårt undersökningsobjekt i 

exempelvis storlek och geografiskt område, kan dra paralleller till det undersökta 

                                                 
2
 E-mail från informant (2012-05-16). 

3
 AV-medier inkluderar ljudböcker, talböcker, musikfonogram, video, dvd, cd-rom spel och övrig AV-media. 

4
 E-mail från informant (2012-05-16). 
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huvudbiblioteket och till vår undersökning. Därför försöker vi att redogöra för bibliotekets 

förutsättningar och förhållanden.  

Det finns olika typer av fallstudier såsom ”Beskrivande, tolkande och värderande” (Merriam 

1994, s. 40). I uppsatsen utgår vi från den värderande eller den utvärderande fallstudien för att 

på så vis genomföra en kombinerad fall- och utvärderingsstudie. Enligt Angela Zetterlund 

(2004) handlar utvärderingar om att undersöka och avgöra hur väl ett projekt, en kampanj, ett 

program eller likande, genomförs och når de uppsatta målen (s. 37). I Zetterlunds avhandling 

Att utvärdera i praktiken (2004) sammanställs tre olika strategier för utvärdering av 

biblioteksverksamheter. Dessa strategier är ”… deltagarinriktad utvärdering, rationell-

administrativ utvärdering och pragmatisk-politisk utvärdering [originalets kursivering]” 

(Zetterlund 2004, s. 279). Inom ramen för Futurum.kom-projektet kommer det att genomföras 

utvärderingar enligt alla tre utvärderingsstrategierna under olika delar av projektets gång 

(Zetterlund 2011, s.10). Den utvärderingsstrategi som används i vår undersökning är den 

deltagarinriktade utvärderingen. Inom den deltagarinriktade utvärderingen ligger fokus på 

användarstudier inom den lokala biblioteksverksamheten. För denna typ av utvärdering är det 

viktigt att studera relationerna mellan användare och bibliotekspersonal och mellan användare 

och vissa målgrupper. Utvärderingen bygger ofta på intervjuer med användare eller de 

målgrupper som projektet riktas mot (Zetterlund 2004, s. 280). Zetterlund (2004) skriver att 

kvalitativa undersökningar som fokuserar på individers tankar, åsikter och upplevelser är att 

föredra framför kvantitativa undersökningar (s. 280-281). Dock görs inte någon absolut 

gränsdragning mellan dessa (Zetterlund 2004, s. 280-281). Vår utvärdering tar sin 

utgångspunkt i användarstudier då vi vill studera den aktuella målgruppens upplevelser av 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Viktiga frågor handlar om hur klustergruppen och 

huvudbiblioteket arbetade med kampanjen och hur målgruppen mottog den. Vi utvärderar 

”Lyssna dig rik”-kampanjen i efterhand då kampanjen redan är avslutad. 

Klustergruppskampanjen pågick under en veckas tid i slutet av november/början av december 

år 2011. Vår utvärdering genomförs från slutet av mars 2012 till och med maj 2012. Då 

undersökningen utförs fyra månader efter kampanjens avslut, är vi medvetna om att denna 

tidsaspekt kan påverka informanternas och respondenternas svar under intervjuerna. Det är 

enkelt att glömma bort vissa aspekter om någonting som utspelat sig under en veckas tid för 

fyra månader sedan. Vi anser dock att tidsaspekten kan visa på ”Lyssna dig rik”-kampanjens 

genomslag och påverkan beroende på i vilken grad informanterna och respondenterna erinrar 

sig den. 

4.1.1 Urval 

När vi väljer ut informanter och respondenter till undersökningen börjar vi med att ta kontakt 

med en nyckelinformant. Detta är en bibliotekarie på huvudbiblioteket som var delaktig i 

”Lyssna dig rik”-kampanjens klustergrupp. Vi genomför en intervju med nyckelinformanten 

och då tipsar hon oss om en annan bibliotekarie som arbetade med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen. Denna bibliotekarie är inte lika insatt i klustergruppsarbetet utan hade snarare 

arbetat på huvudbiblioteket under den aktuella kampanjveckan. Genom nyckelinformanten får 

vi veta att huvudbiblioteket arbetade med uppsökande verksamhet under ”Lyssna dig rik”-

kampanjen, för att nå ut till den aktuella målgruppen. Biblioteket hade åkt ut till några åkerier 

i staden med informationsbroschyrer innehållande ett erbjudande gällande ”Lyssna dig rik”-

kampanjen.
5
 Detta gör att vi beslutar oss för att också använda oss av uppsökande verksamhet 

som ett tillvägagångssätt i vår uppsats. Vi åker ut till de åkerier som bibliotekspersonal på 

huvudbiblioteket hade besökt, för att se om där finns något intresse bland lastbilschaufförerna 

att bli intervjuade. På dessa åkerier blir vi tipsade om chaufförer som eventuellt skulle kunna 

                                                 
5
 Se Bilaga 4, 5, 6 som visar ”Lyssna dig rik”-broschyren med erbjudande.  
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vara intresserade av att medverka. Vi kontaktar lastbilschaufförerna och bestämmer tid och 

datum för intervjuer. Intervjuerna gemomförs och under dessa tillfällen får de medverkande 

lastbilschaufförerna ge förslag på andra chaufförer som kan tänkas vara intressanta för vår 

undersökning.  

Den urvalsmetod som vi använder oss av är snöbollsurval, vilket innebär att en person 

hänvisar till en annan som i sin tur hänvisar till ytterligare en person och så vidare 

(Denscombe 2009, s. 38). Fördelar med snöbollsurval är att denna typ av urval är bra att 

använda i mindre undersökningar och underlättar för forskaren att komma nära 

intervjupersonerna. Snöbollsurval är ett icke-sannolikhetsurval och innebär att respondenterna 

inte väljs ut slumpmässigt (Denscombe 2009, s. 37-38). Denscombe (2009) menar att det är 

vanligt att urvalet vid intervjuer bygger på ett icke-sannolikhetsurval eftersom det är ett 

mindre antal personer som blir intervjuade (s. 251). Anledningen till att vi brukar 

snöbollsurval i vår undersökning är att vi inte har tid eller möjlighet att inskaffa oss kunskap 

om alla lastbilschaufförer i den aktuella staden. Därför kan vi inte använda oss av ett 

sannolikhetsurval. Efter våra intervjuer anser vi att vi har tillräckligt med material för att ge 

en nyanserad bild av hur målgruppen mottog ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Urvalet gällande 

de dokument som används i uppsatsen bygger på vilken relevans de har för undersökningen. 

Gemensamt för de valda dokumenten är att de antingen är producerade av Futurum.kom, den 

aktuella klustergruppen eller huvudbiblioteket.  

4.1.2 Intervju  

Som tillvägagångssätt använder vi oss i första hand av intervjuer i vår undersökning. Vi väljer 

att genomföra två informantintervjuer med bibliotekarier och fem respondentintervjuer med 

lastbilschaufförer. Anledningen är att visa på en mer komplex bild än vad som är möjligt med 

att intervjua enbart en av parterna. Vi väljer att använda oss av intervjuer med både 

bibliotekarier och lastbilschaufförer då vi vill undersöka det externa resultatet av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen i form av både allmänhetens och målgruppens mottagande. Vi intervjuar 

bibliotekarier för att ta reda på hur de upplevde att allmänheten och målgruppen mottog 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. För att se hur målgruppen själva mottog ”Lyssna dig rik”-

kampanjen intervjuas fem lastbilschaufförer angående deras upplevelser av den. Dessa 

respondenter tillhör klustergruppskampanjens målgrupp såtillvida att de är lastbilschaufförer. 

Däremot visar det sig under intervjuerna att de inte är särskilt oerfarna vid att använda 

bibliotek, något som ingick i klustergruppens definition av målgruppen. Enligt Esaiason et al 

(2007) innebär en informantintervju att det som den svarande säger används som saklig 

information (s. 257). Vid en respondentintervju är det inte saklig information som är det 

viktigaste utan snarare respondentens tankar, åsikter och upplevelser om det som undersöks 

(Esaiasson et al 2007, s. 258). I uppsatsen görs ingen direkt gränsdragning mellan informant 

och respondent. Vi använder oss snarare av begreppen för att göra en tydlig åtskillnad mellan 

bibliotekarier och målgrupp. Lastbilschaufförerna liksom åkerierna där de arbetar, är 

anonyma i uppsatsen och därför får respondenterna fiktiva namn. Den första 

informantintervjun genomförs innan respondentintervjuerna med anledning att vi vill vara väl 

insatta i informationen runt ”Lyssna dig rik”-kampanjen.  

Innan intervjuerna genomförs utarbetar vi en intervjuguide för nyckelinformanten, en för 

informanten och en för samtliga respondenter. Intervjuguiderna utgår vi från under 

intervjuerna. Vid intervjun med nyckelinformanten kretsar frågorna kring en 

klustergruppsnivå och rör främst mål, planering och resultat med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen.
6
 Detta med anledning av att nyckelinformanten är väl insatt i 

                                                 
6
 Se Bilaga 1: Intervjuguide – Nyckelinformant (Klustergruppsansvarig bibliotekarie) 
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klustergruppsarbetet. Intervjun med informanten kretsar snarare kring frågor på en 

biblioteksnivå där genomförande och resultat hamnar mer i fokus.
7
 Vi utformar även en 

intervjuguide till respondentintervjuerna som används under alla fem intervjuerna.
8
 I samtliga 

intervjuguider tar vi vår utgångspunkt i ett antal temafrågor som vi vill att de intervjuade ska 

utgå från i sina redogörelser. Utifrån dessa temafrågor har vi skrivit ner ett antal mindre och 

snävare frågor som rör sig inom respektive tema. Dessa underfrågor ställs enbart vid behov 

under intervjuerna. När en intervju utgår från några teman eller temafrågor betraktas den som 

en intervju av semistruktur. Vid semistrukturerade intervjuer är intervjuaren öppen för att 

ändra ordningsföljd på frågorna och vill att den intervjuade ska vidareutveckla sina svar 

(Denscombe 2009, s. 234-235). Vid intervjutillfällena träffas vi fysiskt vilket underlättar 

intervjuerna och resulterar i att det blir enklare att förstå dem. Intervjuerna spelas dessutom in 

via en diktafon efter de intervjuades godkännande, för att vi inte ska missa några viktiga 

detaljer.  

4.1.3 Dokumentanalys 

Utöver intervjuer använder vi oss även av dokument för vår undersökning. Dokumentmaterial 

kan likställas med intervjuer eller enkätundersökningar menar Denscombe (2009, s. 295). I 

denna uppsats används skriftliga dokument som ett komplement till våra intervjuer. 

Dokument som brukas är bland annat den marknadsplan som klustergruppen arbetade fram 

för ”Lyssna dig rik”-kampanjen samt en skriftlig sammanställd utvärdering av 

bibliotekspersonalens attityder gällande några av Futurum.kom-projektets 

klustergruppskampanjer. Vi använder oss även av statistik rörande hela kommunens 

folkbiblioteksverksamhet, bland annat i anslutning till klustergruppskampanjen. Viss statistik 

använder vi oss av för att analysera allmänhetens generella mottagande av kampanjen. Vid 

nyttjande av dokument i uppsatser är det viktigt att kontrollera att dokumentet är det som ”det 

utger sig för att vara” (Denscombe 2009, s. 301). När dokument finns tillgängliga via en 

webbsida är det särskilt viktigt att kontrollera webbsidans auktoritet och om den är trovärdig. 

Det är också väsentligt att kontrollera om webbsidan ofta gör uppdateringar och hur ofta som 

den besöks (Denscombe 2009, s. 304). Webbsidan Futurum.kom är Futurum.kom-projektets 

officiella hemsida. Där finns mycket information till de olika biblioteken och 

klustergrupperna och även till andra som är intresserade av projektet. Trots att webbsidan är 

utformad som en blogg bedömer vi den som tillförlitlig, då den är väsentlig för de personer 

som ingår i Futurum.kom-projektet. Nyckelinformanten hänvisar oss även till denna 

webbsida. De valda dokumenten gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen ökar i trovärdighet 

genom att informanterna förmedlar likvärdig information.  

4.1.4 Analys och bearbetning av material 

När vi genom intervjuer och dokument har samlat in det material som ligger till grund för vår 

undersökning, börjar arbetet med att analysera den kvalitativa informationen. Analys och 

bearbetning av material sker enligt Denscombe (2009) i fem steg och där det första steget 

handlar om att förbereda materialet (s. 369). Efter intervjuernas genomförande skriver vi ut 

intervjuerna där vi väljer att i viss grad ändra på språket. Ord som uttalas på dialekt eller i en 

talspråklig form översätter vi till ord som är mer förståeliga. Detta utan att ändra på innehållet 

i det som sägs. Därefter läser vi igenom varje intervjuutskrift och diskuterar olika delar av 

materialet, för att få en gemensam kunskap och en djupare förståelse. Det här går att likställas 

med Denscombes (2009) andra steg som handlar om att forskaren ska bli förtrogen med det 

insamlade materialet (s. 371-372). Vi tolkar materialet både enskilt och tillsammans för att 

                                                 
7
 Se Bilaga 2: Intervjuguide – Informant (Bibliotekarie) 

8
 Se Bilaga 3: Intervjuguide – Respondenter (Lastbilschaufförer) 
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komma fram till en gemensam tolkning. Vi utgår från de olika teman som intervjufrågorna 

kretsar kring och försöker se samband och mönster som finns i det insamlade materialet. Det 

här sker i enlighet med Denscombes (2009) tredje steg som handlar om att tolka materialet 

och hitta olika teman (s. 373-374). Fjärde steget handlar enligt Denscombe (2009) bland annat 

om att verifiera data som finns i materialet, vilket innebär att materialet och det som forskaren 

kommer fram till ska vara trovärdigt (s. 378). Validiteten eller trovärdigheten i 

intervjusammanhang handlar om i hur stor grad som den intervjuade talar sanning 

(Denscombe 2009, s. 265). Vi genomför detta steg genom att vi försöker bedöma 

trovärdigheten i det som sägs under de olika intervjuerna. Vi bedömer informantintervjuerna 

som trovärdiga då informanternas svar påminner om varandra och stämmer överens med 

innehållet i Futurum.kom-dokumenten. Under intervjutillfällena med respondenterna stämmer 

vi av vissa av de svar vi tar emot med dem själva, för att säkerställa att vi tolkar dem rätt. Vi 

frågar samtliga intervjupersoner om vi vid behov får kontakta dem igen och ställa ytterligare 

frågor eller för att kontrollera information som uppkommit under intervjuerna. Till sist 

sammanställer vi vårt material och presenterar det i denna uppsats, främst genom uppsatsens 

resultat- och analysdel. Enligt Denscombe (2009) innebär det femte steget att materialet och 

informationen presenteras (s. 386-387). För att ge läsaren en ökad förståelse av det valda 

ämnet presenterar vi vårt material på en klustergruppsnivå, en biblioteksnivå och en 

brukarnivå. Intervjun med nyckelinformanten är utgångspunkten inom klustergruppsnivån och 

intervjun med nyckelinformanten och informanten är utgångspunkten inom biblioteksnivån. 

Inom brukarnivån är utgångspunkten snarare intervjuerna med lastbilschaufförerna. 

4.2 Forskningsetik och forskarens roll  

Forskningsetik handlar enligt Denscombe (2009) om att forskaren måste respektera 

intervjupersonerna och deras intressen (s. 193). Detta är något som vi tar i beaktande vid 

genomförandet av de olika intervjuerna. Vi är öppna med vad intervjufrågorna ska kretsa 

kring för ämne och vad vi ska använda den inhämtade informationen till. I vår undersökning 

ställs inga känsliga frågor till respondenterna utan frågorna rör sig främst kring hur de 

uppfattade ”Lyssna dig rik”-kampanjen och deras åsikter kring den. De viktigaste frågorna 

under informantintervjuerna är hur de arbetade med ”Lyssna dig rik”-kampanjen och deras 

uppfattningar av kampanjens mottagande. Deltagandet i intervjuerna förklarar vi som frivilligt 

och intervjupersonerna svarar på de frågor som de kan svara på. Vidare informerar vi 

deltagarna direkt om att de kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

Inom kvalitativ forskning är det svårt för forskaren att vara helt opartisk. Denscombe (2009) 

menar att forskarens personlighet, bakgrund och värderingar spelar en viss roll i både 

insamlingen av material och i tolkning- och analyseringsfasen (s. 323). Vi försöker att vara så 

neutrala som möjligt under intervjuerna och att inte färga dem med egna värderingar. Fokus är 

på att verkligen lyssna på vad den intervjuade säger och vad han/hon kan mena med detta. 

