
   

 

 

 

 

 

 

  Examensarbete 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 Författare: Emmy Blom och Sofie Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    
Examinator: Lars Seldén 

Handledare: Angela Zetterlund 

Termin: VT12 

Ämne: Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Nivå: G2E 

Kurskod: 2BO00E 

Synen på bibliotek 

förändras inte på en dag 
- En utvärdering av klusterkampanjen ”Den 

digitalt nyfikne” på ett folkbibliotek 
 



                         

     

 

 

Svensk titel: Synen på bibliotek förändras inte på en dag – en utvärdering av 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” på ett folkbibliotek 

Engelsk titel: The view on libraries doesn’t change in a day – an evaluation on the campaign 

“The digitally curious” on a public library 

Författare: Emmy Blom och Sofie Karlsson 

Färdigställt: 2012-08-24 

Abstract: 

 

This thesis is an evaluation of the campaign [The digitally curious] that is part of the regional 

marketing campaign Futurum.kom. Its purpose was to strengthen the library's role in society. 

The campaign includes Regionbibliotek Kalmar, Länsbibliotek Sydost and also 25 public 

libraries in Kronoberg, Kalmar and Blekinge. The campaign [The digitally curious] is one of 

several cluster campaigns targeting their marketing to a specific audience and aims to promote 

awareness of what libraries have to offer and provide information on digital media and 

services. The target group for the campaign is a man between 45-65 years old, who is 

interested in digital technology. The campaign ran from September 19 to October 2, 2011, and 

included digital activities. The thesis addresses these questions: 

 

 What has the campaign [The digitally curious] for overall goals and how relevant were 

they? 

 What was the audience for [The digitally curious] and did they reach it? 

 What marketing channels did the library use and why them? 

 To what extent did the librarians perceive that the objectives of the campaign were 

achieved? 

 How did the public value the digital activities in the public library and how did they 

perceive the cluster campaigns, [The digitally curious], message. 

 

The method used in the thesis was case studies, which included a survey of the public, 

interviews with librarians and document analysis.  

 

Our study revealed that there is a need in society for digital activities to bridge the digital 

divide. The marketing campaign received positive feedback but the target group did not come 

to the extent that was desired. It was also revealed that to be successful in marketing and to 

work on bridging the digital divide, collaboration is a useful method. 

 

 

Nyckelord: Marknadsföring, klusterkampanj, digitala aktiviteter, ”Den digitalt nyfikne”, 

folkbibliotek 
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1. Inledning 
Idag består biblioteken av mycket mer än bara fysiska böcker och det är något som 

allmänheten behöver bli mer informerad om. Biblioteken idag förlitar sig ofta på den 

etablerade bild allmänheten har av deras verksamhet. Den bilden är i stort behov av att 

uppdateras och det är där Futurum.kom-projektet kommer in, genom att marknadsföra 

biblioteken och dess tjänster. Många av bibliotekens digitala resurser förbises endast för att 

allmänheten inte vet om att de finns eller för att de inte vet hur de ska användas. 

Klusterkampanjen ”Den digital nyfiknes” syfte är just att upplysa användarna om dessa 

resurser genom att marknadsföra dem och anordna aktiviteter där allmänheten kan få testa och 

lära sig dem. Genom detta kommer de även att hjälpa till att minska den digitala klyftan som 

finns i samhället idag, där det digitala blir en allt större del.  

 

Detta är en utvärderingsstudie av klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” som ingår i 

Futurum.koms projekt. Studien utförs på ett folkbibliotek i en mindre stad.  

1.1 Bakgrund 

För att få en god bakgrundsbild till utvärderingen och om uppsatsens innehåll beskrivs 

bakgrunden till Futurum.kom, den första kampanjen ”Låna dig rik” och klusterkampanjen 

”Den digitalt nyfikne”. Dessutom ges en beskrivning av samarbetskampanjen Digidel för en 

vidare förståelse för den komplexa verksamhet dess samarbete innebär. Vi beskriver även 

biblioteket i vår utvalda kommun. 

1.1.1 Futurum.kom 
Futurum.kom är ett marknadsföringsprojekt som drivs av Regionbibliotek Kalmar och 

Länsbibliotek Sydost. De 25 kommunbiblioteken i dessa regioner deltar även de i projektet. 

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”. Men projektet ska även jobba med att lyfta fram bibliotekens kompetens, service och 

innehåll. Under tre års tid kommer sammanlagt sju olika marknadsföringskampanjer att ske. 

Även om det övergripande syftet och målen är detsamma så kommer varje enskild kampanj 

även ha sina egna mål, anpassade efter deras specifika syfte. Målen med projektet är följande:  

 

 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)  

 

En kommunikationsbyrå vid namn Kreation har varit med i samarbetet och de har hjälpt till 

att utveckla det material som använts i marknadsföringen, såsom affischer, broschyrer etc. 

Projektet drivs med hjälp av medel från samtliga deltagande bibliotek, läns- och 

regionbiblioteken samt Kulturrådet (Projektdirektiv, Futurum.kom 2011). 

   

Namnet Futurum.kom står för framtid och kommunikation. Planeringen för projektet började 

under 2009 och kommer att avslutas i slutet av 2012. Först var det ett förberedande år där 

energin lades på det interna. Sedan påbörjades ett antal olika marknadsföringskampanjer, som 

startades med ”Låna dig rik”, som är en mer övergripande kampanj, för att sedan efterföljas 
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av flera kampanjer som är mer inriktade på olika målgrupper, dessa kallas klusterkampanjer. 

Klusterkampanjerna som diskuterades under dialogseminarierna är dessa:  

 Bokälskaren 

 Den digitalt nyfikne 

 Lyssna dig rik 

 Småbarnsföräldern 

 Vuxenstuderande 

 Tonåringen  

 

Dessa kampanjer pågår mellan 2011-2012. Det finns även ännu en övergripande kampanj som 

heter ”Världens bästa kort” som körs under början av 2012. Kampanjerna går ut på att visa 

upp för allmänheten vad biblioteket erbjuder för tjänster och resurser. För att nå ut till nya 

målgrupper som inte besöker biblioteket behöver biblioteket marknadsföra sig och bidrar 

därigenom även till att stärka sitt varumärke. Futurum.kom är en av de största 

marknadsföringsinsatserna som skett inom biblioteksvärlden i Sverige, då det sammanlagt är 

två regionbibliotek, 25 kommunbibliotek och ca 400 biblioteksanställda som är inblandade i 

projektet. Innan projektet drog igång kampanjerna ordnade Futurum.kom tio stycken 

dialogseminarier. I dessa seminarier deltog det närmare 400 personer från olika bibliotek i 

sydost. Syftet med seminarierna var att dela med sig av den kunskap som finns inom 

biblioteksvärlden, samt komma överens om vad biblioteken egentligen är idag, och vad de vill 

bli i framtiden. Under dessa seminarier kom de även överens om fyra kärnvärden som skulle 

prägla deras verksamhet. Dessa var lyhörd, kreativ, kompetent och engagerad 

(Dialogseminarier: Rapport med objektiv fakta, konklusioner och subjektiva reflektioner 

kring vikten av ett enat ansikte utåt, Futurum.kom 2010).  

1.1.2 Låna dig rik 
”Låna dig rik” var den första övergripande kampanjen som anordnades. Trots att bibliotek har 

en viktig plats i samhället så har besökarantalet dalat. Kampanjen skapades därför för att 

locka tillbaka besökarna och visa vad biblioteken har att erbjuda idag. Då det i dagens 

samhälle är mycket lättare att få tag på information, till exempel via datorer och mobiler, så 

behöver biblioteket visa att de fortfarande är en viktig plats och källa till information. 

Kampanjen påbörjades i januari 2011. De hade ingen specifik målgrupp utan kampanjen 

riktades mot alla och syftet var att locka fler och nya besökare till biblioteket. Målgrupperna 

satsades det sedan på under klusterkampanjerna, där det börjades med ”Bokälskaren” för att 

sedan gå vidare till ”Den digitalt nyfikne” (Från värdegrund och vision till verklighet, 

Futurum.kom, 2010).  

1.1.3 Den digitalt nyfikne 
Innan klusterkampanjerna påbörjades anordnades ett antal dialogseminarier där bibliotekarier 

från de olika biblioteken deltog. Där diskuterades vilka målgrupper biblioteken borde satsa 

på, genom att anordna en kampanj för dessa. Även vad dessa målgrupper innebar 

diskuterades. En av dessa var ”Den digitala analfabeten”, som senare skulle bli ”Den digitalt 

nyfikne”. I diskussionen om denna målgrupp kom de fram till att det var en man eller kvinna i 

60-års ålder vars intresse var hemmet, trädgård, barn och barnbarn, naturen och dans bland 

annat. Några åsikter de troddes ha var att det var bättre förr och att de kunde ha en allmän 

ovilja mot nya saker. Det diskuterades även om saker som kan irritera dem, vilket till exempel 

var att datorer behövs till allt. Saker de uppskattade, respektive saknade på biblioteken 

diskuterades även det. Bland det som saknades kom mer hjälp med datorer upp. Från dessa 

dialoger uppkom kampanjens persona Magnus (Dialogseminarier: Rapport med objektiv 

fakta, konklusioner och subjektiva reflektioner kring vikten av ett enat ansikte utåt, s. 23, 
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Futurum.kom 2010). Magnus, en man mellan 45-65 år som är i behov av och är nyfiken på 

digital kunskap. Syftet var att öka kännedomen om vad biblioteken har för utbud och 

informera om digitala medier och tjänster. Kampanjen pågick mellan 19 september till 2 

oktober, 2011 (Den digitalt nyfikne: marknadsplan, tidslinje, tips, utvärdering, Futurum.kom 

2011). I samarbete med Digidel och olika studieförbund anordnade biblioteken olika Prova-

på-aktiviteter där allmänheten bjöds in för att prova på olika digitala tjänster och inspireras. 

Några exempel på aktiviteter som erbjöds på de olika biblioteken var grundläggande saker 

som att lära sig använda datorn, hantera e-post med mera. Men de fick även chansen att lära 

sig handla på Internet, läsa tidningar, Google, släktforska, Internetbank, sociala medier m.m.  

 

För att nå målgruppen föreslogs bibliotek, vårdcentraler, församlingshem, anslagstavlor, 

arbetsplatser m.m. som bra platser för marknadsföring. Slogan för ”Den digitalt nyfikne” var 

”Från nyfiken till rik”, för att knyta an till den övergripande kampanjen ”Låna dig rik”. 

 
Figur 1 – Kampanjens affisch 

 

Precis som alla de andra klusterkampanjerna hade även denna en så kallad klustergrupp. Den 

bestod av sex bibliotekarier från olika deltagande bibliotek. Deras uppgift var att ha ansvaret 

för hela kampanjen. De skulle vara de som kunde svara på frågor biblioteken kunde ha 

angående kampanjen, samt hjälpa till att fördela marknadsföringsmaterialet, budget m.m.  