Däremot är vi medvetna om att viss information säkerligen färgas av våra egna 

föreställningar. Vi försöker även att vara så öppna som möjligt för olika tolkningar av 

materialet, precis som Denscombe (2009) föreskriver (s. 385).  
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5 RESULTAT 

Efter en genomgång av uppsatsens inledning, forskningsöversikt, teori och metod, 

introducerar vi undersökningens resultat i detta kapitel. Resultatet presenteras på en 

klustergruppsnivå, en biblioteksnivå och en brukarnivå. Resultatet kretsar huvudsakligen 

kring uppsatsens första tre frågeställningar som rör ”Lyssna dig rik”-kampanjens mål, insats 

och externa resultat. Som tidigare nämnt undersöker vi insatserna genom att studera 

planeringen och genomförandet. Målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen behandlas i denna 

uppsats främst på en klustergruppsnivå, då det var klustergruppen som fastställde målen för 

denna kampanj. Det aktuella huvudbiblioteket följde dessa mål och konstruerade därför inga 

egna. Planeringen behandlas främst på en klustergruppsnivå på grund av att planeringen av 

”Lyssna dig rik”-kampanjen främst skedde i klustergruppen och via den 

klustergruppsansvariga bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket. Genomförandet belyses 

främst på en biblioteksnivå men även på en klustergruppsnivå, då de klustergruppsansvariga 

på biblioteket hade ansvar över ”Lyssna dig rik”-kampanjen. De externa resultaten av ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen visar sig på två olika sätt i vår uppsats. Dels genom nyckelinformantens 

och informantens uppfattningar om hur allmänheten och målgruppen mottog 

klustergruppskampanjen. Dels genom målgruppens egna uppfattningar om 

klustergruppskampanjen. Även dokument såsom utvärderingar och statistik visar på det 

externa resultatet.  

5.1 De fastställda målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

Under intervjuerna med nyckelinformanten och informanten blir vi positivt bemötta och de är 

båda positiva till ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Nyckelinformanten och en annan person ur 

bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket var delaktiga i ”Lyssna dig rik”-kampanjens 

klustergrupp. Nyckelinformanten är därför väl insatt i klustergruppsarbetet. Målen och 

planeringen av ”Lyssna dig rik”-kampanjen skedde först och främst i denna klustergrupp, 

bestående av cirka tio personer från några av de samverkande folkbiblioteken inom 

Futurum.kom-projektet (Lyssna dig rik: Bakgrund, Futurum.kom 2011). Bakgrunden till 

”Lyssna dig rik”-kampanjen var först och främst tanken om att rikta sig mot den oerfarne 

biblioteksbesökaren som målgrupp. Oerfarna biblioteksbesökare innebar icke-användare som 

var oerfarna vid att bruka biblioteken och deras tjänster. Detta var dock en alldeles för stor 

grupp att rikta marknadsföringen mot och därför behövde klustergruppen smalna av 

målgruppen (Nyckelinformant). För att kunna kartlägga icke-användare studerade 

klustergruppen olika typer av undersökningar och statistik (Lyssna dig rik: Bakgrund, 

Futurum.kom 2011). De började med att välja unga, icke-studerande killar i 25-årsäldern som 

målgrupp, vilka var en grupp som sällan besökte biblioteken. Intervjuer genomfördes med 

personer ur målgruppen och detta material låg sedan till grund för reklambyråns 

marknadsföringsarbete. När reklambyrån presenterade sitt material för klustergruppen och 

den valda målgruppen diskuterades, insåg dock klustergruppen att biblioteken inte hade några 

tjänster eller produkter att erbjuda denna målgrupp. Det här ledde till nya diskussioner där de 

kom fram till att ljudboken var en produkt som de kunde erbjuda en oerfaren 

biblioteksbesökare. Klustergruppen ändrade då målgruppen till att innefatta lastbilschaufförer 

istället, vilka de trodde att ljudböcker skulle passa (Nyckelinformant). Nyckelinformanten 

berättar att klustergruppen blev väldigt glada när de kom fram till den nya målgruppen. 

Reklambyrån menade att det var viktigt att ha en liten målgrupp att rikta marknadsföringen 

mot. Anledningen var att det då blev lättare att skapa ett effektivt marknadsföringsmaterial, nå 

ut med budskapet och få ett bra resultat av marknadsföringsinsatserna. Därför blev 

målgruppen lastbilschaufförer i åldern 30 till 65 år som arbetade ensamma och hade 
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möjligheten att lyssna på ljudböcker under arbetstid (Nyckelinformant). Målet med 

klustergruppskampanjen var att ”Sprida kunskap om ljudboken” (Lyssna dig rik: 

Marknadsplan, Futurum.kom 2011). Det här innebär att målet med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen var att nå ut med kunskap om ljudböcker och att visa på att biblioteken erbjuder 

mer än ”bara böcker”. I första hand planerade klustergruppen att nå ut med budskapet till 

målgruppen lastbilschaufförer eller andra personer med stillasittande arbete. I andra hand var 

det även att nå ut till allmänheten generellt med budskapet (Nyckelinformant).  

5.1.1 Lokala anpassningsmöjligheter och huvudbibliotekets tolkning av 
målen 

”Lyssna dig rik”-kampanjen var en kampanj som var öppen för lokala anpassningsmöjligheter 

med utgångspunkt i klustergruppens mål och planering. Personalen på de olika biblioteken 

inom Futurum.kom-projektet, hade möjligheten att genomföra ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

utifrån bibliotekens egna förutsättningar. Inom de kommuner eller områden där det inte fanns 

särskilt många lastbilschaufförer, kunde biblioteken istället vända sig mer mot andra grupper 

som passade in i målgruppsbeskrivningen. Exempel på detta var lantbrukare eller andra 

grupper med stillasittande arbete och möjligheten att lyssna på ljudböcker (Nyckelinformant). 

Nyckelinformanten berättar om en bibliotekarie ur klustergruppen som främst inriktade sitt 

marknadsföringsarbete mot lantbrukare. Anledningen var att det inte fanns särskilt många 

lastbilschaufförer i det området. På det valda huvudbiblioteket arbetade bibliotekspersonalen 

mycket med marknadsföring mot målgruppen lastbilschaufförer under ”Lyssna dig rik”-

kampanjen. De uppmärksammade även ljudböcker överlag på biblioteket under 

kampanjveckan (Nyckelinformant).  

Enligt informanten hade huvudbiblioteket samma mål som klustergruppen hade fastställt för 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Huvudbiblioteket ”… ville slå ett slag för ljudboken och göra 

den känd, så det kändes som ett väldigt bra mål” berättar informanten under intervjun. 

Informanten är även mycket positiv till att huvudbiblioteket fick satsa på en mindre grupp ur 

befolkningen som biblioteket inte brukar satsa på. Vanligtvis är det hela befolkningen som 

biblioteken brukar rikta sig mot, menar informanten. Informanten håller med 

nyckelinformanten om att ”Lyssna dig rik”-kampanjens målgrupp i första hand var 

lastbilschaufförer eller personer med stillasittande arbete. Däremot menar informanten att 

målgruppen även innefattade ”vem som helst” i och med att syftet var att uppmärksamma 

ljudboken. Detta stämmer också överens med nyckelinformantens tolkning. 

5.2 Insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen på en 
klustergruppsnivå 

Klustergruppens och huvudbibliotekets insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

handlade som tidigare nämnt om deras planering och genomförande av kampanjen. 

Planeringen av ”Lyssna dig rik”-kampanjen skedde först och främst i klustergruppen (Lyssna 

dig rik: Bakgrund, Futurum.kom 2011). Nyckelinformanten menar att alla de 25 medverkande 

biblioteken i Futurum.kom-projektet, inledningsvis fick önska om vilka tre 

klustergruppskampanjer de ville satsa lite extra på. På det undersökta huvudbiblioteket hade 

bibliotekspersonalen gjort en omröstning om detta på ett personalmöte och då bland annat valt 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. En projektansvarig hade det övergripande ansvaret för ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen och var den som sammankallade bibliotekspersonalen till möten. Detta 

var något som nyckelinformanten tycker var skönt, då hon och övrig bibliotekspersonal även 

ville hinna med sina ordinarie bibliotekarieuppgifter. Innan genomförandet av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen på biblioteken hade klustergruppen fått informationsgenomgångar med 

Kreation reklambyrå, om tips på hur marknadsföringskampanjer kunde bedrivas. 
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Nyckelinformanten berättar att de hade fått olika steg att följa och att det första steget 

handlade om att bestämma vilka produkter eller tjänster som biblioteken kunde erbjuda 

målgruppen. Att göra fokusintervjuer med målgruppen innan kampanjveckan betonades också 

av reklambyrån (Nyckelinformant).  

Under ”Lyssna dig rik”-kampanjens planeringsfas gjorde klustergruppen en marknadsplan 

som innehöll kampanjens mål och målgrupp. Planen beskrev även hur bibliotekspersonalen 

skulle nå de uppsatta målen och målgruppen samt budget, utvärdering och spridningskanaler 

för kampanjen. Målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen planerade att uppnås genom 

uppsökande verksamhet såsom samarbete med åkerier och utdelning av kampanjmaterial på 

strategiska platser. Reportage i lokal TV och radio samt i åkeriarbetarnas medlemstidning 

planerade också att genomföras. Även affischer, broschyrer, isskrapor, Facebook och en 

pressrelease var tänkta att fungera som spridningskanaler. Utvärderingen av klustergrupps-

kampanjen planerades att ske både internt och externt. Internt genom bibliotekspersonalens 

utvärdering av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Externt genom att utlåningsstatistiken av 

ljudböcker från kampanjveckan under vecka 48 år 2011, skulle jämföras med 

utlåningsstatistiken av ljudböcker från vecka 48 år 2010 (Lyssna dig rik: Marknadsplan, 

Futurum.kom 2011). Nyckelinformanten menar att det tyvärr aldrig gjordes några 

fokusintervjuer med lastbilschaufförer innan kampanjveckan. Detta på grund av tidsbrist i och 

med den ändrade målgruppen. Intervjuer gjordes däremot med den första målgruppen som var 

unga killar i 25-årsåldern (Nyckelinformant).  

5.3 Insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen på en biblioteksnivå 

Den övriga bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket som ej var delaktiga i ”Lyssna dig rik”-

kampanjens klustergrupp, var inte lika mycket inblandade i planeringsarbetet av kampanjen 

på huvudbiblioteket som de två klustergruppsansvariga var. Informanten tillhör 

huvudbibliotekets medieansvariga och menar att deras planering bestod i en avsättning av 

medieanslaget till att köpa in extra mycket ljudböcker inför kampanjveckan. Informanten 

menar att de klustergruppsansvariga på huvudbiblioteket informerade den övriga 

bibliotekspersonalen om vad de kunde bidra med inför och under ”Lyssna dig rik”-

kampanjen. Bibliotekspersonalens egna tankar och idéer under planeringsstadiet var viktiga 

och betonades enligt informanten. Under möten och arbetsplatsträffar diskuterade 

bibliotekspersonalen alltid ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Under tidigare kampanjveckor hade 

de då aktuella kampanjerna diskuterats på liknande sätt (Informant).  

Det var sammanlagt två personer från huvudbiblioteket som var delaktiga i klustergruppen för 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Nyckelinformanten var en av dem och dessa två var särskilt 

ansvariga för genomförandet av klustergruppskampanjen utifrån huvudbiblioteket. De 

klustergruppsansvariga såg till att huvudbiblioteket och dess filialer hade tillgång till allt 

kampanjmaterial inför kampanjveckan, såsom affischer och broschyrer. De hade även 

ansvaret för den uppsökande verksamheten mot målgruppen som skedde innan själva 

kampanjveckan på huvudbiblioteket. Veckan innan kampanjveckan åkte de ut till de större 

åkerierna i staden och delade ut informationsbroschyrer gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

och som alla innehöll en lapp med ett bibliotekserbjudande.
9
 De var även ute med bokbussen 

till några större rastplatser i staden och delade ut broschyrer och informerade om kampanjen 

(Nyckelinformant). Under denna vecka genomfördes även ett reportage i den lokala radion 

om ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Verkstäder, Bilprovningen samt ett transportgymnasium åkte 

de också ut till.
10

 Bibliotekserbjudandet som fanns i de utdelade broschyrerna innebar att 

                                                 
9
 Se Bilaga 4, 5, 6 som visar ”Lyssna dig rik”-broschyren med erbjudande.  

10
 E-mail från nyckelinformant (2012-04-02).  
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målgruppen fick låna en gratis DVD-film om de lämnade in lappen på något av kommunens 

folkbibliotek och införskaffade sig lånekort. Lapparna var tänkta att samlas in av 

bibliotekspersonalen under kampanjveckan för att utvärdera hur målgruppen tog emot 

klustergruppskampanjen. I och med att lapparna enbart fanns i de broschyrer som delades ut 

på platserna som de åkte ut till för att nå målgruppen, var tanken att detta skulle kunna visa på 

målgruppens mottagande (Nyckelinformant).  

”Lyssna dig rik”-kampanjens genomförande i anslutning till huvudbiblioteket utgick från 

klustergruppens planering. Under kampanjveckan marknadsfördes ”Lyssna dig rik”-

kampanjen på huvudbiblioteket genom att personalen hade köpt in extra mycket nya 

ljudböcker som exponerades för besökarna. Bibliotekspersonalen arbetade mycket med att 

göra utbudet av ljudböcker extra attraktivt och de hade även satt upp kampanjaffischerna på 

olika ställen (Nyckelinformant). I entrén spelades en ljudbok upp för att biblioteksbesökarna 

skulle kunna sätta sig där och lyssna (Informant). De marknadsförde sig även via ”Lyssna dig 

rik”-kampanjens gemensamma Facebook-sida och genom QR-koder som användarna kunde 

scanna in via sina mobiltelefoner. Ett pressmeddelande skickades till lokaltidningarna vilket 

resulterade i små notiser (Nyckelinformant). Informanten nämner att hon har ett vagt minne 

av att det även gjordes ett reportage i TV om ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Isskrapor användes 

inte på grund av att det blev för kostsamt vilket var något som nyckelinformanten tycker var 

väldigt synd. De pengar som var avsatta för ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket 

gick främst till broschyrer, affischer och dylikt (Nyckelinformant).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Lasse med symboler (E-mail från nyckelinformant 2012-05-10).  

”Lyssna dig rik”-kampanjen utvärderades genom att bibliotekspersonalen fick skriva ned sina 

synpunkter gällande klustergruppskampanjen. Dessa sammanställdes och skickades till den 

projektansvarige för Futurum.kom. Utvärderingar av Futurum.kom-projektet överlag gjordes 

även från Linnéuniversitetet genom kandidatuppsatser och rapporter (Nyckelinformant).   

5.4 Bibliotekspersonalens uppfattningar om ”Lyssna dig rik”-
kampanjens mottagande på huvudbiblioteket 

Den mätning som personalen på huvudbiblioteket gjorde av ”Lyssna dig rik”-kampanjens 

genomslag hos användarna, var att de i efterhand jämförde utlåningsstatistiken av ljudböcker. 

Utlåningsstatistik från vecka 48 år 2011, som var kampanjveckan, jämfördes med 

utlåningsstatistik från vecka 48 år 2010 (Nyckelinformant). Statistiken gäller för 

huvudbiblioteket, deras nio filialer samt bokbussen. Siffrorna visar att utlåningen av 

ljudböcker vecka 48 år 2010 var 501 stycken och under vecka 48 år 2011 var det 598 

stycken.
11

 Detta innebär en ökning med 19,36 procent. Enligt nyckelinformanten är denna 

ökning det enda fastställda externa resultatet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Hon anser att 

                                                 
11

 E-mail från bibliotekspersonal på det undersökta huvudbiblioteket (2012-04-25). 
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det var synd att det inte lämnades in några lappar från de broschyrer som delades ut till 

målgruppen (Nyckelinformant).  

5.4.1 Svårigheten med att registrera lastbilschaufförernas mottagande 
Ja, det är väl egentligen det enda, alltså som man kan ta på. Att utlåningen ökade i jämförelse med 

samma vecka förra året. Sen är det jättesvårt att se det på annat sätt. Alltså det är ju omöjligt 

egentligen. När man liksom inte har hårda fakta och det har man ju inte. Vi kan ju inte heller 

registrera folk att du och du är lastbilschaufför. Det går ju inte att se (Nyckelinformant).  

Nyckelinformanten lade inte märke till om det kom in några lastbilschaufförer till 

huvudbiblioteket under kampanjveckan. Hon arbetar däremot inte särskilt mycket i 

informationsdisken. Både nyckelinformanten och informanten påpekar svårigheterna med att 

registrera om några nya låntagare ur målgruppen kom till huvudbiblioteket under 

kampanjveckan. ”Ja, det är ju svårt att veta för det står ju inte skyltar med att de är 

lastbilschaufförer heller” (Informant). Under en av de dagar som nyckelinformanten var ute 

med bokbussen till en av stadens rastplatser var det en person som körde bärgningsbil som 

intresserade sig för ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Personen var däremot låntagare på 

huvudbiblioteket sedan tidigare. Samtidigt uppmärksammade den lokala radion ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen och fick kontakt med en åkeriägare. Åkeriägaren var också låntagare sedan 

tidigare men berättade om att han och många av hans åkeriarbetare lyssnade mycket på 

ljudböcker (Nyckelinformant). Informanten berättar att hon registrerade några nya låntagare 

under kampanjveckan men vet inte om de var lastbilschaufförer och om de var där på grund 

av klustergruppskampanjen. Det informanten lagt märke till under de senare åren är att 

intresset för ljudböcker ökade generellt i samhället. Hon menar att personer som tidigare 

aldrig använt biblioteket eller lånat vanliga böcker, nu började låna ljudböcker på biblioteket. 

”Lyssna dig rik”-kampanjen kan ha bidragit till att öka detta intresse ytterligare, då 

ljudboksutlåningen ökade under kampanjveckan. Informanten påpekar dock att den ökade 

utlåningen av ljudböcker även kunde bero på att det köptes in extra mycket nya och attraktiva 

ljudböcker inför kampanjveckan.  

5.4.2 Svårigheten med att ”…gå ut stort” 

Informanten nämner det problem som hon menar att alla bibliotek har och det är att de inte 

erhåller de marknadsföringskanaler och anslag som krävs för att ”… gå ut stort” med 

marknadsföringen. Tiden för klustergruppskampanjen var också begränsad menar hon, då den 

enbart pågick i en vecka. Huvudbiblioteket hade däremot kvar kampanjmaterialet lite längre 

än så (Informant). Informanten anser att hon känner sig nöjd med ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

utifrån de anslag som de hade. Det var enbart fördelar med hur ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

genomfördes anser informanten, men hon hade gärna sett att de nått ut till ännu fler personer. 

Nyckelinformanten känner sig också nöjd med klustergruppskampanjen och tycker att de 

uppsatta målen uppfylldes. Hon anser att planeringen som genomfördes i klustergruppen och 

på huvudbiblioteket följdes. Något som nyckelinformanten påpekar är att ”Lyssna dig rik”-

kampanjen var en mindre del i det större Futurum.kom-projektet. Projektets övergripande mål 

syftar till att synliggöra biblioteken mer och visa på att det inte enbart finns böcker där att 

låna. Nyckelinformanten hoppas på att biblioteken kommer att lyckas med detta. Informanten 

antar att inte så många människor vet om vad som finns på ett bibliotek. Därför menar hon att 

det är bra att bibliotek lyfter fram olika tjänster och produkter för att visa allmänheten vad 

som finns. Att de användare som nyttjar biblioteket enbart gör det av en anledning och inte 

lägger märke till de andra tjänsterna som erbjuds, antar informanten som vanligt (Informant).  

Enligt nyckelinformanten var den snäva målgruppen för ”Lyssna dig rik”-kampanjen både en 

fördel och en nackdel. Fördelen var att budskapet blev synligt och personligt, vilket var något 
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som reklambyrån hade betonat fördelarna med. Nackdelen var att målgruppen blev lite väl 

smal (Nyckelinformant). Liksom nyckelinformanten anser informanten att den enda möjliga 

nackdelen med valet av målgrupp var att den eventuellt var för snäv. I regel brukar bibliotek 

vända sig till hela befolkningen när det gäller de tjänster som erbjuds, menar hon. Å andra 

sidan anser informanten att det kan vara bra för biblioteken att satsa extra på vissa 

målgrupper. Dessutom tror hon inte att någon användare kände sig utesluten under 

kampanjveckan (Informant).  

5.4.3 Utvärderingen av ”Lyssna dig rik”-kampanjens mottagande på 
huvudbiblioteket 

Den sammanställda utvärdering som visar på bibliotekspersonalens attityder till ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen, finns tillgänglig via hemsidan för Futurum.kom. Utvärderingen rör även 

klustergruppskampanjerna ”Bokälskaren” och ”Den digitalt nyfikne”. Kommentarer som 

finns i utvärderingen gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen specifikt, är bland annat att 

lastbilschaufförer var en för smal målgrupp och att ljudböcker redan var kända hos många av 

dem. En generell kommentar som gäller det övergripande Futurum.kom-projektet är 

upplevelsen om att det är mer effektivt för biblioteken att rikta sig mot olika målgrupper än att 

rikta sig till allmänheten överlag. Att resultat många gånger inte brukar vara mätbara är en 

annan åsikt som tas upp. En synpunkt handlar om att det upplevdes som svårt att utvärdera 

effekterna av klustergruppskampanjernas, då det inte gjordes några användarintervjuer. Flera 

menar att det avsattes alldeles för mycket pengar till kampanjmaterial såsom affischer och 

broschyrer. Som förbättringsförslag nämns reklam i tv, en djupare påverkan på målgrupperna 

samt ett fortsatt samarbete med medierna. Att ”Lyssna dig rik”-kampanjen pågick under en 

allt för kort tid betonas också. På grund av den korta tiden var det heller inte möjligt att se 

någon större förändring, menar en annan (Bibliotekspersonalens attityd till projektet: 4, 

Futurum.kom 2012). ”Lyssna dig rik”-kampanjens tänkta målgrupp var lastbilschaufförer som 

var oerfarna biblioteksbesökare utan lånekort på biblioteket. Därför jämför vi statistiken för 

nya låntagare på kommunens folkbibliotek vecka 48 år 2011 med vecka 48 år 2010. Vecka 48 

år 2011 var det 73 nya låntagare sammanlagt på huvudbiblioteket, deras filialer och 

bokbussen. Vecka 48 år 2010 var det 45 nya besökare.
12

 Detta innebär en markant ökning av 

nya låntagare under kampanjveckan med 62,22 procent.  

5.5 Målgruppens uppfattningar om ”Lyssna dig rik”-kampanjen  

Efter att vi skapat oss en uppfattning av bibliotekspersonalens upplevelser av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjens mottagande, lägger vi fokus på att undersöka målgruppens uppfattningar, 

tankar och åsikter gällande klustergruppskampanjen. Vi vill även ta reda på 

lastbilschaufförernas inställning till ljudböcker och bibliotek i allmänhet. Detta genomför vi 

genom våra intervjuer med respondenterna. För att tydliggöra vårt material väljer vi att först 

presentera de fem lastbilschaufförerna med kort bakgrundsinformation. Där utgår vi från 

lastbilschaufförernas inställning till ljudböcker, till andra medier och till bibliotek. Efter den 

inledande presentationen utgår vi från de olika temafrågorna som används under intervjuerna. 

Anledningen är att vi vill belysa om lastbilschaufförerna uppmärksammade ”Lyssna dig rik”-

kampanjen samt deras uppfattningar och åsikter om den. Utöver det vill vi visa på om 

”Lyssna dig rik”-kampanjen påverkade chaufförerna och deras inställning till ljudböcker och 

till bibliotek. 
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 E-mail från bibliotekspersonal på det undersökta huvudbiblioteket (2012-04-25). 
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5.5.1 Lastbilschaufförernas inställningar till ljudböcker, medier och 
bibliotek  

Samtliga fem lastbilschaufförer som vi intervjuar, är män mellan 45 och 60 år som arbetar på 

två åkerier i den staden som huvudbiblioteket ligger beläget i. Olle, Kalle, Berra och Pelle 

arbetar på samma åkeri och har liknande arbetsförhållanden. De kör längre sträckor alla fyra, 

vilket innebär ungefär 45 mil per arbetspass och dygn. På åkeriet arbetar ungefär 25 

lastbilschaufförer totalt och det är ett av de större åkerierna i staden. De två 

klustergruppsansvariga på huvudbiblioteket, hade varit ute på åkeriet och lämnat 

informationsbroschyrer om ”Lyssna dig rik”-kampanjen innan kampanjveckans start 

(Nyckelinformant). Nisse som är den femte lastbilschauffören som vi intervjuar, arbetar på ett 

annat åkeri än de fyra övriga. På det åkeriet hade de klustergruppsansvariga också lämnat 

kampanjmaterial (Nyckelinformant). Alla fem lastbilschaufförer förmedlar ett intryck av att 

det var roligt att vi ville höra deras synpunkter. Nisse förmedlar ett stort intresse och 

engagemang och hade i förväg bokat ett konferensrum för intervjun.  

Lyssnar gärna på ljudböcker på fritiden 

Olle är 55 år gammal och anser att han inte kan lyssna på ljudböcker när han kör lastbil. 

Anledningen är att han då vill koncentrera sig på körningen. Däremot lyssnar han gärna på 

ljudböcker när han är hemma på sin fritid och då gärna med hörlurar. För att kunna lyssna på 

en ljudbok menar Olle att han måste få möjligheten att slappna av och enbart koncentrera sig 

på innehållet. Precis som vid läsningen av en vanlig bok. Av den anledningen lyssnar han 

hellre på radio än på en ljudbok när han kör lastbil. När det gällde andra medier läser han 

tidningar kontinuerligt och på radion lyssnar han under arbetstid ”av naturliga skäl” som han 

säger under intervjun. Orsaken är att han upplever det som en fördel för att kunna höra viktiga 

trafikmeddelanden och liknande. Olle läser sällan vanliga böcker men möjligen under 

semestertid och han besöker inte biblioteket särskilt ofta. Däremot är hans fru ofta på 

biblioteket och hon läser och lånar desto mer.  

Lyssnar inte på ljudböcker 

Kalle är 57 år gammal och kör lite längre sträckor med lastbilen, precis som de andra fyra 

respondenterna från samma åkeri. Han är dock osäker på om sträckorna kan räknas som långa 

eller korta sträckor då det kan definieras olika. Kalles inställning till ljudböcker är att 

”Ljudböcker har jag aldrig lyssnat på”. Han menar att han gärna vill ha både musik och tal 

blandat när han lyssnar, precis som det är på radion. Böcker läser han sällan men däremot 

läser han dagstidningar kontinuerligt och använder andra medier såsom TV och DVD-filmer 

ibland. Kalle har ett stort musikintresse och tycker det är roligt med släktforskning. Han har 

besökt biblioteket några få gånger och lånade då böcker till andra och inte till sig själv. Han 

har inget eget lånekort. Däremot besökte han ofta biblioteket i sin ungdom då biblioteket 

fungerade som en samlingsplats. Han tänker tillbaka och berättar om att han på den tiden 

brukade sitta på biblioteket och lyssna på musik via hörlurar. Då gick det att önska och få 

musik beställd till biblioteket men det var däremot inte möjligt att låna med sig skivorna hem.  

Berra är 59 år gammal och säger i intervjun att ”Jag har ingen relation till ljudböcker 

egentligen” och menar att han aldrig har lyssnat på ljudböcker. Däremot läser han mycket 

vanliga böcker och en del tidskrifter. Berra använder inte biblioteket särskilt ofta men innehar 

ett lånekort och har lånat böcker där vid något enstaka tillfälle. Han menar att det mesta som 

behöver finnas på ett bibliotek redan finns där. I regel köper han sina böcker för att sedan 

kunna ha dem stående i sin bokhylla. Berra berättar under intervjun att han besöker biblioteket 

kanske någon gång per år eller till och med ännu mer sällan än så.   
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Lyssnar gärna på ljudböcker under arbetstid 

Pelle är 48 år gammal och han lyssnar gärna på ljudböcker under tiden som han kör lastbil. 

Han lyssnar däremot inte alltid på ljudböcker under arbetstid, men det händer då och då. I 

genomsnitt antar Pelle att han lyssnar på en bok varannan månad men det varierar från period 

till period. Främst lyssnar han på deckare men det är också någonting som varierar. När han 

väl lyssnar på en ljudbok brukar han hinna lyssna klart på hela ljudboken under en veckas tid. 

Andra medier såsom tidningar, tidskrifter och musik, intresserar han sig också för. Däremot 

läser Pelle sällan vanliga böcker utan det är snarare ljudböcker som han lyssnar på. Pelle 

besöker biblioteket ibland men inte särskilt ofta. När han väl besöker biblioteket är det bland 

annat för att låna ljudböcker. Det kan också bero på ett intresse av att läsa tidskrifter eller söka 

efter någon specifik information.  

Nisse är 45 år gammal och arbetar inte på samma åkeri som de fyra övriga respondenterna 

som intervjuas. Nisse besöker sällan åkeriet som han arbetar på utan den främsta kontakten 

sker via telefon bland annat. Nisse är den enda personen som kör lastbil på det åkeri som han 

arbetar på och han kör både kortare och längre sträckor. Nisse är väldigt positiv till ljudböcker 

och lyssnar en hel del när han kör lastbil. Han lyssnar däremot inte på ljudböcker på sin fritid. 

Det varierar från period till period om Nisse lyssnar på ljudböcker eller inte. De tillfällen då 

han kör längre sträckor under arbetstid är den tid då han känner att han har möjlighet att 

lyssna på ljudböcker. När Nisse kör kortare sträckor anser han att det inte ”är lönt” att lyssna 

på ljudböcker. Han läser gärna tidningar men inte vanliga böcker och lyssnar även mycket på 

radio och då särskilt när han kör lastbil. För tillfället lyssnar han inte på någon ljudbok. Nisse 

är väldigt positivt inställd till bibliotek överlag och anser att bibliotekspersonalen varit väldigt 

serviceinriktade och hjälpsamma under de tillfällen då han besökt biblioteket. Tidigare kunde 

Nisse bara lyssna på ljudböcker med cd-format i lastbilen och då hade bibliotekspersonalen 

lånat de ljudböcker han var intresserad av från andra bibliotek. Numera kan Nisse även lyssna 

på ljudböcker via mp3 i lastbilen och det innebär att utbudet har blivit lite större. När Nisse 

var i en period då han lyssnade på mycket ljudböcker, besökte han biblioteket varannan eller 

var tredje vecka. Främst lyssnar Nisse på deckare såsom Jo Nesbø och vill att berättelserna 

inte ska innehålla för många olika namn och personer, vilket blir svårt att hålla i minnet under 

körningen. 

Olika inställningar till ljudböcker 

Intervjuerna med de fem lastbilschaufförerna visar att det finns olika inställningar till 

ljudböcker, medier och bibliotek hos dem. Tre respondenter kan över huvud taget inte lyssna 

på ljudböcker när de kör lastbil under arbetstid, då de enbart kan koncentrera sig på en sak åt 

gången. De andra två respondenterna har inte några som helst problem med att lyssna på 

ljudböcker under arbetstid, men med kravet om att ljudböckerna inte får innehålla berättelser 

med för många olika personer. Även hur ofta chaufförerna besöker biblioteket varierar från 

person till person och skiljer sig från olika perioder. Några av lastbilschaufförerna besöker 

biblioteket mycket sällan och en chaufför besöker biblioteket ofta under vissa perioder. När 

det handlar om andra medier än ljudböcker läser samtliga respondenter dagstidningar och de 

lyssnar alla på radio, särskilt när de kör lastbil.  