1.1.4 Digidel 
Klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” gjordes i samarbete med kampanjen ”Digidel”. 

Kampanjen ”Digidel” syftar till att öka den digitala delaktigheten och minska den så kallade 

digitala klyftan. Då de Internet-undersökningar som görs av diverse organisationer som till 

exempel SCB, visar att det behövs en digital satsning för att minska den digitala klyftan, 

påbörjades ett samarbete mellan länsbibliotek, IKT-lyftet, Kungliga biblioteket, 

biblioteksföreningen, Folkbildnings- förbundet, Folkbildningsrådet, UR, Studieförbunden, 

RIO, Lärcentra- organisationen Nitus, Talboks och punktskriftsbiblioteket samt Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur. 

  

Det breda samarbetet mellan olika organisationer skapades både nationellt, regionalt och 

lokalt. Genom samarbetet tar de sig an att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Alla som 

är med och samarbetar gör det efter egen förmåga, då organisationerna har olika ekonomiska 
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situationer och resurser. Målet för ”Digidel” är att 500 000 svenskar innan år 2013 är slut ska 

bli användare av Internet och de som redan är det ska bli varse om nyttan med Internet som ett 

verktyg i vardagen. Kampanjens aktiviteter genomförs mellan januari 2011 till december 

2013. Uppföljningar görs även av deltagande organisationer som sedan stäms av inom 

deltagarnätverket för att få en bra och bred bild av aktiviteter som gjorts. Kampanjens motto 

är att: ”Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati, alla invånare i Sverige 

ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga, kunskap om hur man gör är viktig för digital 

delaktighet, användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet, 

många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga, digital delaktighet är en angelägenhet för 

alla i samhället” (Om oss, Digidel, 2012). Bakgrunden till ”Digidel” är utvärderingen 

Svenskarna och Internet som görs av Stiftelsen för Internetstruktur. Den görs i början av varje 

år och mäter hur den digitala delaktigheten förändras. Under 2010 års utvärdering uppdagades 

det att 1,5 miljoner svenskar från 16 års ålder och uppåt aldrig eller sällan använder Internet 

och samhällets digitala tjänster. De äldre var de som minst använde sig av Internet och dess 

tjänster (Om oss, Digidel, 2012).  

1.1.5 Biblioteket 
Kampanjen ”Den digitalt nyfikne” utfördes i tre län; Kronoberg, Kalmar och Blekinge. I ett 

av länen valde vi en kommun där det finns 31 185 invånare, varav ca 13 129 av dem bor i 

centralorten. Kommunen har fler äldre i befolkningen än genomsnittet av landets kommuner. 

Dessa äldre grupper såsom pensionärer ökar. Det finns ett stadsbibliotek och fyra filialer. I 

kommunen finns 12 anställda bibliotekarier och 10 personer anställda som övrig personal. I 

denna uppsats koncentrerar vi oss på huvudbiblioteket då kampanjen ”Den digitalt nyfikne” 

endast pågick på huvudbiblioteket. Huvudbibliotek är litet till storleken och hade behövt 

större lokaler. Det finns en hörsal och ett sammanträdesrum men inte mycket plats till att 

studera, vilket biblioteket helt är medveten om och håller på att förbättra sina lokaler. Vid 

tiden för kampanjen ”Den digitalt nyfikne” byggdes bibliotekets rum om.  

 

Tidigare togs den stora andelen äldre i kommunen upp, vilket biblioteket kompletterar med en 

bra uppbyggd Boken-kommer-verksamhet. Biblioteket har en rad tjänster över Internet som 

finns tillgängliga 24 timmar om dygnet. Det finns databaser, musikwebb, e-böcker och Fråga 

biblioteket (Biblioteks- och medieplan för X kommun 2008). Under 2011 hade biblioteken 

totalt 303 902 utlån i hela kommunen och det kom 10 819 besökare som är aktiva låntagare.  I 

kommunens bibliotek finns totalt 55 datorer varav 7 datorer enbart är för sökning i databaser 

medan 48 datorer finns med och utan Internetuppkoppling. Under år 2011 anordnade bibliotek 

i kommunen data/Internetkurser under 31 tillfällen (KB, Folkbibliotek 2011). Året innan 

anordnades endast data/ Internetkurser vid 3 tillfällen (KB, Folkbibliotek 2010). Antal besök 

för huvudbiblioteket minskade från år 2010 till 2011 med 146 912 till 146 508 besök. De antal 

aktiva låntagare som utfört minst en transaktion minskade även de mellan dessa år, från 

12 107 till 10 819 låntagare. (KB, Folkbibliotek 2010 och 2011)Kommunens bibliotek utgår 

från fyra huvudfunktioner, läsande och lärande, fri tillgång till information, kulturellt centrum 

och social mötesplats. Biblioteken har även som mål att dessa funktioner ska förbättras till 

2017. I det ingår även att vara involverade i nationella digitala informationstjänster. Under 

sommaren står biblioteket turisterna till tjänst med lokal information och tillgång till Internet. 

Biblioteket ger service även till studenter från närliggande städer (Biblioteks- och medieplan 

för X kommun 2008). 

 
1.2 Problemformulering 
Att biblioteket ska vara öppet för alla och göra information tillgängligt är särdrag av den 

bibliotekslag som finns. Även bibliotekets politiska uppdrag görs synligt här. Biblioteket är en 
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självklar mötesplats för allmänheten och därmed en viktig plats för kunskap, kultur och 

informationsförmedling (1996:1956). 

 

Unesco folkbiblioteksmanifest består av 12 punkter som beskriver folkbibliotekets 

huvuduppgifter. De vill att folkbiblioteket ska verka för läskunnighet, information, utbildning 

och kultur. I den elfte punkten beskrivs hur biblioteket ska arbeta med informationsteknologi 

och lära ut hur den används. Denna punkt gör det synligt att det är viktigt att arbeta digitalt i 

biblioteken (Unesco folkbiblioteksmanifest 1/2006, Svenska UNESCO skriftserie). 

Undersökningen På säker grund – En delfiundersökning, om vilken biblioteksforskning som 

behövs (2009) gjord av svensk biblioteksförening, visar att forskning om marknadsföring och 

digitaliseringsprojekt anses ha ett högre värde i framtiden än referensservice och 

bibliotekarien i undervisningsprocessen enligt bibliotekarierna. Marknadsföring är därför 

viktigt att satsa på, då ett minskat antal besökare gör att folkbiblioteken behöver marknadsföra 

sig för att få nya besökare. Det är viktigt att folkbibliotek visar upp sina tjänster och finns 

tillgängliga för användarnas behov i ett alltmer konkurrensbildande samhälle.  

 

Syftet med ”Den digitalt nyfikne” är att minska den digitala klyftan. Den digitala klyftan blir 

större och större ju mer världen digitaliseras. I rapporten Äldre svenskar och Internet (2010) 

beskrivs hur de äldre inte använder Internet i lika stor grad som yngre. Det beror på olika 

faktorer som till exempel att de inte är intresserade av att använda det. I ”Den digitalt 

nyfikne” får målgruppen i åldern 45-65 år tillfälle att upptäcka Internet och den digitala 

världen men också vad folkbiblioteket har för digitala tjänster att erbjuda. Samtidigt beskriver 

kampanjen ”Digidel” på sin hemsida hur vi i början, när Internet tog plats i samhället, pratade 

om att risken fanns att vi skulle bli isolerade och asociala av Internet medan vi idag pratar om 

de risker som handlar om att bli utanför samhället och den gemenskapen om vi inte använder 

Internet. Idag betalar vi våra räkningar, deklarerar och använder Internet till att söka 

information. Det blir allt svårare att få service av samhällsfunktioner där man träffar dessa 

personligen, det sker oftast helt på Internet eller via telefon idag. Biblioteket som 

samhällsinstitution har här en roll att besitta som en av samhällets bärare till välfärd och att 

skapa ett demokratiskt digitalt samhälle (Vad är digital delaktighet? Digidel, 2012).  

 

Frågan är om folkbiblioteken utmärker sig med sina aktiviteter och digitala tjänster så att 

allmänheten kan ta del av dem eller om allmänheten ens vill ta del av den. För folkbiblioteken 

blir samarbete ett allt mer viktigt begrepp. Det märks vid sådana kampanjer som ”Den digitalt 

nyfikne”, där de flesta digitala aktiviteter sker i samarbete med bland annat studieförbunden. 

Det handlar om att attrahera sina potentiella användare till att besöka folkbiblioteket genom 

intresse och marknadsföring. Sällan utvärderas kampanjer mer än på intern nivå och genom 

att undersöka utlånings och besöksstatistik. Det mesta som skrivs om marknadsföring för 

folkbibliotek är så kallade marknadsföringsplaner och artiklar om idéer för aktiviteter för att 

höja besöksantalet. Effekterna av kampanjerna lämnas åt sidan och verkar inte riktigt 

behandlas. Det är därför av största vikt att ta upp detta till ytan för att se vad folkbibliotekens 

kampanjer har för verkan. Vad får kampanjen för effekt? Nåddes målgruppen om en sådan 

finns? Finns det ett värde för folkbiblioteket att investera i sådana kampanjer? Ligger det i 

allmänhetens intresse att folkbibliotek ska tillhandahålla digitala aktiviteter? Dessa frågor är 

viktiga att besvara för en utveckling av marknadsföring på folkbibliotek och den forskning 

som bedrivs. Men även för folkbibliotekens framtid, om de ska fortsätta att arbeta med 

målgruppsinriktade kampanjer eller ej. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att göra en utvärdering av klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”, 

som ingår i projektet Futurum.kom. Vi kommer främst att inrikta oss på att undersöka 

allmänhetens syn på marknadsföringskampanjen och vad de anser om att biblioteket anordnar 

digitala aktiviteter. Utvärderingen kommer att ske på ett medelstort folkbibliotek i södra 

Sverige. Vi kommer även att fokusera på personalen på folkbiblioteket och deras uppfattning 

av kampanjen.  

Uppsatsens frågeställning är därmed: 

 Vad har kampanjen ”Den digitalt nyfikne” för övergripande mål och hur relevanta 

uppfattade bibliotekarierna att de var?  

 Vilken var målgruppen för ”Den digitalt nyfikne” och uppfattade bibliotekarierna att 

den nåddes? 

 Vilka marknadsföringskanaler använde folkbiblioteket sig av och varför just de? 

 I vilken mån uppfattade bibliotekarierna att målen med klusterkampanjen uppnåddes? 

 Hur värdesätter allmänheten digitala aktiviteter i folkbiblioteket och hur uppfattade de 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfiknes” budskap?  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Dessa begrepp är viktiga för uppsatsen och förklaras därmed för vidare förståelse. 

 

Kampanj/Klusterkampanj 

Kampanj är en verksamhet som sker under en viss period där målet är att påverka (Kampanj, 

Nationalencyklopedin). Kotler beskriver kampanj som en organiserad och tidsbegränsad 

aktivitet (Kotler 1982, s. 442). Kampanj enligt Andreasen och Kotler är ett sätt att 

marknadsföra som syftar till att påverka ett beteende samt rikta sig till en viss målgrupp men 

även för att nå verksamhetsmål (Andreasen & Kotler 2003, s. 84). En klusterkampanj är en 

mindre kampanj i en större. När vi skriver klusterkampanj menar vi ”Den digitalt nyfikne”.  I 

dokumenten vi har läst har kampanjen namngetts på olika sätt, bland annat ”Från nyfiken till 

rik”, ”Den digitalt ovane” med flera. Vi har dock valt att använda oss av ”Den digitalt 

nyfikne” då det är så den heter på Futurum.koms hemsida.  