5.5.2 Uppfattningar och upplevelser av ”Lyssna dig rik”-kampanjen  

De fyra chaufförerna Olle, Kalle, Pelle och Berra, hade alla uppmärksammat broschyrerna om 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Broschyrerna låg i deras lunchrum som de alltid besökte i början 

av varje arbetspass. Därför hade de alla sett broschyrerna men de hade däremot tagit till sig 

budskapet i olika grad. Olle menar att han hade sett broschyren, läst igenom den och förstått 

vad den handlade om. Han tror även att han hörde ett radioinslag om ”Lyssna dig rik”-
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kampanjen, men var inte säker i och med att flera månader förflutit sedan dess. Kalle hade 

också hört om klustergruppskampanjen via radion och hade förstått att huvudbiblioteket varit 

ute på en rastplats i staden i samband med kampanjveckan. Han hade insett att biblioteken 

marknadsförde ljudboken mot lastbilschaufförer men befann sig själv inte på rastplatsen vid 

detta tillfälle. Även Pelle såg broschyrerna i lunchrummet och förmodar att han hade läst 

någonting om ”Lyssna dig rik”-kampanjen i facktidningen eller någon annanstans. Berra såg 

förvisso broschyrerna i lunchrummet men reflekterade inte över dem eller deras innebörd. 

Detta motiverar han med att han inte är intresserad av att lyssna på ljudböcker. Den femte 

lastbilschauffören Nisse som inte arbetar på samma åkeri som de andra, hade varken 

uppmärksammat ”Lyssna dig rik”-kampanjen eller sett broschyrerna. Materialet var placerat 

vid receptionen på det åkeri som han arbetar på. Däremot anser han att det var bra att 

biblioteken uppmärksammade ljudboken för att få fler personer intresserade och på så vis 

kunna öka bibliotekens utbud av ljudböcker.  

Lastbilschaufförerna tänker förhållandevis lika i frågan om hur de uppfattade ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen. Ingen av dem hade reflekterat särskilt mycket över kampanjens budskap. 

Kalle och Berra hade inte alls reflekterat över ”Lyssna dig rik”-kampanjens innebörd. Nisse 

hade inte ens lagt märke till klustergruppskampanjen. Olle som ibland lyssnar på ljudböcker 

på sin fritid, hade mest erfarit ”Lyssna dig rik”-kampanjens möjligheter men inte reflekterat 

mer än så. Pelle hade uppfattat ”Lyssna dig rik”-kampanjen som ”… att man kunde låna här 

och lämna där, eller vad det var”, vilket han nämner under intervjun. Med detta uttalande 

syftar han på ”Lyssna dig rik”-broschyrens budskap om att ljudböcker kan lånas på ett 

bibliotek i Sydostregionen och lämnas på ett annat.
13

 De respondenter som inte brukar lyssna 

på ljudböcker och som inte intresserar sig för ljudböcker, har också minst att säga om sina 

uppfattningar av ”Lyssna dig rik”-kampanjen.   

Lyssna dig rik – rätt produkt till rätt målgrupp 

Vid intervjutillfället omber vi lastbilschaufförerna att svara på vilka associationer de får av 

budskapet ”Lyssna dig rik”. Även gällande denna fråga finns det skilda uppfattningar hos 

respondenterna. Pelle menar att det är ”Bara en slogan bland allt annat” och nämner att han 

inte alls har reflekterat över budskapet tidigare. Ytterligare tre säger att de inte har funderat 

över budskapet och dess betydelse. Nisse som inte lade märke till kampanjen tidigare, frågar 

vi om vad han tänker på när han hör orden ”Lyssna dig rik”: 

Ja, ”Lyssna dig rik” kan man väl tolka lite som man själv vill […] Det är ett intressant budskap. 

Jag menar det kan ju fånga uppmärksamheten om man säger […] Nej men något man tar till sig 

något extra, de raderna ”Lyssna dig rik” med stora bokstäver. Jag menar det är…[paus; vår anm.] 

man växer ju lite ju. Så är det ju. 

Vidare menar Nisse att det var positivt att biblioteken vände sig just till yrkesförare och att 

”Lyssna dig rik” var en kort och informativ slogan. Olle reflekterar över vad biblioteket 

menade med rik och rikedom och att budskapet kanske handlade om att bli rik på kunskaper 

och fakta. Enligt honom är det nämligen inte möjligt att bli rik på skönlitteratur.  

Alla fem chaufförerna är positiva till att biblioteken marknadsförde ljudboken mot 

lastbilschaufförer, eftersom att lastbilschaufförer i regel tillbringar mycket ensamtid i sina 

lastbilar och då har möjlighet att lyssna på ljudböcker. Pelle säger att ”Det är väl ganska 

passande med just ljudböcker när man sitter och kör. Personligen om jag säger så, om jag 

skulle försöka lyssna på en ljudbok hemma så fungerar det ju inte.” Även de respondenter 

som inte brukar lyssna på ljudböcker är positiva till att ”Lyssna dig rik”-kampanjen vände sig 
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mot lastbilschaufförer. Samtliga förstår valet av målgrupp trots att alla inte kan eller var 

intresserade av att lyssna på ljudböcker, eller intresserade av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Att 

biblioteken marknadsför sig själva och sina tjänster är lastbilschaufförerna också positiva till. 

Berra menar att ”Många tänker nog inte på att det finns bibliotek att låna på”, vilket 

sammanfattar flera av respondenternas åsikter. Kontentan är att alla tycker att biblioteken bör 

synliggöras för att fler ska kunna tänka på att de finns och vad de erbjuder. 

Flertalet av lastbilschaufförerna hade sett ”Lyssna dig rik”-broschyrerna och några hade även 

uppmärksammat ”Lyssna dig rik”-kampanjen på andra sätt. Trots detta finner de en svårighet 

med att berätta om sina upplevelser av vad ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade att erbjuda just 

dem. Berra som inte brukar lyssna på ljudböcker, bryr sig inte och menar att ”Lyssna dig rik”-

kampanjen inte hade något att erbjuda honom. Anledningen till detta är att han inte kan lyssna 

på ljudböcker samtidigt som han kör lastbil. Pelle som under perioder lyssnar på ljudböcker, 

menar att kampanjen inte hade något särskilt att erbjuda honom, eller i alla fall inget nytt. Han 

lyssnade på ljudböcker redan innan ”Lyssna dig rik”-kampanjens start och tycker att ”Nej, det 

var väl inget speciellt, just det”, angående sina upplevelser av kampanjen. Olle som ibland 

lyssnar på ljudböcker på sin fritid, menar att ”Lyssna dig rik”-kampanjen mest blev en 

påminnelse för honom om att ljudböcker finns på biblioteken och att han kan lyssna på dem. 

Han menar att med ”Lyssna dig rik”-kampanjen blev det som med all annan information – om 

ett budskap upprepas tillräckligt ofta blir det lättare att komma ihåg det. Vidare menar Olle att 

det både var och kommer att vara viktigt för biblioteken att visa vad de erbjuder för tjänster. 

Han antar att många människor förmodar att bibliotek enbart innehåller böcker. Två av 

respondenterna har inga svar på frågan om vad de upplevde att kampanjen hade att erbjuda 

just dem.  

Radion ”… det är ju sådant som vi lyssnar på” 

En fråga som vi ställer till lastbilschaufförerna handlar om vad de anser att biblioteket kan 

göra bättre till andra och kommande kampanjer. Det här är en fråga som alla 

lastbilschaufförerna försöker svara på, men med skiftande resultat. Berra har inga åsikter eller 

tankar kring vad biblioteken kan göra annorlunda för att han ska gå dit oftare. Kalle och Pelle 

menar däremot att det krävs att personer är intresserade för att kunna ta till sig information 

och olika budskap. Det är enligt dem upp till var och en att förvalta den information som 

biblioteken sprider. Pelle anser att biblioteket kunde nått ut till ytterligare personer genom fler 

radioinslag, särskilt då ”Lyssna dig rik”-kampanjen var en kampanj som riktade sig mot 

lastbilschaufförer. Pelle säger: 

Möjligen om man skulle gå ut med det i radion, det är ju sådant som vi lyssnar på, förr eller senare 

så går det nog in liksom. Eller att man hör det. Förr det liksom, än en liten broschyr som man ofta 

aldrig ser riktigt. Som man inte lägger märke till, den [broschyren; vår anm.] bara stod där [Pelle 

pekade; vår anm.]. 

Även Olle menar att en liten box med broschyrer som enbart låg på bordet i deras lunchrum, 

inte var något som han hade lagt någon större vikt vid. Olle säger att ”Det allra bästa är om 

folk kommer ut och visar att det här har vi att erbjuda, punkt slut.” Han är därför mycket 

positiv till att vi kommer ut till åkeriet och pratar om ”Lyssna dig rik”-kampanjen, även om 

det är i efterhand. Nisse som är en förhållandevis aktiv låntagare av ljudböcker, hade inte 

uppmärksammat ”Lyssna dig rik”-kampanjen alls. Han tycker dock att det var bra med en 

broschyr som innehöll information om kampanjen. Nackdelen enligt honom är att 

broschyrerna borde nått ut till fler lastbilschaufförer då han själv inte hade registrerat den. 

Nisse anser att sådan typ av information ofta förs vidare muntligt från ”… mun till mun.” En 

förklaring till att han inte hade lagt märke till kampanjen kan vara att han arbetar själv som 

lastbilschaufför på det åkeri han tillhör. Förslaget som Nisse för fram är att biblioteket kunde 
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spridit mer information via facket för att på så vis nå yrkeskåren. I övrigt menar Nisse att han 

går till biblioteket när han har ett ärende där och att biblioteket har allt som han kan tänka sig 

att ett bibliotek kan och bör tillhandahålla.  

För att få en större förståelse för vad hela yrkeskåren har för uppfattningar angående ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen och ljudböcker överlag, frågar vi respondenterna om vad de förmodar att 

andra lastbilschaufförer har för tankar kring detta. Svaren från lastbilschaufförerna varierar 

och till viss del beroende av vad de själva har för inställningar. Nisse sammanfattar det hela 

på ett bra sätt genom att säga att ”Det är nog många som inte har sett det [”Lyssna dig rik”-

kampanjen”; vår anm.]. Men det kanske är många som har sett det också.” Berra håller med 

om detta och anser att det beror på de enskilda personernas intresse då ”… en del har väl tagit 

till sig det, kanske på ett annat sätt än vad jag gjorde.” Pelle har inte hört någon prata om 

klustergruppskampanjen och därför antar han att andra lastbilschaufförer inte har tagit till sig 

kampanjen och dess budskap. Kalle som aldrig lyssnar på ljudböcker, tror istället att andra 

chaufförer kan ha tagit till sig kampanjen eftersom att han är medveten om flera som lyssnar 

på ljudböcker.  

5.5.3 Förändrade inställningar i förhållande till ”Lyssna dig rik”-
kampanjen 

Även om de intervjuade lastbilschaufförerna hade lagt märke till broschyrerna, är det ingen av 

de fem respondenterna som anser att deras inställning till biblioteket eller till ljudböcker 

förändrades i och med ”Lyssna dig rik”-kampanjen. De menar snarare att de hade samma 

inställning till bibliotek både innan och efter ”Lyssna dig rik”-kampanjen. De var alla sedan 

tidigare medvetna om att det är möjligt att låna ljudböcker på bibliotek. Pelle säger att ”Det är 

ju liksom ingen skillnad i och med att jag inte uppmärksammade just den där kampanjen. Den 

har inte ändrat mig liksom.” Även de andra respondenterna har liknande svar och exempelvis 

svarar Kalle att hans inställning till ljudböcker är helt oförändrad av kampanjen. Pelle anser 

att hans inställning till ljudböcker inte förändrades ”… i och med att jag lyssnade [på 

ljudböcker; vår anm.] redan innan så gjorde den ju inte det.” Det var inte ”Lyssna dig rik”-

kampanjen som gjorde att han började lyssna på ljudböcker utan det var snarare via vänner 

som han blev tipsad. Berra hade också en likadan inställning till ljudböcker innan och efter 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Han betonar det viktiga med att ljudböcker kan vara särskilt 

lämpade för personer med exempelvis dålig syn. Berras personliga inställning till ljudböcker 

är dock densamma, vilket innebär att han inte vill köra lastbil och lyssna på ljudböcker 

samtidigt.  

I samband med att vi frågar respondenterna om ”Lyssna dig rik”-kampanjen förändrade deras 

inställning till ljudböcker och bibliotek, undrar vi vad de anser att biblioteken kan göra bättre 

för att de ska börja använda dem och deras tjänster mer. Pelle som under perioder lyssnar på 

ljudböcker, tycker att det vore bra om det funnits en möjlighet att direkt ladda ned ljudböcker 

på biblioteken. Detta för att göra det enklare att lyssna på ljudböcker i andra format än cd-

format. Olle tycker att biblioteken bör berätta mer om vad de erbjuder för att få fler personer 

att besöka dem. Själv vet han inte riktigt vad biblioteken brukar tillhandahålla. Å andra sidan 

vet han heller inte hur biblioteken bör göra för att nå ut till fler personer. Nisse menar att 

biblioteken har allt som han kan tänka sig och säger att ”Det är väl bara din egen tid som du 

måste disponera på ett annat sätt och ta dig tid.” 
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6 ANALYS 

Vår resultatdel kretsade kring samtliga av uppsatsens tre nivåer, vilka innefattade en 

klustergruppsnivå, en biblioteksnivå och en brukarnivå. Uppsatsens analysdel rör också sig 

mellan dessa tre nivåer och i analysen tar vi vår utgångspunkt i uppsatsens fjärde och sista 

frågeställning. Frågeställningen syftar till att ta reda på i vilken grad som det uppnådda 

externa resultatet inom målområdet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen, var en effekt av 

klustergruppens och huvudbibliotekets insatser. För att vi ska kunna svara på denna fråga 

börjar vi med att analysera klustergruppskampanjens måluppfyllelse i förhållande till 

huvudbiblioteket. Detta undersöks genom att studera kampanjens externa resultat i form av 

allmänhetens och målgruppens mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Nästa steg är att 

analysera klustergruppens och huvudbibliotekets insatser i förhållande till stegen i Andreasens 

och Kotlers kampanjmarknadsföringsprocess. Insatserna sätts i relation till ”Lyssna dig rik”-

kampanjens måluppfyllelsegrad på huvudbiblioteket.  

6.1 ”Lyssna dig rik”-kampanjens måluppfyllelse på huvudbiblioteket 

För att ta reda på ”Lyssna dig rik”-kampanjens måluppfyllelse på huvbiblioteket utgår vi från 

Vedungs måluppfyllelsemodell. Modellen utgår från att utvärderaren ska undersöka två olika 

procedurer i förhållande till interventionen (Vedung 2009, s. 92). Den första proceduren 

innebär en utvärdering av de uppnådda resultatens måluppfyllelse och den andra proceduren 

innebär en utvärdering av hur organisationens insatser har påverkat de uppnådda resultaten. 

Detta ställs sedan i relation till graden av måluppfyllelse (Vedung 2009, s. 92). För att ta reda 

på den första proceduren studerar vi det externa resultatet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen och 

undersöker graden av måluppfyllelse. För att ta reda på den andra proceduren undersöker vi i 

vilken grad som klustergruppens och huvudbibliotekets insatser gällande ”Lyssna dig rik”-

kampanjen, bidrog till graden av måluppfyllelse. Det är den första proceduren som är 

utgångspunkten i det här avsnittet.  

Som vi tidigare nämnde i uppsatsen var målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen att ”Sprida 

kunskap om ljudboken” (Lyssna dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011). Detta innebär 

att biblioteken planerade att nå ut med kunskap om ljudböcker till både allmänheten och den 

tänkta målgruppen. De fastställda målen med klustergruppskampanjen var väldigt 

övergripande och brett formulerade. På grund av detta är det problematiskt att sätta målen i 

relation till de uppnådda externa resultaten av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på 

huvudbiblioteket. Det här resulterar i att det också blir svårt att mäta graden av 

måluppfyllelse. Vi upplever även en svårighet med att mäta de externa resultaten av 

klustergruppskampanjen. Därför blir det svårt att ge ett tydligt svar på om ”Lyssna dig rik”-

kampanjen nådde upp till klustergruppens fastställda mål med kampanjen.  

6.1.1 Ökad ljudboksutlåning och nya låntagare 

Det tydligaste fastställda externa resultatet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på 

huvudbiblioteket handlar om allmänhetens generella mottagande. Statistik som rör 

kommunens folkbiblioteksstatistik under kampanjveckan, visar att utlåningen av ljudböcker 

ökade med 19,36 procent under kampanjveckan i jämförelse med samma vecka föregående 

år.
14

 Detta innebär att utlåningen av ljudböcker ökade generellt på folkbiblioteken i 

kommunen under implementeringen av klustergruppskampanjen. Statistiken visar däremot 

inte de exakta siffrorna för huvudbiblioteket och heller inte vilka användare som lånade 

ljudböcker under denna vecka. Var det nya och oerfarna biblioteksanvändare eller var det 
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vana biblioteksanvändare som blivit nyfikna på att låna ljudböcker för första gången? Eller 

var det kanske personer som brukade låna ljudböcker men som nu hade börjat låna ännu fler, 

som ett resultat av det ökade utbudet? Denna ovisshet resulterar i att det inte går att klargöra 

om det var de vana ljudbokslåntagare som lånade fler ljudböcker eller om det var helt nya 

låntagare. Då huvudbiblioteket ändå lade ner tid på marknadsföring av ljudböcker i anslutning 

till kampanjveckan, är det möjligt att det var någon/några nya användare som fick upp ögonen 

för ljudböcker i samband med ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Som tidigare nämnt upplevde 

informanten ett ökat intresse hos biblioteksanvändarna för ljudböcker under kampanjveckan. 

Detta bekräftar statistiken som visar på den ökade utlåningen av ljudböcker.  

Det var inte enbart utlåningsstatistiken av ljudböcker som ökade under kampanjveckan på 

folkbiblioteken i den aktuella kommunen. Det var också antalet nya låntagare som ökade med 

62,22 procent under kampanjveckan.
15

 Liksom föregående statistik innefattar denna 

huvudbiblioteket, dess filialer och bokbuss. Kampanjveckan jämförs med samma vecka året 

innan. Ökningen kan vara ett resultat av ”Lyssna dig rik”-kampanjen och att huvudbiblioteket 

och dess utbud uppmärksammades lite extra. Däremot är det inte möjligt att bedöma vilka de 

nya låntagarna var och om de var personer ur målgruppen eller inte. Det går heller inte att 

klargöra om de nya låntagarna lånade ljudböcker och om de besökte biblioteken på grund av 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Orsaken till ökningen av nya låntagare under kampanjveckan 

går inte att klargöra och huvudbiblioteket kan enbart hoppas på att det var ”Lyssna dig rik”-

kampanjen som bidrog till ökningen. Då både antalet nya låntagare och utlåningen av 

ljudböcker ökade på biblioteken under kampanjveckan, är det möjligt att koppla detta till 

målgruppen som var oerfarna biblioteksbesökare utan lånekort. Däremot visar våra intervjuer 

med målgruppen att det inte är något nytt för många lastbilschaufförer att lyssna på 

ljudböcker. Respondenterna är alla medvetna om att det är möjligt att låna ljudböcker på 

biblioteken, men det innebär inte att alla andra lastbilschaufförer också är det.   

6.1.2 Fyra av fem chaufförer hade uppmärksammat ”Lyssna dig rik”-
kampanjen 

I och med att huvudbiblioteket valde att marknadsföra ljudboken till lastbilschaufförer, anser 

vi det som intressant att intervjua några lastbilschaufförer ur målgruppen. Anledningen är att 

främst ta reda på om de uppmärksammade ”Lyssna dig rik”-kampanjen samt deras 

inställningar till ljudböcker. Att göra uppföljningar av målgruppens mottagande var nämligen 

ingenting som huvudbiblioteket gjorde, vilket vi upplever som negativt för utvärderandet av 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. En förklaring kan vara att det var svårt för huvudbiblioteket att 

veta vilka besökare som tillhörde målgruppen under kampanjveckan. Denna svårighet betonas 

nämligen av både nyckelinformanten och informanten. Huvudbibliotekets verksamhet hade 

antagligen heller inte de resurser som krävdes för att göra några uppföljningar av målgruppens 

mottagande. Det hade kostat både extra tid och pengar att söka upp och intervjua 

lastbilschaufförer efter kampanjveckans avslut. Då Futurum.kom arbetade med andra 

kampanjer innan ”Lyssna dig rik”-kampanjens start, antar vi att förarbetet med kampanjen 

inte fick vara för omfattande. Att planering och genomförande av andra kampanjer också 

fortsatte efter ”Lyssna dig rik”-kampanjens avslut, tolkar vi som ett tecken på att efterarbetet 

med kampanjen heller inte kunde vara för tidskrävande.   

Huvudbiblioteket hade varit ute med informationsbroschyrer på åkerierna där våra 

respondenter arbetar (Nyckelinformant). De flesta av respondenterna hade lagt märke till 

”Lyssna dig rik”- kampanjen. Däremot medför inte det att alla lastbilschaufförer i kommunen 

eller inom Futurum.kom-projektets samverkande län, registrerade informationen. 
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Lastbilschaufförer på andra åkerier i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län kan ha 

uppmärksammat klustergruppskampanjen i ännu mindre grad än våra respondenter då 

informationsbroschyrerna enbart delades ut på vissa åkerier. Det var heller inte alla bibliotek 

som satsade på att nå ut till just lastbilschaufförer.  

Av de fem lastbilschaufförerna som vi intervjuade är det fyra av dem som uppmärksammade 

”Lyssna dig rik”-kampanjen genom att de i alla fall hade lagt märke till broschyren. De hade 

dock mottagit kampanjens budskap i skiftande grad. Att de uppmärksammade broschyren kan 

tolkas som att målet för klustergruppskampanjen blev uppnått då information om ljudböcker 

förmedlades. Å andra sidan har de respondenter som är ovana vid att använda bibliotek eller 

ljudböcker, inte börjat använda biblioteken mer i samband med ”Lyssna dig rik”-kampanjen. 

På grund av detta nåddes inte ”Lyssna dig rik”-kampanjens mål om att få lastbilschaufförer 

som var oerfarna biblioteksbesökare, att besöka biblioteket oftare.   

De respondenter som varken lyssnar eller är intresserade av att lyssna på ljudböcker, 

intresserar sig i mindre grad för ”Lyssna dig rik”-kampanjen, än de respondenter som sedan 

tidigare lyssnar på ljudböcker. Lastbilschaufförerna som lyssnade på ljudböcker innan 

klustergruppskampanjens genomförande är mer positiva till spridningen av information om 

ljudböcker. De anser att det är positivt att fler personer får reda på att biblioteken erbjuder 

ljudböcker och att fler chaufförer inser fördelarna med att lyssna på ljudböcker under tiden 

som de kör lastbil. Däremot var inte ”Lyssna dig rik”-kampanjens huvudsakliga målgrupp de 

lastbilschaufförer som redan lyssnade på ljudböcker innan kampanjveckan. Snarare var 

målgruppen de lastbilschaufförer som var oerfarna biblioteksbesökare och de som lyssnade på 

ljudböcker men som inte hade upptäckt att det gick att låna ljudböcker på biblioteket (Lyssna 

dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011).  

6.1.3 Beteendet hos målgruppen lyckades inte förändras 

Syftet med marknadsföring och kampanjarbete är enligt Andreasen och Kotler (2003) att 

påverka ett beteende (s. 84). Ett av de fyra p:na i marknadsmixen är påverkan, vilket handlar 

om att påverka allmänheten till att besöka och använda bibliotekens tjänster mer. Kopplat till 

ett bibliotekssammanhang är det alltså viktigt för bibliotek att påverka sina användares 

beteende (Owens 2002, s. 15). Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att satsa på både 

befintliga användare, potentiella användare och icke-användare (Payne 2002, s. 30). Vi 

upplever det som att det för bibliotek är viktigt att marknadsföra sina tjänster mot samtliga 

typer av användare. För huvudbiblioteket under ”Lyssna dig rik”-kampanjen var det däremot 

allra viktigast att påverka potentiella användare och icke-användare till att förändra sina 

beteenden och börja använda biblioteket. Klustergruppskampanjen resulterade dock inte till 

ett förändrat beteende hos de lastbilschaufförer som vi intervjuar. De respondenter som 

lyssnade på ljudböcker innan kampanjen start lyssnar även på ljudböcker efter kampanjens 

avslut. De som inte är intresserade av att lyssna på ljudböcker eller den respondent som inte 

kan koncentrera sig på att både köra lastbil och lyssna på ljudbok samtidigt, började heller 

inte att lyssna på ljudböcker efter ”Lyssna dig rik”-kampanjen.  

Sammanfattningsvis spred huvudbiblioteket information om ljudboken men lyckades inte 

påverka målgruppen till att förändra sitt beteende. I alla fall inte de lastbilschaufförer som vi 

intervjuar. Däremot förstår alla respondenterna varför ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

marknadsförde ljudboken mot lastbilschaufförer. Samtliga anser att lastbilschaufförer var en 

logisk målgrupp, även de som inte själva är intresserade av att lyssna på ljudböcker. ”Lyssna 

dig rik”-kampanjens mål om att uppmärksamma ljudböckerna blev uppnått i och med att 

chaufförerna såg broschyrerna och i vissa fall även uppmärksammade kampanjen på andra 

sätt. Å andra sidan har de inte börjat lyssna på ljudböcker som ett resultat av 
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klustergruppskampanjen. Huvudbiblioteket spred information om ljudboken och 

uppmärksammade den genom att exempelvis arbeta uppsökande och åka ut till åkerier, 

verkstäder och andra strategiska platser i staden. Fler ljudböcker blev utlånade på kommunens 

folkbibliotek under kampanjveckan, vilket var en ökning som kunde bero på flera möjliga 

orsaker. Huvudbiblioteket lyckades med att sprida information om ljudboken under ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen men det är svårt att säga om den huvudsakliga målgruppen tog till sig 

budskapet. Vi drar slutsatsen att information kan spridas genom broschyrer och liknande, men 

detta behöver inte innebära att de tänkta mottagarna omvandlar informationen till kunskap.   

6.2 ”Lyssna dig rik”-kampanjens insatser i förhållande till The Campaign 
Marketing Process  

Vedungs måluppfyllelsemodell används för att undersöka de externa resultaten av ”Lyssna 

dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket och för att analysera måluppfyllelsen. Detta 

redogjorde vi för i föregående kapitel där procedur ett i Vedungs modell var utgångspunkten. 

Måluppfyllelsemodellen nyttjas också för att belysa klustergruppens och huvudbibliotekets 

insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen och för att analysera om insatserna bidrog till 

graden av måluppfyllelse. Då handlar det snarare om att undersöka procedur två i 

måluppfyllelsemodellen, vilket är utgångspunkten i det avsnitt som följer. För att utvärdera 

detta sätts de insatser som klustergruppen och huvudbiblioteket gjorde gällande ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen, i relation till stegen i Andreasens och Kotlers kampanjmarknadsförings-

process.  

6.2.1 Lyssna  

Den marknadsföringsstrategi som ”Lyssna dig rik”-kampanjen baserades på var kampanj-

marknadsföring genom klustergruppsarbete. ”Lyssna dig rik”-kampanjen inleddes med att den 

ansvariga klustergruppen träffades och diskuterade klustergruppskampanjens mål och 

målgrupp. När de hade definierat den oerfarne biblioteksbesökaren som en ung, icke-

studerande kille i 25-årsåldern, gjordes en målgruppsanalys genom att fokusintervjuer 

genomfördes med personer ur denna grupp (Nyckelinformant). Detta sker i enlighet med 

Andreasens och Kotlers (2003) första steg i marknadsföringsprocessen, som innebär att 

organisationen ska lyssna och skapa en förståelse för den valda målgruppen (s. 85). Kreation 

reklambyrå baserade sitt marknadsföringsmaterial på intervjuerna och klustergruppens 

diskussioner. När klustergruppen såg materialet kom de dock fram till att biblioteken inte 

hade något att erbjuda målgruppen. Klustergruppen ändrade därför fokus till att rikta sig mot 

lastbilschaufförer. Som ett resultat av den ändrade målgruppen blev det ont om tid innan 

kampanjveckans start. Därför genomfördes inga intervjuer med den nya målgruppen 

(Nyckelinformant). På grund av detta frångick klustergruppen Andreasens och Kotlers steg 

om att lyssna på sin målgrupp och lyssna-steget hanns inte med när det kom till 

lastbilschaufförerna. Det här visar enligt oss på att det är viktigt att ha gott om tid på sig att 

genomföra det här steget. Ibland blir det nämligen ändringar och andra avbrott under en 

målgruppsanalys. Att klustergruppen innehöll bibliotekspersonal från olika bibliotek i 

regionen samt att de samarbetade med en reklambyrå, kan också innebära ett visst 

fördröjningsmoment enligt oss. 

6.2.2 Planera 

Klustergruppen arbetade fram en marknadsplan gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Planen 

baserar sig på valet av lastbilschaufförer som målgrupp och det övergripande målet att 

förmedla kunskap om ljudböcker. Marknadsplanen innefattar bland annat klustergrupps-

kampanjens mål, budget, utvärdering och marknadsföringsverktyg. Tanken var att biblioteken 

skulle nå ut till lastbilschaufförerna genom uppsökande verksamhet. De 
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klustergruppsansvariga på huvudbiblioteket var extra ansvariga för det praktiska 

genomförandet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på och utanför själva biblioteket. Det fanns en 

projektansvarig som hade det övergripande ansvaret för klustergruppskampanjen. 

Marknadsplanens åtgärder var öppna för lokala anpassningar (Nyckelinformant). Enligt 

Andreasen och Kotler (2003) innebär steg två i marknadsföringsprocessen att planera (s. 85). 

Planeringen av en kampanj bör innefatta konkreta marknadsföringsprogram baserat på 

målgruppsanalysen. Viktigt är att fastställa målen, målgruppen, planera faktiska åtgärder och 

dela upp ansvaret. Detta för att lättare kunna nå ut till målgruppen med kampanjens 

erbjudande (Andreasen & Kotler 2003, s. 85). Med hänsyn till kampanjmarknadsförings-

processens steg om planering, gjorde klustergruppen en marknadsplan som innefattar det som 

beskrivs som väsentligt inom detta steg.  

Våra invändningar handlar om att de fastställda målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen var 

mycket generella och svåra att mäta. Det här är däremot vanligt för offentliga organisationers 

verksamheter, enligt Vedung (2009, s. 97) Vi anser också att klustergruppens definition av 

målgruppen blev något för snäv. Målgruppen innefattade lastbilschaufförer mellan 30-65 år, 

som arbetade ensamma under en längre tid och hade möjligheten att lyssna på ljudböcker 

(Lyssna dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011). Under våra intervjuer med 

lastbilschaufförerna förstår vi dock att det spelar stor roll för deras möjlighet att lyssna på 

ljudböcker, om de kör långa eller korta sträckor under arbetspasset. Om de kör korta sträckor 

anser respondenterna att det är svårt att samtidigt koncentrera sig på att lyssna på ljudböcker. 

På ett åkeri kan det finnas chaufförer som både kör korta och långa sträckor med lastbilarna. 

Därför föll det automatiskt bort ett antal lastbilschaufförer ur klustergruppens definition av 

målgruppen då vissa av chaufförerna inte hade möjlighet att lyssna på ljudböcker. Under våra 

intervjuer med respondenterna förstår vi också att flera av dem inte är oerfarna 

biblioteksbesökare. De vet även flera andra lastbilschaufförer som redan upptäckt möjligheten 

med att låna och lyssna på ljudböcker under arbetstid. Kontentan är att i den stad som 

huvudbiblioteket tillhör blev målgruppen väldigt smal. Det handlar om lastbilschaufförer som 

var oerfarna biblioteksbesökare och som körde längre sträckor under arbetstid och som kunde 

koncentrera sig på att lyssna på ljudböcker under arbetstid. Då klustergruppen hade ont om tid 

att göra en målgruppsanalys av lastbilschaufförerna under planeringsfasen, kan detta vara 

förklaringen till att målgruppen inte breddades innan kampanjveckan. 