 

Den digitalt nyfikne 

Den klusterkampanj som i samband med fem andra kampanjer fokuserar på olika målgrupper. 

I ”Den digitalt nyfikne” är det personer som är nyfikna på den digitala världen som åsyftas 

(Låna dig rik-blogg). 

 

Utvärdering 

Nordberg har länge arbetat inom olika utvecklingsprojekt och han definierar utvärdering som 

”en granskning av en verksamhet, aktivitet eller handling, i syfte att värdera hur den lyckats i 

förhållande till uppsatta mål. Värderingen ska grunda sig på systematiskt insamlade data som 

analyserats och tolkats på ett relevant sätt.” (Nordberg 2008, s. 91). Vedung som är statsvetare 

beskriver utvärdering som ”en noggrann efterhandsbedömning av genomförande, 

slutprestationer och utfall i offentlig politik, vilken avses spela en roll i praktiska 

handlingssituationer.” (Vedung se Zetterlund 2004, s. 48). 

 

Zetterlund beskriver att en gemensam syn på utvärdering i denna typ av forskning är att ”med 

hjälp av vetenskaplig metodik beskriva och värdera prestationer, effekter och effektivitet i 

bibliotekens verksamhet, såväl dess interna processer och relationer, dess resultat på kort och 

lång sikt som kvaliteten i relationen mellan biblioteket och dess användare.” (Zettelund 2004, 

51). Hon menar att med kvalitativa och kvantitativa metoder görs bedömningar och ett 
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slutresultat av verksamheten som ofta sker före, under och efter implementeringen av policy 

och program. Syftet med utvärderingen är att ge ett underlag för till exempel 

verksamhetsutveckling i ett enskilt bibliotek (Zetterlund 2004, s. 51). 

 

Projekt 

Enligt Blomberg är projekt en ”målinriktad verksamhet vilken är väl avgränsad i tid och rum 

från annan verksamhet” I alla fall om det beskrivs på pratnivå eller ett mer allmänt plan 

(Blomberg 2003, s. 19). Nordberg definierar projekt liknande: ”Projekt är en väl planerad 

handlings- och framtidsinriktad verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett avgränsat 

område, som utförs under begränsad tid av en tillfällig organisation, med öronmärkta pengar 

och andra erforderliga resurser.” (Nordberg 2008, s. 15). 

 

Målgrupp 

Den grupp av personer som kampanjen riktar sig till, som till exempel en viss åldersgrupp 

eller yrkesgrupp. I denna uppsats är målgruppen en man 45-65 år, som är nyfiken på det 

digitala och vill lära sig mer om det.  

 

Mottagande 

Vad användarna/personalen ansåg om kampanjen. 

 

Marknadsföring 

Kotler som är en känd professor i marknadsföringsvärlden, definierar marknadsföring som en 

del av organisationen där det fokuseras på att identifiera de behov som inte blivit uppfyllda 

och definiera dess storlek samt lönsamhet. Denna del av organisationen väljer även ut vilka 

målgrupper de ska rikta sig till, men även vilka produkter, tjänster och program som ska 

finnas till stöd för att nå allmänheten. Det är viktigt att alla i organisationen betjänar kunden. 

(Kotler 2003, s. v). 

 

Marknadsföringskanal 

Det är med en marknadsföringskanal som en verksamhet, produkt eller tjänst görs synlig till 

allmänheten och användaren. Marknadsföringskanaler kan vara affischer på en anslagstavla 

eller reklam i radio bland annat (Armstrong & Kotler 2012, s. 365). 

 

Mål 

Målen ska beskriva vad projektet ska åstadkomma (Karlsson & Marttala 2011, s. 56). Det går 

att beskriva som det förväntade resultatet av kampanjen. 

 

Allmänheten 

Invånare som bor i kommunen. Även pendlare och besökare hör hit.  

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att utvärdera hur marknadsföringskampanjen ”Den 

digitalt nyfikne” mottogs och vad allmänheten anser om digitala aktiviteter på bibliotek. Vi 

kommer att titta på ett medelstort folkbibliotek i en kommun som kommer att vara 

konfidentiellt. Det är allmänhetens syn på kampanjen som kommer att utvärderas, men även 

bibliotekspersonalens syn på kampanjen som vi kommer att titta på. Utvärderingen görs efter 

det att kampanjen genomförts vilket begränsar tillvägagångssätt för metod. Intervjuer görs 

därför med de bibliotekarier som har arbetat med kampanjen men även enkäter delas ut till 

allmänheten i kommunen för att bredda utvärderingen. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Forskning  

Litteraturgenomgången behandlar den forskning som ligger till grund för marknadsföringen 

och utvärderingen idag, vilka är vetenskapligt granskade. 

 

2.1.1 Marknadsföring 
Bibliotek har marknadsfört sig längre än vad man tror. Ända sedan det första folkbiblioteket 

grundades i USA, i mitten av 1800-talet, så har marknadsföring funnits på bibliotek (Owens 

2002, s. 215). Det var dock inte ansett som något som var prioriterat och det var inget som det 

lades extra resurser på (Renborg 1997, se Gupta & Jambhekar, s. 11). Det enda som fanns 

som var en slags marknadsföring var uppsökande verksamhet. Greta Renborg gjorde flera 

studieresor i Storbritannien och USA, det hon lärde sig satte hon i praktiken när hon kom hem 

till Sverige, bland annat genom det så kallade Dalaprojektet, som pågick 1956-1958. Hon 

åkte själv ut på landsbygden med bland annat böcker, på detta sätt nådde hon grupper som 

biblioteket inte lyckades nå (Hansson 2005, s. 23). På 1970-talet ändrades synen på 

marknadsföring då det blev mer omtalat i vetenskapliga artiklar. Men det hade fortfarande en 

lång väg att gå till vad det är idag. Tio år senare hade biblioteken börjat inse att 

marknadsföring nog var något att satsa på, de hade dock svårt att förstå hur de skulle använda 

sig av det, och de behövde någon som visade vägen och introducerade vilka möjligheter det 

hade (Tucci 1988, se Gupta & Jambhekar, s. 12).  
 

1975 släppte Philip Kotler en bok vid namn Strategic marketing for nonprofit organizations 

tillsammans med Alan R, Andreasen. Det var i denna bok som marknadsföringen lyftes fram 

som viktig i icke-vinstdrivande organisationer, såsom bibliotek. (Andreasen & Kotler 2003, s. 

94). Det är här det skrivs om marknadsmixen, som Kotlers 4P:n
1
 är en del av, samt hur viktigt 

det är med marknadsplaner. Även om marknadsmixen och de 4P: na från början är avsedda 

för vinstdrivande företag och organisationer, så anpassades de av Kotler till icke-

vinstdrivande organisationer. De 4P: na och marknadsmixen ansågs länge vara de viktigaste 

verktygen när det gällde att marknadsföra sig, men senare anslöt sig även 

relationsmarknadsföring till den skaran. Relationsmarknadsföring handlar, precis som det 

låter som, att skapa relationer mellan organisationen och kunderna, eller i detta fall, 

biblioteket och dess användare (Gupta & Savard 2010, s. 3557). Det var på 1980-talet som 

kundservice började uppmärksammas. Det var även då som relationsmarknadsföring 

utvecklades. Två viktiga forskare inom relationsmarknadsföring är Evert Gummesson och 

Christian Grönroos. Kotlers, Gummessons och Grönroos teorier om marknadsföring kommer 

senare att behandlas i uppsatsens teoridel. 

 

Under 2000-talet har marknadsföringen utvecklas från reklam i tidningar, tv, etc. till att 

handla mycket om sociala medier, och det är något som ökar hela tiden. Hela 75 % av 

Internetanvändare använder sig av sociala medier på något sätt (Kaplan & Haenlein 2010, s. 

59). Internet är idag en stor del av våra liv och det är där man behöver finnas för att kunna nå 

ut till användarna (Farkas 2007, s. xxii). Internet blir en annan slags mötesplats mellan 

användare och bibliotek, där de kan kommunicera och interagera. Detta skapar en minskande 

distans både i tid och i rum (Farkas 2007, s. 7).  

                                                 
1
 Se 3.1.1 för förklaring av 4P:n. 
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2.1.2 Utvärdering 
Denna uppsats är även en utvärdering. Utvärdering som forskningsmetod kom att skapas 

under förra sekelskiftet, då främst som en mätningsmetod. Det kunde gälla mätning av 

skolkunskaper, arbets- och tidsstudier. Binet
2
-Simon-intellegensskalan, som är ett 

utvecklingstest skapades 1905 i Frankrike. Testet var menat att användas för att hjälpa elever 

med särskilt behov av stöd, dock kom den att missbrukas av den vita befolkningen som 

använde den som ett sätt att deportera immigranter i USA. Flera mättester kom att missbrukas 

i historien, till exempel med dolda mätmetoder vid attitydmätning där forskaren inte berättade 

vad den verkligen undersökte. Under 1940-talet trodde forskare mycket på testen och dess 

urvalsinstrument och får därför en kritisk hållning till metoden. Forskaren Bereiter 

uppmärksammar under 1950-60-talet att det finns statistiska problem med mätningen för 

förändringar. Han tar upp förändringsmåttens dåliga pålitlighet (reliabilitet) (Jerkedal 2010, s. 

24).  

 

Men det var under 1950-talet som utvärdering skrivs in i Svenska akademins ordlista som det 

också började diskuteras om programutvärdering. En utvärdering som sker på program för att 

se effekterna av den och om den var värd sitt pris. Bakgrunden till det var de storsatsningar 

som gjordes i samhället på utbildning-, hälso- och välfärdsprogram (Jerkedal 2010, s. 24). 

 

Under slutet av 1960-talet till 1990-talet kom utvärderingsforskningen att hamna i en ny 

diskussion om metodologi, filosofi och politik. Kvantitativ till en mer kvalitativ 

forskningsmetod växer nu fram och forskningen blir mer öppen. Forskningen slutar nu att tro 

att de är värderingsfria och nu behandlas alla grupper i samhället. Även den politiska sidan 

lyfts fram, där utvärderaren har en del i det politiska spelet. I boken Fourth generation 

evaluation beskriver Gupa och Lincoln tre sätt att misslyckas med sin utvärdering. Det första 

är att utvärderingen kan bli styrd av en beställare, det är då risk att utvärderaren inte är lika 

kritisk i sin utvärdering mot sin beställare. Det andra är att det kan finnas ”en oförmåga att 

anpassa sig till värdemångfald” (Jerkedal 2010, s. 31-32). Det finns flera olika åsikter hos folk 

i samhället, därför är det också viktigt att se de utvärderades syn på utvärderingen och vad de 

vill få ut av den. Tredje och sista sättet att kunna misslyckas med sin utvärdering, är ”Övertro 

på den traditionella vetenskapliga undersökningsparadigmen” (Jerkedal 2010, s. 33). Med det 

menar han att det finns en svaghet i att förlita sig på klassiska naturvetenskapliga upplägg för 

en utvärdering, där det finns krav på standardiserade mätinstrument, kontrollgrupper och 

experiment. En utvärdering kan bli påverkad av inte enbart en faktor utan även politiska skäl 

eller andra samhällsformer. Tre viktiga utvärderingsprinciper Jerkedal (2010) beskriver är 

Formativ utvärdering, vilket har som tanke att stödja och utveckla ett pågående program. 