6.2.3 Förtesta 

Innan själva kampanjveckan implementerades på huvudbiblioteket åkte de två 

klustergruppsansvariga ut till de två större åkerierna i staden samt rastplatser, verkstäder och 

andra strategiska platser. När de var ute med bokbussen en dag kom det fram en 

lastbilschaufför som var intresserad av ”Lyssna dig rik”-kampanjen (Nyckelinformant). Enligt 

Andreasen och Kotler (2003) är det viktigt att steg tre i kampanjmarknadsföringsprocessen, 

förtest, genomförs innan kampanjen implementeras (s. 85). Intervjuer med personer ur 

fokusgruppen är exempel på detta (Andreasen och Kotler 2003, s. 85). Klustergruppen gjorde 

inga intervjuer med personer ut fokusgruppen innan kampanjveckan (Nyckelinformant). Vi 

tolkar det som att det därför kan ha varit svårt att förutsäga hur målgruppen skulle ta emot 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Däremot kan turerna med bokbussen till rastplatserna innan 

kampanjveckan ses som en variant av ett förtest. Nyckelinformanten fick då bland annat tala 

med en lastbilschaufför om ”Lyssna dig rik”-kampanjen och ljudböcker, vilket kunde ge 

henne en inblick i målgruppens mottagande. En person ur målgruppen kunde dock inte ge en 

rättvis bild av hur hela målgruppen skulle reagera på ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Vi anser 

därför att det bästa hade varit om klustergruppen hade bokat in några intervjuer med ett antal 

lastbilschaufförer innan kampanjveckan. Då hade de fått möjlighet att prata med chaufförerna 
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angående ljudböcker, biblioteksanvändning, ”Lyssna dig rik”-kampanjen och chaufförernas 

åsikter om att lyssna på ljudböcker under arbetstid.  

6.2.4 Implementera 

Vecka 48 år 2011 genomfördes ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket och det 

skedde först och främst genom att ljudböckerna uppmärksammades extra mycket på 

biblioteket. Kampanjen marknadsfördes även genom reportage i tv, information i lokala 

tidningar och åkeritidningen, radioinslag, Facebook och QR-koder. Huvudbiblioteket hade 

köpt in extra mycket nya ljudböcker inför kampanjveckan och kampanjmaterial såsom 

broschyrer och affischer delades ut (Nyckelinformant och Informant). Enligt Andreasen och 

Kotler (2003) handlar implementeringen av en kampanj om att organisationen ska utgå från 

marknadsmixens fyra p som är produkt, pris, plats och påverkan (s. 86). ”Lyssna dig rik”-

kampanjens marknadsplan rör marknadsmixens fyra p, enligt oss.  

Den produkt som lyftes fram under ”Lyssna dig rik”-kampanjen var ljudböcker. Priset kan 

bedömas som förhållandet mellan huvudbibliotekets resurser gällande klustergrupps-

kampanjen och ljudböckernas värde enligt användarna på huvudbiblioteket. Informanten hade 

under de senare åren lagt märke till en ökning av intresset för ljudböcker. Detta kan i så fall 

tolkas som att ljudböckernas värde hade ökat i samhället. Klustergruppen och 

huvudbiblioteket lade ner både tid och pengar på klustergruppskampanjen och frågan är om 

det externa resultatet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen motsvarade de insatser som gjordes? 

Platsen för att nå ut med ”Lyssna dig rik”-kampanjen var främst genom uppsökande 

verksamhet, men även genom att exponera ljudböckerna extra mycket på själva biblioteket 

(Nyckelinformant). Marknadsmixens påverkan skedde genom att marknadsförande åtgärder 

bedrevs både på och utanför huvudbiblioteket. Olika typer av medier var viktiga 

spridningskanaler för ”Lyssna dig rik”-kampanjen, vilket resulterade i ökade möjligheter att 

nå ut till allmänheten och målgruppen. En gemensam åsikt hos våra respondenter är att 

samtliga ofta lyssnar på radion när de kör lastbil. Vi anser därför att marknadsföringen genom 

den lokala radion var en effektiv spridningskanal för att nå målgruppen. En respondent menar 

att ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade kunnat marknadsföras ytterligare i radion. Det här är 

något som vi håller med om. Samtliga respondenter upplever det som att 

informationsbroschyrer är lätta att ignorera, då det finns ett överflöd av liknande information i 

samhället. Denna synpunkt stämmer inte överens med ”Lyssna dig rik”-kampanjens stora 

satsning på kampanjmaterial.  

På huvudbiblioteket lämnades det inte in några lappar med det kampanjerbjudande som fanns 

i de broschyrer som lämnades på åkerierna (Nyckelinformant). På grund av detta anser vi att 

klustergruppens och huvudbibliotekets personal borde satsat ännu mer resurser på 

radioreklam och uppsökande verksamhet under ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Vi upplever det 

också som att de borde satsat mindre på själva kampanjmaterialet. Utvärderingen av 

bibliotekspersonalens attityder gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen bland annat, visar också 

på denna åsikt (Bibliotekspersonalens attityd till projektet: 4, Futurum.kom 2012). En 

möjlighet hade varit att använda kampanjmaterialet enbart på huvudbiblioteket och i en 

mindre utsträckning. Detta för att ännu större vikt hade kunnat läggas på intervjuer och samtal 

med målgruppen. Vi anser däremot att det fanns en genomtänkt tanke bakom de broschyrer 

och erbjudandelappar som lämnades på åkerierna och som kunde visat på målgruppens 

mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen.  
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6.2.5 Kontrollera, återvinna och revidera 

Enligt Andreasen och Kotler (2003) är kontrollerandet av kampanjens genomslag, det femte 

steget i kampanjmarknadsföringsprocessen (s. 86). Bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket 

gjorde inga kontroller av ”Lyssna dig rik”-kampanjen under kampanjveckan, mer än att de 

registrerade biblioteksbesökarnas attityder till kampanjen. Vad nyckelinformanten och 

informanten uppmärksammade var ett ökat intresse för ljudböcker under kampanjveckan. Att 

klustergruppskampanjen på huvudbiblioteket enbart pågick under en veckas tid, kan förklara 

varför det inte genomfördes några större mätningar under kampanjveckan. Återvinna och 

revidera kampanjen är det sista steget i Andreasens och Kotlers (2003) modell och detta steg 

baserar sig på den kunskap som organisationen erhållit under föregående steg (s. 86). 

Andreasen och Kotler (2003) menar att om kampanjen inte rör sig åt rätt håll behöver den 

revideras (s. 86). Då behöver organisationen gå tillbaka till kampanjmarknadsförings-

processens tidigare steg (Andreasen & Kotler 2003, s. 86). Enligt vår tolkning krävs det att en 

kampanj fortfarande pågår för att en organisation ska kunna revidera och återvinna den. Den 

utvärdering som gjordes av ”Lyssna dig rik”-kampanjen skedde däremot i efterhand då 

kampanjen redan var över. I och med att klustergruppskampanjen enbart pågick i en veckas 

tid, hade det dock varit problematiskt för huvudbiblioteket att göra en kontroll och eventuell 

revidering/återvinning, under själva kampanjveckan. Då är det enligt oss smidigare att 

genomföra detta steg precis som klustergruppen och huvudbiblioteket gjorde. Utvärderingen 

av ”Lyssna dig rik”-kampanjen ägde rum i efterhand med anledning av att föra vidare den 

införskaffade kunskapen till nästkommande klustergruppskampanjer.  

Som tidigare nämnt gjordes en utvärdering av bibliotekspersonalens åsikter gällande 

klustergruppskampanjen samt en jämförelse av utlåningsstatistiken av ljudböcker 

(Nyckelinformant). Att jämföra utlåningsstatistiken av ljudböcker under vecka 48 år 2011 

med vecka 48 år 2010, är enligt oss en mätning som är problematisk att dra några konkreta 

slutsatser från. Utlåningen av ljudböcker för kommunens folkbibliotek ökade under 

kampanjveckan gentemot samma vecka året innan. Om det var ett resultat av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen är däremot svårt att fastställa. Vi anser däremot att det är svårt för bibliotek 

att mäta en kampanj på ett annat sätt än vad som gjordes. En idé är att personalen på 

huvudbiblioteket tagit fram mer statistik för utlåning av ljudböcker. Exempelvis om de hade 

kunnat få fram en statistisk kurva för utlåningen av ljudböcker från vecka till vecka 

något/några år tillbaka i tiden. Då vore det mer möjligt att visa på den naturliga ökningen av 

ljudboksutlåningen för kommunens folkbibliotek. En annan idé är att huvudbiblioteket arbetat 

fram statistik som enbart gällde deras egen verksamhet. Då vore det enklare att dra några 

slutsatser av mottagandet av ”Lyssna dig rik”-kampanjens i anslutning till huvudbiblioteket. 

6.3 ”Lyssna dig rik”-kampanjens måluppfyllelse i förhållande till 
insatserna 

Huvudbibliotekets enda fastställda externa resultat av ”Lyssna dig rik”-kampanjen var att 

utlåningen av ljudböcker ökade med 19,36 procent på huvudbiblioteket, dess filialer och 

bokbussen, från vecka 48 år 2010 till vecka 48 år 2011.
16

 Denna ökning kan bland annat bero 

på klustergruppens och huvudbibliotekets insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen eller 

ett ökat intresse för ljudböcker i samhället under de senare åren. Huvudbibliotekets insatser 

som främst riktade sig till bibliotekets befintliga besökare, var att skylta extra mycket med 

ljudböckerna under kampanjveckan. Denna insats resulterade i att informanten upplevde ett 

ökat intresse för ljudböcker hos bibliotekets besökare. Detta externa resultat visar på en hög 

grad av måluppfyllelse och där insatsen kan vara en bidragande orsak. Huvudbibliotekets 
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insatser som skedde utanför biblioteket gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen, kan också ha 

bidragit till att få allmänheten att uppmärksamma biblioteken. Den uppsökande verksamheten 

och marknadsföringen genom olika medier, var exempel på insatser som synliggjorde 

huvudbiblioteket. ”Lyssna dig rik”-kampanjen var dock en liten del av det större och mer 

övergripande Futurum.kom-projektet, som syftar till att få befolkningen att lägga märke till 

biblioteken. Klustergruppskampanjen ”Lyssna dig rik” var ett steg på vägen till att nå 

Futurum.kom-projektets mer övergripande mål om att tydliggöra folkbibliotekens roll i 

samhället.    

Det externa resultat som vi finner gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen, är att antalet nya 

låntagare ökade med 62,22 procent på huvudbiblioteket, dess filialer och bokbussen. Detta 

gäller från vecka 48 år 2010 till vecka 48 år 2011.
17

 De nya låntagarna kan vara 

lastbilschaufförer eller helt andra personer ur befolkningen. Ökningen är eventuellt en effekt 

av ”Lyssna dig rik”-kampanjen, Futurum.kom-projektet överlag, en naturlig ökning eller ett 

resultat av något helt annat. På grund av den ökade utlåningen av ljudböcker och det ökade 

antalet nya låntagare, kan marknadsföringsinsatserna särskilt utanför biblioteket gett effekt 

enligt oss. ”Lyssna dig rik”-kampanjen marknadsfördes genom olika medier och på så vis 

fanns informationen tillgänglig för olika typer av människor. Exempelvis hade personer som 

lyssnade mycket på radio, en större möjlighet att uppmärksamma ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

genom detta medium. De lastbilschaufförer som vi intervjuar lyssnar mycket på radio under 

arbetstid och tycker att detta är rätt medium att nå ut till dem och andra lastbilschaufförer. 

Dock är det enbart en respondent som registrerade det reportage som var i radio om 

klustergruppskampanjen. Förklaringen kan vara att bara för att informationen fanns tillgänglig 

för allmänheten, behöver det inte betyda att den uppmärksammades eller mottogs. Orsaken till 

detta kan variera men graden av intresse är en bidragande orsak som respondenterna nämner. 

Ett överflöd av information och reklam i samhället nämns också av en av respondenterna. 

Fyra av fem respondenter har lånekort på biblioteket och en respondent menar att ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen inte erbjöd honom något nytt. En åsikt som kommer fram hos 

lastbilschaufförerna är att flera av dem har hört att det finns många andra lastbilschaufförer 

som också lyssnar på ljudböcker. Vi tolkar det här som att flera lastbilschaufförer inte är 

oerfarna biblioteksbesökare.  

Att nyckelinformanten eller informanten inte uppmärksammade några nya besökare som var 

lastbilschaufförer under kampanjveckan, kan både förklaras med att många ur målgruppen 

redan använde biblioteket sedan innan. Samtidigt var det också svårt att veta vem som var 

lastbilschaufför eller inte av besökarna. Huvudbiblioteket satsade mycket på att marknadsföra 

klustergruppskampanjen genom informationsbroschyrer gentemot allmänheten och 

målgruppen. Fyra av de fem intervjuade chaufförerna hade lagt märke till broschyrerna då de 

fanns tillgängliga i deras lunchrum. Två respondenter som är intresserade av ljudböcker och 

som sett broschyrerna, hade tänkt en del på innebörden. Två som inte lyssnar på ljudböcker 

men som hade sett broschyrerna, hade inte alls tänkt på innebörden. Detta visar på att intresset 

har stor betydelse när det gäller mottagandet av information. Respondenten som inte hade hört 

eller sett någonting alls om ”Lyssna dig rik”-kampanjen, hade heller inte reflekterat över den. 

Han arbetar själv på sitt åkeri och menar att för att information ska spridas är det viktigt med 

arbetskompisar som pratar sinsemellan. Att identifiera sig med den tänkta målgruppen har 

också stor betydelse i mottagandet av marknadsföringen, enligt oss. En respondent lyssnar på 

ljudböcker på fritiden men inte på arbetet och hamnade därmed utanför ”Lyssna dig rik”-

kampanjens målgruppsdefinition. Vi anser därför att det är viktigt att målgruppen är noga 

uttänkt innan några marknadsföringsåtgärder görs. Klustergruppens och huvudbibliotekets 
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planeringsarbete och definiering av målgruppen påverkade säkerligen resultatet av 

målgruppens identifiering med och intresse av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Om 

huvudbiblioteket skulle ha nått ut till ännu fler ur målgruppen borde en ännu mer grundlig 

analys av målgruppen genomförts. Exempelvis kunde fokusintervjuer med lastbilschaufförer 

resulterat i de idéer och råd som lastbilschaufförerna ger oss under intervjuerna. 

Fokusintervjuer hade också kunnat räknas som ytterligare uppsökande verksamhet, vilket vi 

uppfattar som positivt av respondenterna. De betonar även radions betydelse för att sprida 

information. Dessa typer av insatser hade däremot kostat både ytterligare tid och pengar för 

biblioteken. ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade en begränsad budget och pågick enbart i en 

veckas tid. Som informanten säger är det svårt att marknadsföra stort med en begränsad 

budget, vilket biblioteken ofta har. Att klustergruppskampanjen enbart pågick i en veckas tid 

resulterade också i vissa begränsningar. Vi upplever det som en kort tidsperiod för att 

marknadsföra ljudboken mot oerfarna biblioteksbesökare. ”Lyssna dig rik”-kampanjens korta 

varaktighet innebär även att det kunde vara problematiskt för bibliotekspersonalen att 

utveckla några nya relationer med oerfarna biblioteksbesökare. Inom relationsmarknadsföring 

är det viktigt att organisationen bygger upp och stärker sina relationer med kunderna 

(Grönroos 2002, 31-33). Detta gäller relationerna till befintliga, potentiella och icke-

användare (Payne 2002, s. 30). ”Lyssna dig rik”-kampanjen vände sig både mot målgruppen 

som var oerfarna biblioteksbesökare men även mot allmänheten generellt (Nyckelinformant & 

Informant). Vi tolkar det därför som att kampanjen riktades mot både befintliga användare 

och potentiella icke-användare och att det blev en utmaning för bibliotekspersonalen att stärka 

de olika användarrelationerna under en så pass kort tid.  