Summativ utvärdering görs på ett program som slutförts, då är tanken att utvärderingen ska ge 

en klar bild över hela programmet och en slags bedömning. Begreppet Goal-free evaluation 

skapades av Michael Scriven som även skapat debatt med de två föregående principerna, det 

han menar med begreppet är att en utvärdering inte alltid behöver göras genom att styras av 

programmets mål. Det kan finnas andra intressen och programmet kan belysas från olika 

synvinklar (Jerkedal 2010, s. 34). 

                                                 
2
 Alfred Binet var en fransk psykolog som var stor inom sina ämnen experimental och differentialspsykologi 

under slutet av artonhundratalet till nittonhundratalets början.  Det var framförallt hans studier om barns 

intelligens som gjort honom känd.  I samarbete med Théodor Simon skapade han skapade han en skala för 

intelligensmätning som kom att kallas Binet-Simon-intelligensskalan (Alfred Binet, Nationalencyklopedin 

2012). 
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3. Teori 
I föregående avsnitt behandlades vår litteraturgenomgång av marknadsföring och utvärdering. 

Detta avsnitt behandlar de teorier som vår utvärdering utgår ifrån. Vi har valt dessa för att vi 

vill se om klusterkampanjen arbetat efter Kotlers marknadsmix som är grunden i all 

marknadsföring idag. Vi vill även kunna se effekten av klusterkampanjen på detta sätt samt 

använder vi oss av Castells och Chadwicks teorier om det digitala samhället för att se behov 

och samband med klusterkampanjen. Anledningen till att vi inte valt en utvärderingsteori är 

att vi hellre ville se sambanden mellan klusterkampanjen och teorierna vi valt och på det sättet 

utvärdera klusterkampanjen än att se om de gått efter olika steg. Vi vill se hur 

klusterkampanjen kan utvärderas av de teorier vi valt genom att titta på hur de genomfört 

kampanjen och vilka effekter den gett. 

3.1 Marknadsföring 

”Marketing is defined as a social and managerial process by which individuals and groups 

obtain what they need and want through creating and exchanging products and value(s) 

with others.” (Owens 2002, s. 1) 

 

Det finns stora likheter mellan marknadsförare och bibliotekarier, då de båda lyssnar på sina 

brukare/kunder och arbetar för att möta de behov de kan ha. Forskning inom marknadsföring 

har pågått i större utsträckning sedan 1970-talet. Vad det mycket av forskningen har 

gemensamt är att modeller är något som är otroligt användbart inom marknadsföring. Kotler 

är ett av de största namnen inom marknadsföring, och speciellt hans modell med de 4P: na. 

Christian Grönroos, och hans skrivningar om relationsmarknadsföring, är även han ett stort 

namn. Båda två är inspirationskällor för olika organisationer och institutioner som önskar 

marknadsföra sig. Kotler definierar marknadsföring på detta sätt:  
 

”den företagsfunktion som identifierar ouppfyllda behov och önskemål, definierar och 

mäter deras storlek och potentiella lönsamhet, bestämmer vilka målgrupper företaget ska 

rikta sig till, fastslår lämpliga produkter, tjänster och program som ska stödja dessa valda 

marknader samt ber alla i företaget att tänka på och betjäna kunden.” 

                                                                                             (Kotler 2003, s. v) 

 

Även om denna beskrivning egentligen avser vinstföretag och inte en icke-vinstdrivande 

organisations såsom bibliotek så går den att applicera ändå. Istället för att sälja saker, försöker 

bibliotek att förse användarna med den önskade informationen, samt att se till att bredda 

användarnas behov genom att informera om bibliotekets tjänster. Allmänheten är omedveten 

om att biblioteket har mer än böcker att erbjuda. Därför är det viktigt att marknadsföra sig och 

informera om att biblioteket innehåller mer än böcker idag (Casey & Savastinuk 2007, s. 5). 

Denna del av teorin som nu behandlats är en inledning till marknadsmix som är vår 

huvudsakliga teori i uppsatsen.   

3.1.1 Marknadsmix 
Marknadsmix är ett paket av verktyg avsedd att hjälpa företag i deras försök att nå den 

målmarknad de riktat in sig på och se till att produkten är av intresse där (Kotler 1982, s. 108). 

Det kanske mer korrekt borde kallas marknadsmixer, då en mix inte gäller för alla, och för att 

bibliotekarier ska förstå att de kan behöva olika för olika grupper av användare de vill nå (de 

Saez 2002, s. 52). 

 

De 4P:na är en teori som gjordes känd av Philip Kotler. De fyra P:na står för produkt, pris, 

plats och påverkan (promotion i vissa fall). Pris tas ibland bort inom biblioteksvärlden och 
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byts istället ut mot personal. P:na tolkas på olika sätt, men detta är den definition som är 

vanligast (se nästa sida) (Owens 2002, s. 11-15). 

De 4P:na: 

 Produkt: Tjänster m.m. som biblioteket erbjuder sina användare, såsom t.ex. 

referenshjälp. 

 Personal: hur besökaren blir bemött av personalen är otroligt viktigt, framförallt inom 

biblioteksverksamheten. 

 (Pris): vad kostar det att producera produkten. Kan även vara energi och tid.  

 Plats: Hur produkten och användaren får kontakt. På biblioteket, eller kanske online? 

 Påverkan/promotion: hur biblioteket kommunicerar med kunden. Här kommer själva 

marknadsföringsdelen in, där du gör ”reklam” för din tjänst (Helinsky 2006, s. 40). 

 

De 4C:na är en mix som i princip är likadan som de 4P:na men har bytt namn för att vara mer 

anpassad till en icke-vinstdrivande organisation, vilket bibliotek är. Dock är båda mixerna bra 

och borde användas, då de innefattar de flesta aspekter för en framgångsrik marknadsföring. 

De 4C: na är: 

 Customer (user) value. 

 User convenience. 

 User cost. 

 User communication. 

En del tycker att detta bara är en ordlek, att betydelsen är exakt samma sak som vid de 4P: na. 

Dock har fokus skiftat när det gäller de 4C: na, här är det verkligen användarna som är 

viktigast (de Saez 2002, s. 54). I vår analysdel kommer vi att sätta in de Saez mix i Kotlers 

mix och sätta ihop dessa för att analysera in dem i våra olika frågeställningar. 

3.1.2 Relationsmarknadsföring 
Relationer är en sammanslagning av den kunskap och erfarenhet företaget har med sin 

omgivning, detta är en otroligt viktig del av ett företag. Förtroende är också en väldigt viktig 

del (Grönroos 1996, s. 13). Grundtanken i relationsmarknadsföring är att marknadsföring 

borde ses ur ett relationsperspektiv.  I bibliotekssammanhang blir det relationen mellan 

användare och bibliotek. Relationen till kunderna är den som det oftast tänks på, men även 

relationen till marknaden är viktig. Där ingår t.ex. samarbetspartners med flera. Grönroos 

definierar relationsmarknadsföring: 
 

”Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och utveckla samt vid behov 

avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål 

uppfylls. Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften.” 

                                                                   (Grönroos 1996, s. 14) 

 

Enligt denna definition så ska eventuella relationer hittas och skapas och man måste se till att 

ta hand om denna relation så att förhållandet går åt rätt håll. Om en relation är dålig så ska den 

givetvis avslutas, på ett så bra sätt som möjligt (Grönroos 1996, s. 14). Gummesson beskriver 

relationsmarknadsföring som ett nätverk av relationer och interaktion (Gummesson 2002, s. 

16). I denna marknadsföring riktas den mot grupper med liknande intresse eller individer 

(Gummesson 2002, s. 23). 

 

Kotler uppmärksammar i sin bok Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö om 

relationsmarknadsföring, att organisationer inte alltid är medvetna om sina relationer. Felsteg 

i dessa relationer kan skada organisationens resultat. Organisationen behöver agera snabbt och  
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reparera viktiga relationer som håller på att försämras. Genom intåget av relations- 

marknadsföring, där du inte bara kan tänka på din egen organisation utan även de du har en 

relation med, sker en förändring i marknadsföringens världsbild.  

 

Relationsmarknadsföring har några attribut som är särskilda för just denna typ av 

marknadsföring: 

 Fokus ligger på partner och kund, inte produkter. 

 Det viktigaste är att behålla de kunder som finns, inte skaffa nya. 

 Det är ändå en relation, och då krävs en dialog (Kotler 2003, s. 140).  

I biblioteksvärlden är relationer en av de viktigaste byggnadsstenarna för att organisationen 

ska fungera. Biblioteket styrs av samhället och behöver därför kunna lyssna på dess behov 

samt där föra en dialog. I vår analysdel använder vi oss av benämningen 

relationsmarknadsföring, där vi utgår från Kotlers, Gummessons och Grönroos definitioner av 

relationsmarknadsföring. 

3.2 Informationella samhället och den digitala klyftan 

Manuell Castells är professor i sociologi och i samhällsplanering vid universitetet i 

Kalifornien, Berkeley. Han har skrivit den gedigna boken Informationsåldern – Ekonomi, 

samhälle och kultur med tre band, där band 1 behandlar Nätverkssamhällets framväxt. 

Castells beskriver informationssamhället som tar fasta på informationens roll i samhället. 

Information är kommunikation av kunskap som har varit avgörande för alla samhällen genom 

tiderna. Informationell beskriver han som ”en form av samhällsorganisation, där alstring, 

behandling och överföring av information blir grundkällan för produktion och makt, på grund 

av tekniska villkor som uppstår i denna historiska period.” (Castells 2001, s. 44). Vidare 

beskriver Castells hur ny informationsteknik förändrat världen till en mer integrerad, där 

nätverkande får en större plats. Vi samarbetar över nationens gränser. Men även om ett 

nätverkande och samarbete är positivt har det sina nackdelar, det utestänger de som inte finns 

inom nätverket, vilket gör att bland annat datoranalfabeters värde i världen sjunker och även 

andra grupper som inte kommunicerar. Det finns ingen plats för dessa (Castells 2001, s. 45-

48). ”Kunskap och information appliceras på kunskapsalstrande och informationsbehandlade 

eller – överförande instrument, i en kumulativ, återföringskrets mellan innovation och 

innovationsanvändning.” (Castells 2001, s. 54). När inte länder har den tillgång till teknisk 

kunskap som andra har halkar de efter i utvecklingen och jämlikheten blir därför ojämn, både 

inom landet och mellan andra länder. 

 

Castells beskriver ett paradigm som kännetecknar informationssamhället och 

informationalismen. Det första punkten som ingår i detta ramverk är att information är råvara, 

vilket menas att tekniken ska bearbeta och förädla information. I andra punkten han tar upp är 

det den nya teknikens genomsyrade effekter som beskrivs, allt formas efter den nya tekniken 

då information genomsyrar hela vårt liv. Den tredje nätverkslogiken går ut på att den 

organisatoriska informationsteknologin överförs till den sociala, ekonomiska och kulturella 

sfärer.   Flexibiliteten är den fjärde punkten vilket processer beskrivs som att ständigt vara i 

rörelse och omvandling. I femte och sista punkten behandlas teknikformens växande 

konvergens till ett starkt integrerat system där den tekniska revolutionen gjort att teknik och 

verksamhet blivit integrerade och agerar i strategisk samverkan (Castells 2001, s. 92-94). 

 

Den virtuella världen som finns på Internet kallar Castells för verklig virtualitet med vilket 

han menar är en systematiskt bildad verklighet som är en medial låtsasvärld. Vi påverkas av 

det som sker i denna virtuella värld, där våra erfarenheter nu även bildas från att ha endast 
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kommunicerats. Denna värld styr nu våra vanor, värderingar och politiska och ekonomiska 

val. Även kulturen har blivit omfattad av denna värld. Tiden har helt försvunnit på denna 

plats, här händer allt nu och platsen är betydelsefull då denna värld befinner sig i ett 

”flödesrum” eller låtsasrum (Castells 2001, s. 509-517). 

 

Enligt Castells lever vi ett kapitalistiskt samhälle. Detta samhälle formar oss och gör 

information till en central del av vår sociala struktur. Det gör att vi behöver lära oss att 

använda Internet för att kunna använda oss av det och blir en del av det livslånga lärandet. 

Castells beskriver detta som ett problem för att överbrygga den digitala klyftan, men även att 

åldern inte har så stor roll angående vilka som befinner sig på Internet då åldrarna där börjar 

jämna ut sig. Dock menar han att yrket, vad de arbetar med har större vikt för hur mycket de 

kan och använder Internet. Vår historia och teknologiska utveckling medverkar till 

förändringar som sker inom våra institutioner både kulturellt och politiskt samt ekonomiskt 

och organisatoriskt. Detta gör att våra offentliga institutioner som bibliotek ses som en viktig 

del av vårt demokratiska samhälle då det ger fri tillgång till information för alla samtidigt som 

bibliotek nätverkar och skapar samarbeten mellan flera organisationer (Castells 2001, s. 262). 

 

Andrew Chadwick är en professor inom statsvetenskap. Han arbetar på institutionen av politik 

och internationella relationer på Royal Holloway Collage som finns inom Londons 

Universitet. Under 2004 forskade han på institutionen för Internet på Oxford universitet. 

Chadwick har skrivit en hel del böcker och synts i akademiska tidningar, där han diskuterar 

om e-government, e-democracy och Internet mobilization. 

 

I sin bok Internet politics diskuterar Chadwick om den digitala klyftan och Internets 

framgång. Enligt honom finns inte bara en digital klyfta utan flera. Det finns de som är rik på 

information och de som inte är det. Var i världen man befinner sig spelar roll för hur mycket 

resurser det finns för en befolkning att nå information. Fattiga länder kommer efter i den 

teknologiska utvecklingen och därmed ligger rikare länder före. Det gör att invånarna i dessa 

rika länder behöver bli informationella i både jobb och vardag, då samhället kräver det. 

Chadwick menar här att ”the digital divide comes to define a binary world of wealthy, post-

industrial/informational societies on the one hand and poor, industrial, or semi-industrial 

societies on the other” (Chadwick 2006, s. 51). I en del länder censureras befolkningens 

åtkomst till Internet. Detta för att det kanske inte stämmer överrens med landets politiska 

kultur. Fyra barriärer med anslutning till digital teknik beskrivs av Karen Mossberger i 

Chadwicks bok;  

 ”The access divide: inequalities in the basic availability of computers and Internet. 

 The skills divide: inequalities in technical competence and information literacy. 

 The economic opportunity divide: inequalities in the extent to which individuals are 

able to use information for the purposes of social advancement, such as getting a new 

job. 

 The democratic divide: divisions between those able to use the internet for enhancing 

their political participation and influence.” (Chadwick 2006, s. 52). 

 

I vår analysdel kommer endast delar av de fyra barriärerna att diskuteras då de har relevans 

för klusterkampanjen. Tillgången till Internet och den teknologiska kompetensen är de delar 

vi kommer att behandla särskilt. På Internet kan du idag hitta information angående din hälsa, 

vilket inte behöver vara en fullständig informationskälla som man ska gå efter då läkarna har 

den fullständiga kunskapen inom medicin. Chadwick menar att det inte går att överbrygga den 

digitala klyftan genom att ge information och Internettjänster till de grupper som inte har 

tillgång till det utan viktigare att vi reducerar ojämlikheter i innehållet. Internet kanske känns 
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som att det innehåller alla olika folkgrupper i samhället, men så är det inte. Det finns många 

som fortfarande saknas. Den digitala klyftan är en ständig pågående rörelse. Tekniken 

förändras och nya ojämlikheter blir till. Internetanvändningen är påverkad av landets 

ekonomiska utveckling (Chadwick 2006, s. 53). Då landet kan ha en bra ekonomisk tillväxt 

behöver inte alla i dess samhälle ha råd att köpa sig en dator och använda Internet (Chadwick 

2006, s. 63). 

3.3 Teorins roll 

Teorin i vår uppsats behandlas genom att vi tittar på hur marknadsmix, 

relationsmarknadsföring, det informationella samhället och den digitala klyftan kan användas 

i vårt valda fall. Genom att titta på kampanjen med olika teorier får vi olika synvinklar ur ett 

analysperspektiv. Marknadsmix används för att se hur Kotlers 4P: n/C: n kan appliceras i 

praktiken, det vill säga i kampanjens marknadsföringsarbete. Relationsmarknadsföring 

används på liknande sätt, med skillnaden att här tittar vi på relationerna mellan aktörer, 

användare samt potentiella användare. Castells teori om det informationella samhället 

beskriver hur samhället blivit mer tekniskt beroende och även hur nätverk fått en större plats. 

I vår uppsats tittar vi på denna teori för att förklara behovet av digitala aktiviteter och hur 

viktigt det är med nätverk för att kunna lära och ta nytta av varandra i ett samarbete. I teorin 

om den digitala klyftan beskriver Chadwick de fyra barriärerna, vilka kan användas för att 

beskriva den digitala klyftan i Sverige. Kampanjen behandlar digital teknik och i vår uppsats 

blir teorin sammankopplad med behovet av dessa tekniker på bibliotek. 

 

Då vi sett i teorin om hur vi idag i det informationella samhället blir mer och mer beroende av 

digitala tjänster ville vi se hur detta hanterades på biblioteken men även om det fanns ett 

behov av dessa tjänster i vår utvalda kommun. Därför gjorde vi en enkät som innehöll ett tema 

om detta som vi valde att kalla biblioteket. Temat blev även till för att se om den tilltänkta 

målgruppen för klusterkampanjen kom till de Prova-på-träffar som gjordes. Teknisk 

inkompetens som den tänkta målgruppen ansågs ha ser vi som en av de fyra barriärerna, vilket 

gav upphov till frågor om teknisk kompetens i vår enkät. Vi kallade ett tema för 

Klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”, då vi frågade om klusterkampanjen men även vad 

de ansåg om att bibliotek marknadsför sig. Vi ansåg det som en viktig fråga då biblioteket lagt 

en hel del tid på att marknadsföra kampanjen och våra marknadsföringsteorier beskriver 

relationer som en viktig del mellan organisation och kund. Vi har även tagit hänsyn till 

teorierna i våra intervjufrågor, då vi använde dessa som olika teman i intervjuguiderna. Först 

ställde vi generella frågor om kampanjen, sedan behandlades marknadsföring där vi tog 

ställning till marknadsmix och relationsmarknadsföring i form av frågor om material, 

samarbete och respons. I det tredje och fjärde temat tog vi upp de digitala tjänsterna och hur 

klusterkampanjens mottagande såg ut för att kunna ta ställning till det informationella 

samhället och de digitala barriärerna som vi använt oss av i teorin. Genom enkäternas och 

intervjuernas svar har teorierna tillämpats i empiriskt material, vi beskriver dock detta mer 

utförligt i vår analys. Vi har analyserat våra resultat med stöd av de frågeställningar vi har och 

även behandlat teorierna under en del av underrubrikerna. Detta på grund av att vi mer utgått 

från frågeställningarna. Marknadsmix sätter vi i samband med hur klusterkampanjen nått 

användarna, vad ”Den digitalt nyfikne” kostat biblioteket i fråga om personal, tid och arbete 

men även hur tillgängliga de digitala tjänsterna är för användarna och vilka som erbjuds (se 

6.3, 6.4, 6.6, 7.1.3).  I relationsmarknadsföring tittar vi på ur analysperspektiv hur biblioteket 

genom klusterkampanjen ingått samarbeten med till exempel banker och vad detta fått för 

effekt (se 6.4, 7.1.4). Chadwicks teori om de digitala barriärerna sätter vi i samband med att 

det blir svårare för de äldre om de inte har den teknologiska kompetens som behövs i vårt 

digitala samhälle idag annars är det risk att de hamnar utanför detta samhälle (se 6.6). Castells 
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perspektiv om det informationella samhället där allt formas efter tekniken har vi i vår analys 

satt i samband med att bibliotek behöver vara flexibla för att hänga med i utvecklingen (se 

6.6). I våra slutsatser har vi behandlat teorierna genom att de ger oss en överblick över 

kampanjen och hur vi kan dra slutsatser ur olika perspektiv. 
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4. Metod 
I föregående avsnitt behandlades våra teoretiska utgångspunkter för uppsatsen, i detta avsnitt 

går vi igenom val av metod för uppsatsen. Vi diskuterar kring fallstudier och 

utvärderingsstudier, tolkning och bearbetning av material så som dokumentanalys, enkät och 

intervju. 

4.1 Fallstudier och utvärderingsprinciper  

Uppsatsen syftar till att utvärdera klustergruppen ”Den digitalt nyfikne” i egenskap av ett 

specifikt fall vilket är principen bakom fallstudier. Detta genom att upptäcka de olika delarna i 

fallet och därmed se helheten. Fördelen med fallstudier är att olika slags källor, olika typer av 

data och olika typer av forskningsmetoder tillåts att användas. Det gör studien mer användbar 

för att få en hel bild av fallet (Denscombe 2009). Då klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” 

redan har skett ses fallstudier som en bra metod att använda för att utvärdera kampanjen. Vi 

får inte bara ett mätt resultat utan får veta varför resultatet blev som det blev. Vi är medvetna 

om att våra resultat inte är generaliseringsbara då studien är av ett mindre slag.  

 

Metoder vi använder oss av är dokumentanalys, enkäter och personlig intervju med 

informanter och respondenter.  

 
Figur 2 - Figur över vår uppsats empiri. 

 

Zetterlund (2004) tydliggör tre utvärderingsprinciper för bibliotek, den deltagarinriktade, den 

rationella-administrativa och den pragmatisk-politiska utvärderingen. Den deltagarinriktade 

utvärderingen används vid lokala utvärderingar. Uppmärksamheten riktas mot användarna 

och deras samspel med biblioteken. Alltså berörs inte den politiska eller ekonomiska faktorn. 