Något vi upplever som väldigt roligt under våra intervjuer med informanterna och 

målgruppen är deras intresse av att prata med oss. Alla är hjälpsamma och positiva till att 

delta på intervjuerna. Chaufförerna som vi intervjuar är även positiva till bibliotek och 

marknadsföring av bibliotek.   
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7 DISKUSSION  

Uppsatsens analysdel utgick från ett måluppfyllelseperspektiv, där klustergruppens och 

huvudbibliotekets insatser ställdes i relation till de fastställda målen med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen. Vi analyserade i vilken grad som målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

uppnåddes på huvudbiblioteket genom att studera det externa resultatet. I detta 

diskussionskapitel redogör vi för de viktigaste slutsatserna i vår undersökning av ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen i anslutning till huvudbiblioteket. Vi resonerar kring olika omständigheter 

som kan ha påverkat uppsatsens resultat och ger även förslag till vidare forskning, främst 

rörande Futurum.kom-projektet. 

7.1 Slutsatser 

Slutsatserna utgår från en klustergruppsnivå, en biblioteksnivå och en brukarnivå. De 

slutsatser som dras delas upp i korta sektioner med anledning av att tydliggöra dessa för 

läsaren. 

7.1.1 Generellt formulerade mål som är svåra att mäta effekterna av 

Det fastställda målet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen, var att ”Sprida kunskap om 

ljudboken” (Lyssna dig rik: Marknadsplan, Futurum.kom 2011). Klustergruppen fastställde 

även en målgrupp för denna klustergruppskampanj, vilka var lastbilschaufförer som var 

oerfarna biblioteksbesökare (Nyckelinformant). Baserat på intervjuerna med 

nyckelinformanten och informanten, tolkar vi det som att det viktigaste med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen var att målgruppen mottog budskapet om att börja låna ljudböcker på biblioteken. 

Det sekundära var att budskapet skulle nå ut till allmänheten generellt. 

Huvudbiblioteket genomförde ett flertal olika åtgärder för att nå målet med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen, då det var ett mål som kunde uppnås på en mängd olika sätt. Det tydligaste 

externa resultatet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket, är statistik som visar 

att utlåningen av ljudböcker ökade under kampanjveckan i jämförelse med samma vecka 

föregående år (Nyckelinformant). Ökningen behöver däremot inte betyda att personer ur 

målgruppen uppmärksammade budskapet om att låna ljudböcker på biblioteken. Detta kan 

snarare vara ett resultat av att redan befintliga biblioteksanvändare lånade fler ljudböcker 

under kampanjveckan än tidigare. Ökningen visar heller inte den exakta ökningen på det 

enskilda huvudbiblioteket. Statistik visar däremot även på en ökning av antalet nya låntagare 

under kampanjveckan i jämförelse med samma vecka föregående år.
18

 Att antalet utlån av 

ljudböcker samt antalet nya låntagare ökade för kommunens folkbibliotek under 

kampanjveckan, kan vara ett tecken på att målgruppen mottog klustergruppskampanjens 

budskap.  

För huvudbibliotekets del var det också svårt att avgöra om det var målgruppen eller andra 

personer ur allmänheten, som uppmärksammade ljudboken på biblioteket. Därför blev det 

lättare för dem att lägga märke till det generella intresset för ljudböcker hos användarna, 

snarare än att lägga märke till målgruppens intresse. Denna problematik upplever vi som en 

brist med ”Lyssna dig rik”-kampanjen, då målet om att förmedla kunskap om ljudboken 

riktade sig till både allmänheten och målgruppen. Vi anser att det fastställda målet med 

”Lyssna dig rik”-kampanjen var väldigt brett och generellt formulerat. Därför är det 

problematiskt för oss att mäta graden av måluppfyllelse baserat på målen med 

klustergruppskampanjen och det externa resultatet på huvudbiblioteket.   
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I och med att det fastställda målet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen var generellt formulerat, 

kan detta vara ett argument för att måluppfyllelsemodellen inte var optimal för oss att 

använda i utvärderingen. Då målet var generellt är det svårt att mäta de externa resultaten i 

förhållande till det. Det här är något som Vedung (2009) tar upp som en nackdel med 

måluppfyllelsemodellen (s. 97-101). Han menar att det är svårt att värdera och mäta 

effekterna av en intervention om de fastställda målen är för generella eller oklara (Vedung 

2009, s. 97-101). Vi anser att om vi enbart använt oss av måluppfyllelsemodellen i vår 

undersökning, hade vår uppsats inte bidragit till några djupare slutsatser. Däremot kopplar vi 

modellen till Andreasens och Kotlers kampanjmarknadsföringsprocess, vilket resulterar i en 

djupare förståelse för det valda fallet.  

7.1.2 För snäv definition av målgruppen 

Genom utvärderingen av ”Lyssna dig rik”-kampanjen drar vi slutsatsen att klustergruppens 

fastställda definition av målgruppen var för snäv. Detta är en synpunkt som även 

nyckelinformanten och informanten för fram och som de anser som möjliga nackdelar. Vår 

undersökning visar på att det finns olika typer av lastbilschaufförer. Vissa lastbilschaufförer 

kör längre sträckor under arbetstid medan andra enbart kör korta sträckor. Baserat på våra 

respondentintervjuer inser vi att de chaufförer som har störst möjlighet att lyssna på 

ljudböcker under arbetstid, är de som kör längre sträckor. Detta är något som klustergruppen 

inte tog i beaktande under planeringen av ”Lyssna dig rik”-kampanjen (Nyckelinformant). Att 

lägga till långfärdsåkare till definitionen av målgruppen som lastbilschaufförer oerfarna vid 

att använda biblioteken, resulterar i en tämligen smal målgrupp enligt oss. Under våra 

intervjuer med respondenterna inser vi också att det redan innan kampanjveckan, var vanligt 

att lastbilschaufförer lyssnade på ljudböcker under arbetstid. Frågan är om det är vanligt att 

andra lastbilschaufförer vet om att ljudböcker är möjliga att låna på biblioteken. Vi anser att 

om ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade förtestats gentemot målgruppen innan själva 

kampanjveckan, hade klustergruppen fått del av den ovan nämnda informationen. Då hade de 

fått möjligheten att bredda definitionen av målgruppen eller anpassa den tänkta 

marknadsföringen ännu bättre, för att nå ut till de tänkta chaufförerna.   

Vi anser att Andreasens och Kotlers kampanjmarknadsföringsprocess är en utgångspunkt som 

ger vår undersökning ett större djup. Denna modell går igenom de steg vi anser är av vikt 

under planeringen av marknadsföringskampanjer. Klustergruppen utgick från reklambyråns 

steg gällande marknadsföringsarbete (Nyckelinformanten). Dessa steg behöver inte 

överrensstämma med stegen i kampanjmarknadsföringsprocessen. Snarare kan det betyda att 

klustergruppen och bibliotekspersonalen genomförde ”Lyssna dig rik”-kampanjen i enlighet 

med reklambyråns steg, men att stegen inte stämmer överens med våra. Liksom 

måluppfyllelsemodellen anser vi att kampanjmarknadsföringsprocessen ger oss en djupare 

förståelse av ”Lyssna dig rik”-kampanjen.  

7.1.3 Viktigt med rätt spridningskanal till rätt målgrupp 

Baserat på föregående slutsatser inser vi betydelsen av det förarbete som gjordes innan själva 

kampanjveckan. Om ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade förtestats mot målgruppen, hade 

personalen på huvudbiblioteket och i klustergruppen erhållit större kunskaper om målgruppen. 

På så vis hade marknadsföringsinsatserna kunnat riktas på ett ännu bättre sätt gentemot den 

tänkta målgruppen. Ett förtest hade förmått att ge insikter om de tänkta spridningskanalerna. 

Istället för att satsa stora resurser på informationsbroschyrer, kunde personalen på 

huvudbiblioteket spridit ”Lyssna dig rik”-kampanjens budskap genom radio och 

dagstidningar. Dessa var medier som de intervjuade lastbilschaufförerna använder i stor grad. 

Å andra sidan är medierna dyrare spridningskanaler att använda sig av i 



 

40 

marknadsföringssyfte. På grund av ”Lyssna dig rik”-kampanjens begränsade budget förstår vi 

att det inte var särskilt realistiskt att öka marknadsföringsåtgärderna i radio och tidningar. 

Respondenterna betonar vikten av uppsökande verksamhet och om en ökning av denna insats 

kunde resulterat i att det externa resultatet blivit annorlunda. Exempelvis att fler personer ur 

målgruppen eller ur allmänheten uppmärksammat möjligheten att låna ljudböcker på 

biblioteken. 

7.1.4 Inget förändrat beteende hos målgruppen 

Fyra av de fem intervjuade lastbilschaufförerna uppmärksammade broschyrerna gällande 

”Lyssna dig rik”-kampanjen. Däremot är det ingen av chaufförerna som förändrade sitt 

beteende eller sin inställning till ljudböcker. De respondenter som inte lyssnade på ljudböcker 

innan klustergruppskampanjen lyssnar heller inte på ljudböcker efter kampanjens avslut. 

Lastbilschaufförerna vet sedan tidigare att möjligheten att låna ljudböcker finns på 

biblioteken. Att ”Lyssna dig rik”-kampanjen inte förändrade målgruppens beteende, visar 

enligt oss på att klustergruppens och huvudbibliotekets målgruppsinriktade insatser inte var 

tillräckliga. Enligt Andreasen och Kotler (2003) är grunden till marknadsföring att påverka ett 

beteende (s. 84). Med hänsyn till detta bör ”Lyssna dig rik”-kampanjen resulterat i en 

förändrad inställning till ljudböcker hos målgruppen för att kunna betraktas som effektiv. Den 

förändrade inställningen skulle innebära att oerfarna biblioteksbesökare ur målgruppen, börjat 

låna och lyssna på ljudböcker efter kampanjen. Lastbilschaufförernas intresse eller brist på 

intresse för ljudböcker är den faktor som i stor grad påverkade deras uppmärksammande av 

och inställning till ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Som tidigare nämnt pågick 

klustergruppskampanjen enbart under en veckas tid. Detta upplever vi som en kort tidsperiod 

för att marknadsföra ljudboken och särskilt då den riktades mot en målgrupp som definierades 

som oerfarna biblioteksbesökare. Vi upplever det som att flera av respondenterna har vissa 

svårigheter med att minnas deras exakta upplevelser av kampanjveckan och hur den 

genomfördes. Enligt vår tolkning kan det här vara ett tecken på att ”Lyssna dig rik”-

kampanjen inte slog igenom hos respondenterna. Vi anser att ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

pågick i en för kort tid för att huvudbibliotekets personal skulle utveckla några bestående 

relationer med nya användare. Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att bygga upp 

relationer mellan företag och kund (Grönroos 2002, 31-33). Detta anser vi kan likställas med 

relationer mellan bibliotekspersonal och användare. Inom relationsmarknadsföring är det 

viktigt att både locka nya kunder och att behålla de som redan finns (Payne 2002, s. 30). 

Denna tanke stämmer överens med ”Lyssna dig rik”-kampanjens målgrupp som först och 

främst vände sig till oerfarna biblioteksbesökare men även till allmänheten överlag 

(Nyckelinformant & Informant). På grund av detta anser vi att klustergruppen och personalen 

på huvudbiblioteket kunde haft användning för idéer inom relationsmarknadsföring.  

7.2 Omständigheter som kan ha påverkat resultatet 

Uppsatsens resultatdel tog sin främsta utgångspunkt i de intervjuer som vi gjorde. Det som i 

stor grad påverkade resultatet var valet av intervjupersoner och om andra personer intervjuats 

kunde resultatet blivit annorlunda. Om vi intervjuat fler bibliotekarier på huvudbiblioteket 

hade vi säkerligen förmått att redogöra för en ännu större variation av åsikter hos 

bibliotekspersonalen gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Vår nyckelinformant fick ensam 

representera klustergruppens arbete med kampanjen. Om vi genomfört ytterligare en intervju 

med en representant från klustergruppen, kunde vår redogörelse av deras arbete säkerligen 

blivit ännu mer nyanserat. Dock upplever vi det som att en intervju med en 

klustergruppsansvarig och en intervju med en bibliotekarie på huvudbiblioteket, gav en 

inblick i både uppsatsens klustergruppsnivå och biblioteksnivå.  
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De lastbilschaufförer som intervjuades hade vissa åsikter gällande ljudböcker och ”Lyssna dig 

rik”-kampanjen. Deras uppfattningar behöver inte vara representativa för samtliga 

lastbilschaufförer i den aktuella kommunen och det är heller inte vår avsikt. Andra 

lastbilschaufförer kunde visat på uppfattningar som antingen skiljde sig eller stämde överens 

med våra respondenters. En aspekt som förmodligen påverkade respondenternas uppfattningar 

av ”Lyssna dig rik”-kampanjen, var att informationsbroschyrer delades ut på de två åkerier 

där de arbetade. Att det var två åkerier som innefattade lastbilschaufförer som både körde 

långa och korta sträckor under arbetstid, var antagligen också en aspekt som påverkade deras 

uppfattningar. Om vi istället intervjuat lastbilschaufförer från andra åkerier med liknande 

förutsättningar hade svaren förmodligen blivit liknande våra respondenters. Däremot om vi 

intervjuat chaufförer som arbetade på åkerier som inte tog del av de utdelade 

informationsbroschyrerna, hade deras svar förmodligen skiljt sig från våra respondenters. 

Dessa chaufförer hade förmodligen uppmärksammat ”Lyssna dig rik”-kampanjen i ännu 

mindre grad än de chaufförer som tagit del av broschyrerna. En annan aspekt som vi ser som 

en bidragande orsak till respondenternas uppfattningar av ”Lyssna dig rik”-kampanjen, var 

lastbilschaufförernas personliga intressen och nyfikenhet. Ytterligare en aspekt kan vara typen 

av åkeri som lastbilschaufförerna arbetade på och antalet arbetskamrater. Ett annat urval än 

snöbollsurval hade sannolikt gett upphov till ett annorlunda resultat.  

Att vår utvärdering av ”Lyssna dig rik”-kampanjen genomfördes i efterhand snarare än under 

kampanjveckan kan också ha påverkat uppsatsens resultat. Det är lätt att glömma bort exakt 

vad som uppfattades, hördes, gjordes eller inte gjordes i en viss situation. Detta gäller både 

informanterna och respondenterna som vi intervjuade. Om vi genomfört utvärderingen i 

samband med kampanjveckan hade det funnits möjligheter att intervjua användare som 

besökte huvudbiblioteket just då. Den statistik som vi använde oss av i uppsatsen påverkade 

säkerligen också vårt resultat. Statistiken som visade på en ökad utlåning av ljudböcker och 

ett ökat antal nya låntagare under kampanjveckan innefattade hela kommunens bibliotek. Om 

siffrorna istället enbart hade innefattat huvudbiblioteket kunde resultatet blivit annorlunda.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen kan vara att undersöka 

kampanjens interna resultat istället för det externa resultatet som vi koncentrerade oss på. Ett 

annat förslag kan vara att använda sig av andra undersökningsmetoder såsom en 

användarcentrerad enkätundersökning. En enkätundersökning skulle sannolikt leda till ett 

resultat som vore enklare att generalisera. Vi fokuserade på att undersöka målgruppens 

mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen och en annan möjlighet skulle vara att undersöka 

allmänhetens generella mottagande. Målet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen var först och 

främst att informera om ljudböcker generellt och därför kan det vara relevant att också 

undersöka det externa resultatet generellt hos allmänheten. En annan möjlighet vore att 

utvärdera åkeriägarnas inställning till kampanjen och vad de tyckte om åkeriets 

lastbilschaufförer lyssnade på ljudböcker under arbetstid. Det finns flera tänkbara inriktningar 

till fortsatt forskning om Futurum.kom-projektet. Då det totalt ska genomföras sex olika 

klustergruppskampanjer är det tänkbart att undersöka samtliga var för sig, eller i jämförelse 

med varandra. Ytterligare förslag till undersökningar inom Futurum.kom-projektet skulle vara 

att jämföra hur olika bibliotek har genomfört samma klustergruppskampanj. Detta skulle visa 

om bibliotek i olika delar av regionen eller länen, tolkade klustergruppernas planering på 

liknande sätt. En sådan undersökning skulle också kunna visa på användarnas mottagande. En 

sammanställande utvärdering av samtliga sex klustergruppskampanjer eller hela 

Futurum.kom-projektet totalt, är andra möjliga forskningsinriktningar. Det här är däremot 

något som är tänkt att genomföras då hela Futurum.kom-projektet är slutfört.   