Inom den pragmatiska-politiska utvärderingen ingår en vetenskaplig teori och metod och 

arbetar med avgränsade frågeställningar. Även utvärderingen är sakinriktad och görs av 

externa utvärderare. Den målgrupp som granskas är ofta aktörer eller intressenter som vill 

förändra och utveckla arbetet (Zetterlund 2004, s. 289-292). Det är därför uppsatsen är både 

en utvärdering som är deltagarinriktad och av en pragmatisk-politisk karaktär. Ur dessa 

principer har vårt urval växt fram. Vi har även valt ett lokalt bibliotek för vår undersöknings 

fall genom den deltagarinriktade utvärderingsprincipen, där vi undersöker samspel mellan 

användare och bibliotek. Utvärderingsprinciperna behandlas i denna del då de uttrycker hur 

vår utvärderings fall sätts i olika sammanhang och hur de bearbetas. 

4.2 Intervju 

Intervjuer av personal på ett mellanstort bibliotek och av klustergruppsansvarig kommer att 

göras, då de är nyckelpersoner i projektet. Eftersom projektet redan genomförts på biblioteket 

och utvärderingen sker efter cirka ett halvår är det svårt att få tag på de specifika användarna 

Intervju 

Dokument 

Empiriskt 
material 

Enkät 
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som inkluderades i projektet. Genom intervjuer av personal på biblioteket närmar sig 

utvärderingen användarnas behov och åsikter om klusterkampanjen, marknadsföring på 

bibliotek och digitala medier.  

 

Två intervjuer med bibliotekarier på folkbiblioteket genomförs. Nyckelinformanten fick vi 

kontakt med genom att denne var med i klustergruppen som var ansvarig för ”Den digitalt 

nyfikne”, informanten var även den som var ansvarig för kampanjen på sitt bibliotek. Genom 

nyckelinformanten fick vi kontakt med ännu en bibliotekarie. Denne hade varit delaktig i 

kampanjens genomförande på det utvalda folkbiblioteket. Personerna kommer att kallas för 

nyckelinformant och informant. Intervjufrågorna mailade vi till informanterna i förväg så att 

de hade en chans att förbereda sig, då kampanjen skedde hösten 2011 och intervjun skedde i 

maj 2012 ville vi ge dem en chans till att uppfriska sitt minne.  

 

Genom att vi använder oss av muntliga intervjuer får vi flera fördelar genom att vi får ta del 

av informantens kroppsspråk och minspel. Det går även att gå in mer på djupet genom att 

kunna vidareutveckla sina frågor, och rätta informanten om den skulle misstolka en fråga. Det 

går även åt andra hållet, ifall intervjuaren känner att den inte förstår svaret helt så kan den 

fråga informanten och se till att denne förstår svaret som angetts. I intervjuguiden har vi utgått 

från våra frågeställningar för att få svar på dessa, men även våra teorier. Vilket gjorde att vi 

delade upp intervjun i olika teman. Först ställde vi frågor som gav oss en ingång i projektet 

och vad deras roll var, för att sedan behandla marknadsföring och sist i intervjun frågade vi 

om digitala tjänster och om de lärt sig något av klusterkampanjen. 

4.3 Enkätundersökning 

I vår undersökning använde vi oss även av enkäter för att få svar på våra frågeställningar i 

uppsatsen. Urvalet för enkäterna beskrivs mer specifikt i 4.5. Enkäten består av 19 frågor som 

är uppdelade i olika teman. Jan Trost beskriver i sin bok Enkätboken om hur en enkät ska se 

ut. I den skriver han om ”sak”-frågor vilka vi kallat för demografiska frågor. Vi valde att ha 

med 5 demografiska frågor, där vi frågade om kön, födelseår, högst avslutade utbildning, 

sysselsättning och om de bodde i kommunen. Trost beskriver hur den svarande kan tolka en 

fråga på olika sätt, detta har vi tänkt på i åldersfrågan där vi istället för att fråga om ålder 

frågade om födelseår (Trost 2012, s.68). Biblioteket var det tema som innefattade frågorna 6-

11 och som kom efter de demografiska frågorna. Detta tema innefattade frågor om bibliotek 

och digitala tjänster. Två frågor av dessa var öppna frågor. Tre av frågorna var ja eller nej 

frågor medan två av frågorna var mer attitydfrågor. Vi hade även med en tabellfråga. Sist i 

enkäten behandlades klusterkampanjen från fråga 12-19. Tre av frågorna var ja eller nej 

frågor, tre öppna frågor, varav fyra attitydfrågor. Innan vi delade ut enkäten gjorde vi en 

pilotundersökning, ett test för att se om frågorna fungerar som de är tänkta. Efter den gjorde 

vi en del mindre justeringar. I vår utvalda kommun för utvärderingen av klusterkampanjen 

valde vi att dela ut enkäterna på stadens gator till dess invånare och besökare under en dag för 

att kunna få så många svar som möjligt, på grund av tidsbrist men även läget för kommunen 

avgjorde då resan dit var lång. De människor som befann sig i staden ansåg vi att de skulle 

kunna representera en del av kommunen, speciellt när de marknadsförde sig på till exempel de 

båda bankerna, apoteket och rådhuset som ligger i staden. Vårt mål var att dela ut 50 enkäter 

men vår undersökning fick bara 44 svar, varav ett bortfall. Vi är medvetna om att urvalet inte 

går att generalisera då vi har ett alldeles för litet urval, men det går att dra några slutsatser av 

de svar vi fick. I vår undersökning valde vi att endast ha respondenter över 18. Vid 

utdelningen av enkäterna försökte vi få en jämn fördelning i både ålder och kön. 
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4.4 Dokumentanalys 

En dokumentanalys görs av skriftliga och elektroniska dokument samt material från intervjuer 

och enkäter. De skriftliga dokumenten används som komplement till intervjuerna. Vi har tittat 

i biblioteksplanen för kommunen detta för att få oss en bild av biblioteket vilket vi använt oss 

av i bakgrundavsnittet, men vi har även tittat i kampanjens marknadsplan där det framgår hur 

de ska gå tillväga och varför. I den behandlas klusterkampanjens syfte som vi går igenom i 

resultatdelen, men även behandlar i analys- och slutsatsdel, där den sätts mot vilken effekt 

”Den digitalt nyfikne” fått (se 6.1). Till detta hör även en utvärdering (Utvärdering av 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” och Digidel vecka 38 och 39 2011) som 

bibliotekarierna fått svara på och som sedan satts ihop av klustergruppen, där vi i resultatdelen 

beskriver deras resultat och i analysdelen sätts det i samband med vad våra enkäter och 

intervjuresultat (se 6.1, 6.2). I samband med detta skedde ett utvärderingsmöte som vi fått ta 

del av i form av ett dokument (Utvärderingsmöte med kampanjgruppen för ”Från nyfiken till 

rik” 20111005 i Växjö). Utvärdering och utvärderingsmötet har vi fått tillgång till genom 

projektledaren för Futurum.kom. Dokumenten vi använt oss av är även Futurum.koms 

hemsida, där vi fått ta del av olika material som behandlar kampanjen vilka vi mest använt oss 

av i bakgrunden till uppsatsen. Där hämtade vi även information från dokumentet 

Dialogseminarier våren 2010. Statistik från kommunens hemsida har använts för att se 

befolkningsanalys men även Kungliga bibliotekets statistik över medier och hur de använts i 

den utvalda kommunen, dessa behandlas i bakgrund och resultatdelen. När det gäller 

Futurum.kom har vi kunnat lita på att den är en pålitlig sida eftersom det är deras officiella 

hemsida, men även för att vi blev hänvisade dit av både nyckelinformant och informanter. 

4.5 Urval 

Empirins urval består av 44 stycken utdelade enkäter med ett bortfall där den svarande inte 

hade svarat fullständigt utan endast på de demografiska frågorna. Att vi inte har fler bortfall 

beror på att vi ville få så många svar som möjligt och därmed delade ut enkäterna till de flesta 

som var tillgängliga i staden denna dag. En annan anledning till detta är också att vi hade lite 

tid för undersökningen och därför bara besökte staden en gång. Enkäterna delades ut den 7 

maj, våren efter kampanjens slut. Vi delade ut dem mellan 9.30 till 12.30 och 15.00 till 17.00 

på kommunens torg och gågata men även på stadens bibliotek. Vi har valt att räkna med alla 

enkäter som blev utdelade under torg, gator och bibliotek denna dag, då vi ansåg att de icke 

boende i staden även de kunde besöka dess bibliotek likväl som en boende där. Våra 

frågeställningar i enkäten kunde även anses vara mer generella och vilja ha svar om digitala 

tjänster mer allmänt på bibliotek. Det var 34 respondenter som var boende i kommunen och 

10 respondenter som inte var det. Det gör att den övergripande bilden av invånarnas syn på 

kampanjen vidgas till ytterligare pendlare, studenter och besökare av staden. Vi fokuserar mer 

på biblioteket och allmänhetens syn på kampanjen och dess aktiviteter. 

 

Vi gjorde även två intervjuer med bibliotekarier som arbetade med kampanjen på biblioteket i 

den utvalda kommunen. Den ena var även medlem i klustergruppen och ansvarig för 

kampanjen på biblioteket. Vi kommer kalla denne för informant A, den andre bibliotekarien 

blir informant B. De gjordes även de den 7 maj och tog ca 40 minuter var. Vi gjorde även en 

intervju via e-mail med projektledaren för Futurum.kom. Den pågick under två veckor, då hon 

hade väldigt ont om tid för att svara. Hon kommer kallas informant C. För att kunna dra några 

jämförelser mellan respondenterna och kunna särskilja dem från varandra inledde vi enkäten 

med några bakgrundsfrågor. Därmed kunde vi också få en bild av vilka respondenterna var. 
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4.6 Tolkning och bearbetning av material 

Tidigt i vårt arbete utarbetade vi ett forskningsproblem ur vår utvärderings fall, där vi kunde 

utmynna olika teman vilka handlade om marknadsföring, digitala tjänster och informationella 

samhället. Dessa teman utgår våra teorier ifrån. Då vi valt att utvärdera klusterkampanjen har 

vi utgått från teorierna men även tagit hänsyn till vilken effekt ”Den digitalt” fått och därmed 

haft detta i åtanke då vi skrivit frågeställningarna. Analysen utgår ifrån våra frågeställningar 

och teman. Vårt insamlande material i form av enkäter, intervjuer och dokument analyseras 

genom att först titta på bibliotekets generella marknadsföring för att sedan kolla på hur 

kampanjens marknadsföring tagits emot och genomförts. Bibliotekariernas och allmänhetens 

syn på marknadsföring av bibliotek och dess tjänster ska även den analyseras. Vi tittar även 

på hur aktiviteterna värderas och vad de har för vikt för biblioteket och allmänheten.  

 

Denscombe beskriver fem steg i analys av kvalitativa data. Dessa är: 

 Förberedelse av data. 

 Förtrogenhet av data. 

 Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp). 

 Verifiering av data. 

 Presentation av data. 

 

Dessa behöver inte följas i den ordning de står utan man kan gå fram och tillbaka eftersom de 

är en naturlig del för den kvalitativt inriktade forskaren (Denscombe 2009, s. 369-370). Dessa 

fem steg följer vi under vår bearbetning och analys av material. Första steget som beskriver 

förberedelse av data, har vi beaktat då vi efter intervjuerna skrivit ut dessa för att sedan läsa 

igenom och diskutera för att kunna förstå och bearbeta vårt material som dessutom går att 

knyta an till andra punkten, förtrogenhet av data. Vi valde att skriva ner intervjuerna så 

noggrant som möjligt och även ha i åtanke hur informanterna under intervjun agerade för att 

minnas vad de verkligen menade med det de beskrev. Enkäterna valde vi att läsa och 

sammanställa tillsammans för att lättare kunna analysera dessa. Detta kan likställas med 

tolkning av data som Denscombe beskriver i sin tredje punkt. Då vi sammanställt vårt 

material i form av enkäter och intervjuer började vi analysera och försöka hitta samband och 

skillnader. Fjärde punkten beskriver verifiering av data som kan likställas med validiteten av 

data. Informantintervjuer har vi ansett att dessa är trovärdiga då det de säger stämmer med 

vårt övriga material samt att vi under intervjuerna stämde av med informanterna att vi tolkade 

dem rätt. Enkäterna anser vi även att de är trovärdiga. Respondenterna svar liknar varandra, 

vilket gör att de har liknande åsikter. Sista punkten Denscombe beskriver är presentation av 

data i vilken vår sammanställning av materialet finns i resultat och analysdel.      

4.6.1 Reliabilitet, validitet och triangulering 
Med triangulering menas att forskaren betraktar till exempel ett fall ur olika perspektiv. 

Forskaren kan titta på fallet genom olika teorier, med olika metoder och använda sig utav 

olika informationskällor. Genom att vi använder oss av triangulering kan vi titta på 

klusterkampanjen ur flera perspektiv. Både i datainsamling, intervjuer och enkäter använder 

vi oss av flera olika källor. Vi använder oss av fyra olika teorier för att kunna se 

klusterkampanjen ur olika synvinklar. Detta hjälper oss att säkerställa källornas validitet, att 

det de beskriver stämmer överrens med annat material. Tillvägagångssättet ger en mer 

komplett bild av klusterkampanjen genom att de kompletterar varandra (Denscombe, 2009, s. 

184-189). Vårt urval är alldeles för litet för att kunna generalisera vårt resultat. Intervjuerna är 

även dem få, men de vi intervjuat är de som ansvarat för klusterkampanjen i vårt utvalda 
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bibliotek och innehar en stor kännedom om ”Den digitalt nyfikne”. Vilket vi ser som en rik 

källa. Då vi har använt oss av både enkäter och intervjuer upphöjer det nackdelen med för få 

informanter och en mindre andel enkätsvar. I våra enkäter och intervjuer har respondenter och 

informanters åsikter, erfarenheter och upplevelser framställts, av dessa går det inte säga att 

någon har rätt eller fel då svaret varken är eller. För att få så bra reliabilitet eller tillförlitlighet 

som möjligt har vi använt oss av icke slumpmässigt urval då vi specifikt får svar på de 

frågeställningar vi har.   

4.7 Forskningsetik och forskarens roll 

Denscombe (2009) beskriver 3 principer forskare ska ta hänsyn till i sin undersökning. Dessa 

är att ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider någon 

skada genom att medverka i forskningsprojektet, arbeta på ett sätt som är ärligt och som 

respekterar deltagarnas integritet” (Denscombe 2009, s. 193).  Principerna ska hanteras med 

respekt då de behandlas i lagstiftningen och är ett sätt för att skydda allmänheten mot en 

oetisk insamling av data och användning av den. Det finns även en datalagstiftning som sätter 

en ram för forskaren att hålla sig inom, då det mesta lagras och bearbetas på datorn. Under vår 

undersökning har vi inte låtit avslöja de medverkandes namn och därmed förhindrat att dessa 

ska ta någon som helst skada av deras utsagor. För att garantera deras konfidentiellitet har vi 

även valt att ge kommunen anonymitet. Vi har också hela tiden varit öppna med att de som 

medverkar gör det frivilligt och inte behöver ingå i undersökningen samt att de är 

konfidentiella. De medverkande har gett samtycke till att medverka i undersökningen både 

muntligt och skriftligt dessutom har vi i enkäten beskrivit vilka vi är som gör den. Plats för till 

exempel intervjuer har bestämts av de medverkande. Både vid intervju samt 

enkätundersökning har uppsatsens ändamål förklarats i förstahand, för att informera om vad 

det är informanterna och respondenterna ingår i för typ av undersökning. Det var av särskild 

vikt under enkätutdelningen på staden torg och närliggande gator, då flera har en uppfattning 

om undersökningar som marknadsundersökningar för att sälja en vara. Vi har också varit noga 

med att påvisa att undersökningen görs cirka ett halvår efter kampanjens slut. Detta kan få 

konsekvenser för vårt resultat då det tagit för lång tid och informanterna samt respondenterna 

inte längre minns kampanjen lika mycket som de skulle om den gjordes en vecka efter.  

 

Vi har nu beskrivit hur vi rent metodiskt ska gå tillväga och de etiska aspekter som behövs för 

att kunna göra uppsatsen så pålitlig som möjligt. Kommande kapitel kommer vårt empiriska 

resultat att behandlas. Det är i denna del som resultatet av enkäter och intervjuer 

sammanställs.  
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5. Empiriska resultat 
I denna del av uppsatsen kommer vi att behandla vår undersöknings resultat. Vi kommer visa 

resultaten med hjälp av diagram och tabeller. Dispositionen är upplagd efter den enkät vi delat 

ut, med bakgrundsfrågor, biblioteks - och datavanarelaterade frågor och i slutet behandlas 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”. Även bibliotekariernas intervjuer kommer att 

behandlas i detta avsnitt i slutet av varje tema.   

5.1 Empirins urval 

När vi gör vår undersökning är det en måndag i början av maj. Den sker i en medelstor stad i 

södra Sverige. Under förmiddagen började vi med att dela ut enkäterna på stadens torg som är 

en mötesplats med glassbar, snabbmat, lottförsäljare och blomförsäljare. Vi såg det som en 

bra plats att dela ut enkäter då blomförsäljarna lockade många invånare och när solen dök upp 

lockade även glassen och bänkarna på torget. I närheten låg även stadens huvudgata med 

affärer och restauranger dit många gick, även här delade vi ut enkäter. Mitt i staden längs en å 

ligger biblioteket, det är medelstort i sitter ihop med andra hus även konsumentverket finns i 

samma byggnad. Därför kan det lätt försvinna bland alla hus om man inte specifikt söker 

biblioteket. Det var här vi genomförde intervjuerna. Då det var en måndag efter lunch var det 

inte så många besökare där och stämningen var lugn. Informanterna var tillmötesgående och 

entusiastiska till våra frågor om kampanjen. På eftermiddagen efter intervjuerna fortsatte vi att 

dela ut enkäter på samma platser vi gjort innan. Vi gjorde även en intervju via e-mail med 

informant C. 

5.2 Enkät och intervju  

För att få en god bild över de respondenter som svarat på enkäten behandlar vi först dessa 

med en demografisk analys. Sedan tar vi upp enkätens frågeställningar och teman, där även 

bibliotekariernas intervjuer behandlas. 

5.2.1 Demografisk analys 
Frågorna under demografisk analys gäller endast enkäten vi gjorde.  

 

Kön 

Könsfördelningen var relativt jämn mellan man och kvinna. Av 44 enkäter var 21 (47,7%) av 

de svarande kvinnor och 23 (52,3%) män av respondenterna. När vi delade ut enkäten 

försökte vi få så jämn fördelning som möjligt och därmed ta varannan kvinna och man.  

 

Ålder 

Medelåldern på de svarande är 52,3 år. Även medianen är 52. Då vi delade ut enkäterna 

försökte vi dela ut till alla åldrar från 18 år och uppåt. Vi delade ut enkäterna på en måndag 

förmiddag och eftermiddag vilket kan ha gjort att vi fått mer respondenter i de äldre 

åldersgrupperna, då de yngre och även de med barn av egen erfarenhet vistas mer i staden en 

helg.  

 

Av statistik på kommunens invånare går det att se att det finns ett överskott av 

åldersgrupperna; 25-44 år vilket är 23 % av befolkningen och 45-64 år som innebär 27 % av 

befolkningen (Kommunens hemsida). Det är även dessa åldersgrupper som det finns ett 

överskott av i enkätresultatet. I följande stapeldiagram visas åldersfördelningen på 

respondenterna. 
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Figur 3 – Åldersfördelning. 44 svarande av 44 respondenter. 
 

Utbildningsnivå 

När vi delade ut enkäterna så försökte vi inte ha en jämn utbildningsnivå utan gick mer efter 

ålder och kön som vi själva kunde urskilja.  

 

I enkäten frågade vi respondenten om deras högst avslutade utbildning. Vi angav flera 

svarsalternativ vilka var, ”Grundskola”, ”Gymnasium”, ”Folkhögskola”, ”Yrkesutbildning”, 

”Högskola/ Universitet” och ”Annat” där respondenten själv fick skriva i om den hade en 

annan utbildning än de vi angivit. Respondenten fick här kryssa för ett svarsalternativ. 

Alla de 44 respondenterna svarade på utbildningsfrågan om högsta utbildning. De 

respondenter som svarade att de gått på ”högskola/ universitet” var 15 (34,1%) respondenter, 

10 (22,7%) respondenter svarade att deras högsta utbildning var ”gymnasium”, 9 (20,5%) 

respondenter svarade ”grundskola”, 7 (15,9%) respondenter svarade ”yrkesutbildning” och 2 

(4,5 %) respondenter svarade ”folkhögskola”. Resterande 1 (2,3 %) respondent svarade 

”annat” där respondenten uppgav ”KY-utbildning”. 

 

Under utdelning av enkäterna upptäckte vi att flera av respondenterna angav flera 

svarsalternativ på denna fråga. Vi gjorde bedömningen att den högst avslutade utbildningen 

fick räknas. 
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44 SVARANDE  

 

Figur 4 – Högst avslutade utbildning. 44 svarande av 44 respondenter. 

 

Sysselsättning/arbete 

För att få en bättre bild av respondenterna valde vi även att ha med en fråga om yrke och 

sysselsättning. Respondenterna fick svara på en öppen fråga där de själva fick skriva sitt yrke. 

De flesta av respondenterna var pensionärer, då 17 (38,6%) av respondenter svarade att de var 

detta. De respondenter som svarade att de var lärare av något slag var 6 (13,6%) respondenter, 

här har vi klumpat ihop alla lärare från förskolelärare till yrkeslärare. Respondenterna som 

arbetade som industriarbetare/ hantverkare/ säkerhetsarbetare var 9 (20,4%) av respondenter. 

Inom omsorg/service arbetade 5 (11,3%) respondenter och 3 (6,8 %) av respondenter uppgav 

att de studerade, 2 (4,5 %) av respondenterna svarade att de arbetade inom administration/ 

ekonomi medan 1 (2,2 %) av respondenterna var mammaledig. Av 44 respondenter fanns det 

en som inte valde att svara, vilket blev ett bortfall. 