 

 

 

SAMMANFATTNING  

”Lyssna dig rik”-kampanjen är den kampanj som vår uppsats kretsar kring och var en liten del 

av det större marknadsföringsprojektet Futurum.kom. Projektet startade år 2010 och är ett 

samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Inom 

Futurum.kom-projektet genomförs ett antal klustergruppskampanjer på de samverkande 

biblioteken som riktas mot olika målgrupper. En av dessa målgruppsinriktade kampanjer var 

just ”Lyssna dig rik”-kampanjen. Denna kampanj marknadsförde ljudboken mot 

lastbilschaufförer i åldern 30-65 år och som var oerfarna biblioteksbesökare. I uppsatsen utgår 

vi från att undersöka hur ett av huvudbiblioteken arbetade med denna klustergruppskampanj. 

Uppsatsen pendlar mellan en klustergruppsnivå, en biblioteksnivå och en brukarnivå. Syftet är 

att beskriva, analysera och utvärdera hur ett huvudbibliotek arbetade med ”Lyssna dig rik”-

kampanjen för att nå de mål som klustergruppen hade fastställt. Frågeställningarna som 

uppsatsen utgår från handlar om ”Lyssna dig rik”-kampanjens mål och vilka insatser som 

klustergruppen och huvudbiblioteket gjorde för att nå de uppsatta målen. Vidare rör 

frågeställningarna klustergruppskampanjens externa resultat i förhållande till de fastställda 

målen samt i vilken grad som det externa resultatet var en effekt av klustergruppens och 

huvudbibliotekets insatser gällande ”Lyssna dig rik”-kampanjen.  

För att svara på våra frågeställningar utgår vi från ett antal teoretiska utgångspunkter såsom 

olika begrepp och modeller. Vi utgår först och främst från Vedungs måluppfyllelsemodell 

med anledning av att utvärdera ”Lyssna dig rik”-kampanjens grad av måluppfyllelse och om 

graden av måluppfyllelse var en effekt av klustergruppens och huvudbibliotekets insatser. För 

att ta reda på det sistnämnda väljer vi att analysera om klustergruppens och huvudbibliotekets 

insatser skedde i enlighet med stegen i Andreasens och Kotlers kampanjmarknadsförings-

process. Denna modell tar upp sex steg en organisation kan följa i arbetet med en 

marknadsföringskampanj. Som metod använder vi oss av en fallstudie kombinerad med en 

utvärderingsstudie. Det valda fallet är ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket, vilket 

vi utvärderar efter kampanjens slut. Som tillvägagångssätt används främst intervjuer, både 

med informanter och med respondenter. Först genomförs en intervju med en nyckelinformant 

som är en bibliotekarie från det undersökta huvudbiblioteket och som deltog i ”Lyssna dig 

rik”-kampanjens klustergrupp. Sedan genomförs en intervju med en informant som också är 

en bibliotekarie arbetande på huvudbiblioteket, men som inte deltog i klustergruppen. Vi utför 

även fem respondentintervjuer med lastbilschaufförer som förväntas representera 

klustergruppskampanjens målgrupp. Anledningen är att vi vill undersöka deras mottagande 

och uppfattningar av ”Lyssna dig rik”-kampanjen. För att komplettera informant- och 

respondentintervjuerna används även vissa relevanta dokument, såsom utvärderingar och 

statistik.  

I uppsatsens resultatdel är utgångspunkten uppsatsens tre första frågeställningar. Det 

fastställda målet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen var att uppmärksamma ljudboken och bidra 

till kunskap om den. De insatser som klustergruppen utförde i förhållande till 

klustergruppskampanjen var att bland annat arbeta fram en marknadsplan. Exempel på 

insatser som bibliotekspersonalen på huvudbiblioteket gjorde var att exponera ljudböckerna 

extra mycket under kampanjveckan. De klustergruppsanvariga på huvudbiblioteket använde 

sig även av uppsökande verksamhet för att marknadsföra ”Lyssna dig rik”-kampanjen och 

ljudboken mot målgruppen lastbilschaufförer. Marknadsföringsmaterial som användes för att 

uppmärksamma klustergruppskampanjen var informationsbroschyrer och affischer. De 

spridningskanaler som användes var bland annat lokaltidningar och den lokala radion. Ett 

externt resultat av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på huvudbiblioteket var att ljudboksutlåningen 



 

 

 

inom kommunens folkbiblioteksverksamhet ökade under kampanjveckan i jämförelse med 

samma vecka föregående år. Respondenternas mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

skiljer sig till viss del åt. Fyra av de fem intervjuade lastbilschaufförerna i vår undersökning 

hade sett informationsbroschyrerna men tagit till sig budskapet i skiftande grad. En av de 

intervjuade hade inte alls uppmärksammat klustergruppskampanjen. Ingen av dem hade 

förändrat sitt beteende som en effekt av ”Lyssna dig rik”-kampanjen, utan de hade likadana 

åsikter om ljudböcker och bibliotek både före och efter kampanjen. Två av de intervjuade 

lastbilschaufförerna brukar lyssna på ljudböcker under arbetstid, en på sin fritid och två 

lyssnar aldrig på ljudböcker.  

I uppsatsens analysdel utgår vi främst från den fjärde frågeställningen i uppsatsen som är av 

en mer analyserande karaktär. För att kunna svara på denna fråga sätts uppsatsens resultat i 

relation till den valda teorin. Vi analyserar om målen för ”Lyssna dig rik”-kampanjen blev 

uppfyllda och i vilken grad som klustergruppens och huvudbibliotekets insatser kunde ha 

bidragit till detta. Utgångspunkten är måluppfyllelsemodellen och kampanjmarknadsförings-

processen. Det är svårt att avgöra om det var ”Lyssna dig rik”-kampanjen som bidrog till den 

ökade ljudboksutlåningen eller om det var ett resultat av något annat. Det kan även vara en 

ökning på grund av att huvudbiblioteket köpte in extra många nya och attraktiva ljudböcker 

inför kampanjveckan. 

Uppsatsens avslutande del innehåller en diskussion och de slutsatser som vi drar. Bland annat 

kommer vi fram till att målen för klustergruppskampanjen var för generellt formulerade för att 

kunna mätas på ett tillfredställande sätt. Vi kommer även fram till att den tänkta målgruppen 

var en aning för snävt definierad. En annan slutsats är att det varit bättre om huvudbibliotekets 

personal satsat mer resurser på uppsökande verksamhet och radioinslag snarare än broschyrer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide – Nyckelinformant (Klustergruppsansvarig 
bibliotekarie)  

1. Berätta lite om hur just du uppfattade målen och målgruppen i klustergruppskampanjen 

”Lyssna dig rik” 

a. Vilka mål hade klustergruppen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen? 

b. Vilken var målgruppen? 

c. Vad innebär budskapet ”Lyssna dig rik” för dig? 

d. Kan du definiera vad klustergruppen menade med ”oerfarna 

biblioteksbesökare”? 

e. Kan du motivera varför klustergruppen valde denna målgrupp?  

f. Anser du att konsekvenserna av valet av mål och målgrupp, blev att nå ut till 

allmänheten, målgruppen eller annat alternativ? 

g. Vilka fördelar och nackdelar ser du med valet av mål? 

h. Vilka fördelar och nackdelar ser du med valet av målgrupp? 

 

2. Berätta lite om hur just du uppfattade planeringen av klustergruppskampanjen ”Lyssna 

dig rik”?  

a. Upplever du att klustergruppen använde någon särskild strategi vid planeringen 

av ”Lyssna dig rik”-kampanjen och i så fall, vilken? 

b. Upplever du att det gjordes någon undersökning av målgruppen innan 

kampanjen lanserades och i så fall hur? 

c. Upplever du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen förtestades gentemot målgruppen 

innan själva lanseringen och i så fall hur? 

d. Vilka marknadsföringskanaler planerade att användas i ”Lyssna dig rik”-

kampanjen? 

e. Hur ser du på konsekvenserna av klustergruppens planering? 

f. Hur ser du på fördelarna och nackdelarna med klustergruppens planering?  

 

3. Berätta lite om hur just du uppfattade genomförandet av klustergruppskampanjen 

”Lyssna dig rik”? 

a. I vilken grad upplever du att genomförandet av ”Lyssna dig rik”-kampanjen på 

huvudbiblioteket, följde klustergruppens planering? 

 

4. Berätta lite om hur just du uppfattade resultatet av klustergruppskampanjen ”Lyssna dig 

rik”? 

a. Anser du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen utvärderades och i så fall på vilket 

sätt? 

b. I vilken grad uppfattar du att målen med ”Lyssna dig rik”-kampanjen 

uppfylldes?  

c. Vad är dina tankar nu i efterhand, kring att arbeta i klustergrupp med en 

målgruppsinriktad marknadsföringskampanj?  

d. Vad tycker du skulle gå att göra bättre eller annorlunda till en kommande 

klustergruppskampanj? 

 

5. Något du vill tillägga? 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide – Informant (Bibliotekarie) 

1. Berätta lite om hur just du uppfattade målen och målgruppen i 

klustergruppskampanjen ”Lyssna dig rik”? 

a. Vilka mål hade huvudbiblioteket med ”Lyssna dig rik”-kampanjen? 

b. Vilken var målgruppen enligt din uppfattning? 

c. Vad innebär budskapet ”Lyssna dig rik” för dig? 

d. Anser du att konsekvenserna av valet av mål och målgrupp, blev att nå ut till 

allmänheten, målgruppen eller annat alternativ? 

e. Vilka fördelar och nackdelar fanns med valet av mål och målgrupp anser du? 

 

2. Berätta lite om hur just du uppfattade planeringen av klustergruppskampanjen ”Lyssna 

dig rik”? 

 

3. Berätta lite om hur just du uppfattade genomförandet av klustergruppskampanjen 

”Lyssna dig rik”? 

a. Vilka marknadsföringskanaler användes? 

b. Upplever du att det gjordes några kontroller eller mätningar av kampanjens 

genomslag under kampanjveckan och i så fall på vilket sätt? 

c. Hur ser du på konsekvenserna av att genomföra klustergruppskampanjen 

”Lyssna dig rik”, så som den gjordes? 

d. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att klustergruppskampanjen ”Lyssna 

dig rik” genomfördes som den gjorde?    

 

4. Berätta lite om hur just du uppfattade resultatet av klustergruppskampanjen ”Lyssna 

dig rik”? 

a. Anser du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen utvärderades och i så fall på vilket 

sätt? 

b. Kan du berätta lite om hur du upplevde allmänhetens uppfattningar och 

mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen? 

c. Kan du berätta lite om hur du upplevde målgruppens uppfattningar och 

mottagande av ”Lyssna dig rik”-kampanjen? 

d. Tycker du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen var ett effektivt sätt för 

huvudbiblioteket att marknadsföra sig själva på? 

e. Hur uppfattade du att de andra i personalen på huvudbiblioteket, upplevde 

arbetet med ”Lyssna dig rik”-kampanjen? 

f. Vad blev dina personliga lärdomar och upplevelser av ”Lyssna dig rik”-

kampanjen? 

g. Vad tycker du skulle gå att göra bättre eller annorlunda till en kommande 

klustergruppskampanj? 

 

5. Något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide – Respondenter (Lastbilschaufförer) 

1. Kan du berätta om din inställning till ljudböcker och andra medier? 

a. Kan du berätta lite om din användning av ljudböcker? 

b. Kan du berätta lite om din användning av andra typer av medier än ljudböcker? 

 

2. Kan du berätta lite om din inställning till biblioteket? 

a. Hur ofta använder och besöker du biblioteket? 

b. Vad tycker du att biblioteket har att erbjuda dig? 

 

3. Kan du berätta om du lade du märke till ”Lyssna dig rik”-kampanjen och i så fall på 

vilket sätt? 

  

4. Kan du berätta lite om hur just du uppfattade ”Lyssna dig rik”-kampanjen?  

a. Vad innebär kampanjens budskap ”Lyssna dig rik” för just dig? 

b. Vad anser du om att biblioteket marknadsför sig själva och sina tjänster?  

c. Vad tycker du om att bibloteket marknadsförde ljudboken till lastbilschaufförer? 

 

5. Berätta lite om dina upplevelser av vad du tyckte att ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade 

att erbjuda just dig? 

a. Upplevde du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade något att erbjuda dig i din roll 

som lastbilschaufför och i så fall vad? 

b. Upplevde du att ”Lyssna dig rik”-kampanjen hade något att erbjuda dig i din roll 

som privatperson och i så fall vad? 

c. Vad tycker du att biblioteket skulle kunna göra bättre eller annorlunda till en 

kommande kampanj? 

 

6. Kan du berätta om din inställning till biblioteket före och efter ”Lyssna dig rik”-

kampanjen? 

a. Förändrade ”Lyssna dig rik”-kampanjen din inställning till ljudböcker och i så fall 

på vilket sätt? 

b. Förändrade ”Lyssna dig rik”-kampanjen din inställning till andra medier än 

ljudböcker och i så fall på vilket sätt? 

c. Vad tycker du att biblioteket skulle kunna göra bättre eller annorlunda för att få 

dig att använda biblioteket och deras tjänster oftare? 

 

7. Tror du att andra lastbilschaufförer är av samma åsikt som du gällande ”Lyssna dig rik”-

kampanjen?  

 

8.  Kan du berätta lite om vad du är för typ av lastbilschaufför och hur gammal du är? 

 

9.  Något du vill tillägga?  

 



 

 

 

Bilaga 4: ”Lyssna dig rik”-broschyrens fram och baksida 

 

 

Låna dig rik är ett samarbete mellan biblioteken i 
sydöstra Sverige. Genom riktade projekt försöker 
vi hitta nya arbetsformer med olika målgrupper. 
Med gemensamma värderingar som grund skapar 
sedan varje bibliotek ett antal olika aktiviteter som 
passar för de lokala förutsättningarna. 

Vi tar gärna emot tips på ljudböcker som du skulle 
vilja att vi köpte in. Hör av dig till ditt bibliotek med 
förslag! 



 

 

 

Bilaga 5: ”Lyssna dig rik”-broschyrens mittuppslag 

Vi har massor av olika titlar att välja mellan. Allt du behöver är ett 
lånekort. Sedan kan du låna och lämna tillbaka dina ljudböcker på 
alla bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Och det bästa 
av allt – det kostar dig ingenting! 

Det är alltid skönt med lite sällskap på vägen. Och när du tröttnat 
på bilradion och dina favoritlåtar föreslår vi att du lyssnar på en bra 
bok. Låna en ljudbok på biblioteket och upptäck en ny och spännande 
värld. 



 

 

 

Bilaga 6: ”Lyssna dig rik”-broschyrens erbjudande till målgruppen 

 

 

 

 
 
 
Lyssna dig rik. Du som vill veta  
mer om ljudböcker är välkommen till 
biblioteken i xxxx 28 nov till 4 dec! 
 
 
 

 
Det finns mängder av ljudböcker på biblioteken, på CD eller Mp3-skiva. 
Låna Guillous senaste, lyssna under körpasset och lämna tillbaks på 
närmaste bibliotek. Det är gratis att låna, allt som behövs är ett lånekort.                                                                                                      
Att skaffa lånekort går på några minuter. Lånekortet ger dig tillgång till hela 
utbudet på biblioteket. Personalen på biblioteket hjälper gärna till med tips 
på bra läsning som passar dig. Du kan förstås lämna egna inköpsförslag 

på ljudböcker som saknas eller borde finnas på biblioteket. 
 
Från 28 november till 4 december har vi extra många ljudböcker framme. 
Kom gärna till huvudbiblioteket, biblioteksbussen eller filialerna och hitta 
ljudboken för dig! 

 
 
 
 
 
Låna en ljudbok – och se två DVD-filmer gratis 
Mellan den 28 nov och den 4 dec får du som tar med det här bladet och 
lånar en ljudbok också låna två DVD-filmer helt utan kostnad. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

kv@lnu.se 

Lnu.se/kv 

 

 

 

 