 

Boende i X kommun? 

I enkäten frågade vi respondenterna om de var boende i X kommun, det gjorde vi för att 

kunna se hur många som faktiskt bodde i kommunen och var de som troligaste hade 

uppmärksammat klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”. Vi använde oss även av de 

respondenter som inte var boende i kommunen för att även de kan ha uppmärksammat 

kampanjen och besökt stadens bibliotek. Då fick vi också en större population men enkätens 

övergripande svar är av respondenter från X kommun. 34 (77,3%) respondenter svarade att de 

var boende i kommunen, medan 10 (22,7%) respondenter uppgav att de inte kom från X 

kommun. Eftersom vi tagit med pendlare som respondenter kan det vara av vikt att upplysa 

om hur många som faktiskt pendlar till kommunen. Statistik om pendling till kommunen från 

2009 som Statistiska centralbyrån gjort visar att det är fler som pendlar från kommunen än 

till. Ut från kommunen pendlar 3792 personer medan 2586 personer pendlar till kommunen 

(Kommunfakta, Statistiska centralbyrån 2009). 

5.2.2 Biblioteket och datavanor 
Van eller icke van biblioteksbesökare 

Vi ställde frågan: ”Är du en van biblioteksbesökare?” för att ta reda på vad respondenterna 

själva ansåg sig vara. På denna fråga ansåg 21 (47,7%) respondenter sig vara en van 

biblioteksbesökare medan 23 (52,3%) respondenter inte ansåg sig vara det. 
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När vi sedan frågade ”Hur ofta besöker du biblioteket?” var det 1 (2,3 %) respondent som 

svarade att de besökte biblioteket flera ggr i veckan, 17 (38,6%) respondenter som svarade att 

de besökte biblioteket flera ggr i månaden, 12 (27,3%) respondenter att de besökte biblioteket 

någon gång i halvåret, 8 (18,2%) respondenter att de besökte biblioteket någon gång om året, 

6 (13,6%) respondenter att de besökte det mer sällan. Det var några som kryssade i att de var 

vana biblioteksbesökare, men trots detta endast besökte biblioteket cirka en gång om året. 
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Figur 5 – Besöksfrekvens. 44 svarande av 44 respondenter.  

 

Datavana 

För att ta reda på vilket intresse det finns för att biblioteket ska hantera datorer och digitala 

tjänster frågade vi ”Hur bedömer du din datavana?”. Vi ställde frågan även för att ta reda på 

hur dem själva upplevde sin datavana för att sedan knyta an svaret till nästa fråga. De 

respondenter som använder dator och Internet till vardags var 28 (63,6%) av respondenterna, 

8 (18,2%) respondenter har baskunskaperna, 6 (13,6%) respondenter har aldrig använt en 

dator och 2 (2,3 %) respondenter anser sig vara experter på datorer och Internet. 

 

 
44 SVARANDE  

Figur 6 – Datavana. 44 svarande av 44 respondenter. 
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Andra frågan vi ställde under samma tema var ”Vill du lära dig mer om datorer och digitala 

tjänster?”, där vi även hade med en öppen fråga om respondenten svarade ja där denne kunde 

skriva i vad som var intressant att lära sig. De flesta respondenter svarade att de inte ville lära 

sig något mer om Internet och digitala tjänster, 25 (56,8%) av respondenterna svarade detta 

och 19 (43,18 %) av respondenterna svarade ja på frågan att de ville lära sig mer om Internet 

och digitala tjänster. 

 

 
44 SVARANDE  

Figur 7 - Vill du lära dig mer om datorer och digitala tjänster? 44 svarande av 44 respondenter. 

 

Det var 15 (78,9%) av 19 respondenter som svarade ja på frågan som även kommenterade den 

öppna frågan om vad de var intresserad av att lära sig. Deras svar har vi delat in i tre olika 

grupper; baskunskaper de behöver i vardagen som 4 (21,05%) respondenter uppgav, Internet 

och sociala medier vilket 6 (31,5%) respondenter svarade, och mer avancerade dataprogram 

såsom Photoshop vilket 5 (26,3%) av respondenterna svarade.  

 

Tredje frågan vi ställde i samma tema var ”Tycker du att det är bra att biblioteket anordnar 

aktiviteter där du kan lära dig om datorer och digitala tjänster?”. 42 (97,67 %) respondenter 

svarade ja på frågan medan 1 (2,32 %) respondent svarade nej. En av respondenterna valde att 

inte svara på den frågan.  

 
43 SVARANDE 

Figur 8 - Tycker du att det är bra att bibliotek anordnar aktiviteter där du kan lära dig om datorer och digitala 

tjänster?  43 svarande av 44 respondenter. 1 bortfall. 
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Även till denna fråga hade vi en öppen fråga där respondenterna skulle motivera sitt svar. 21 

(50 %) av de 42 respondenterna som svarade ja valde att svara. Även här går det att dela in 

respondenternas svar i tre grupper, Positivt för mig, positivt för andra och kunskapsbehov. I 

första gruppen svarade 3 (14,2%) av respondenter att det var bra att det var gratis och att hjälp 

finns att tillgå. Den andra gruppen där var det 9 (42,8%) av respondenter kände att de själva 

inte behövde utnyttja tjänsten men att det var bra att den finns tillgänglig för dem som 

behöver. I tredje gruppen svarade 8 (38 %) respondenter att det är positivt att biblioteket 

möter det kunskapsbehov som finns i samhället.  

 
44 SVARANDE 

Figur 9 – Respondenternas respons. 44 svarande av 44 respondenter. 

 

För att ta reda på vad allmänheten ansåg om de aktiviteter som biblioteket tillgodosåg under 

kampanjveckan, ställde vi frågan ”Vad tycker du om att biblioteken anordnar dessa aktiviteter 

inom digitala tjänster?”. De fick rangordna aktiviteterna var för sig från 1 (Dåligt) till 5 

(Mycket bra). Under utdelningen av enkäten märkte vi att vissa av respondenterna 

rangordnade aktiviteterna efter eget intresse medan andra förbi såg sitt eget intresse och såg 

till allmänhetens nytta.  

 

I denna tabell ser vi hur respondenterna har rangordnat aktiviteterna efter vad de anser att 

biblioteket borde satsa på. Alla aktiviteter fick positiv respons då de flesta svarade 4 eller 5 

vilket representerar Mycket bra på 1-5 skalan. Överlag var de svarande positiva till 

aktiviteterna. Det som vi kan se är att den aktivitet som ansågs vara en bra aktivitet för 

biblioteket att anordna var att lära sig hur Internetbanken fungerar. Dock behöver det 

poängteras att om bra och mycket bra slås samman så ansåg flest att Bibliotekets katalog och 

digitala tidningar var en bra aktivitet, även biblioteket hemifrån strax innan släktforskning 

samt e-böcker och läsplatta kom högt på skalan. Minst intressant för respondenterna var 

Facebook och Twitter, även vid en sammanslaggning av skala 4 (bra) och 5 (mycket bra). 

Alla angav inte svar på alla aktiviteter, utan hoppade över en del, därför är det olika antal svar 

på en del av aktiviteterna. Antal svarande på denna fråga är 43 stycken, då en valde att inte 

svara alls. På alternativet nytta och nöje blev det även ett till bortfall, liksom på Biblioteket 

hemifrån, dessa har därför bara 42 svarande var. Facebook och Twitter hade två bortfall och 

har därför endast 41 svarande.  

 

Vad tycker du om att biblioteket anordnar dessa aktiviteter inom digitala tjänster? 
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Aktivitet 1 2 3 4 5

Internetbank

1 st 

(2,32%)

2st 

(4,65%)

7st 

(16,27%)

10st 

(23,25%)

23 st 

(53,48%)

Nytta och nöje

0st      

(0%)

3st 

(7,14%)

9st 

(21,42%)

13st 

(30,95%)

17st 

(40,47%)

Facebook och Twitter

5st 

(12,19%)

7 st 

(17,07%)

8st 

(19,51%)

6 st 

(14,63%)

15st 

(36,58%)

E-böcker och läsplatta

1 st 

(2,32%)

2 st 

(4,65%)

6st 

(13,95%)

13 st 

(30,23%)

21st 

(48,83%)

Bibliotekets katalog och digitala tidningar

1st 

(2,32%)

1st 

(2,32%)

3st  

(6,97%)

16st 

(37,20%)

22st 

(51,16%)

Släktforskning

0st     

(0%)

3st 

(6,97%)

6st 

(13,95%)

12st 

(27,90%)

22 st 

(51,16%)

Daisy-talböcker

0st      

(0%)

2st 

(4,65%)

8 st 

(18,60%)

13 st 

(30,23%)

20 st 

(46,51%)

Biblioteket hemifrån

0st     

(0%)

2st 

(4,76%)

5st 

(11,90%)

15st 

(35,71%)

20st 

(47,61%)  
Figur 10 – Attityder om digitala aktiviteter. 43 svarande av 44 respondenter. 1 bortfall. 

 

I ovanstående tabell kan vi se vad allmänheten ansåg vara en bra aktivitet för biblioteket att 

anordna. Enligt bibliotekarierna vi intervjuade så hade biblioteket innan kampanjen arbetat 

med digitala tjänster såsom att visa databaser och seniorsurf. Innan kampanjen började fick de 

internutbildning av projektet XOVATION, där de fick lära sig hur nerladdning av e-böcker 

går till och hur dessa kan laddas ner till mobiler, läsplattor och surfplattor. Aktiviteterna 

ordnade biblioteket under en veckas tid. De aktiviteter som anordnades var att två olika 

banker visade sina digitala tjänster, ett handarbetscafé där handarbetssidor på Internet visades, 

visning av Facebook, studieförbunden (Vuxenskolan, Sensus, ABF) hade prova-på-aktiviteter 

för nybörjare och XOVATION visade hur e-böcker och E-lib fungerade. De aktiviteter som 

var mest populära var Prova-på-aktiviteterna. Även bankernas aktiviteter var populära enligt 

informant A. Handarbetscafét, som fanns redan innan, var lika omtyckt som innan. Facebook-

föreläsningarna var inte lika välbesökt men de som var där var aktiva och intresserade enligt 

informant B. När det gäller bibliotekets digitala tjänster så går det att se en ökning av utlånet 

av e-böcker. Det kan bero på att efter ”Den digitalt nyfikne” hade biblioteket kampanjen 

”Världens bästa kort” där e-böcker var en stor del. Enligt informant B blev effekten av 

kampanjen något fördröjd i och med liknande kampanjer efter. Även studieförbundens 

minicirklar har haft ett ökat intresse efter kampanjen. Biblioteket mottog anmälningar till 

cirklarna och slussade dem sedan vidare till studieförbunden. De kommer nu att göra en 

nysatsning på detta och samarbeta med Digidel. En effekt av kampanjen ”Den digitalt 

nyfikne” är att biblioteket ska börja satsa på att ha drop-in ett par timmar i veckan där 

besökarna kan få hjälp med användning av datorer och Internet. ”Vi kände att det är så viktigt, 

en del av biblioteket, som folkbildare, fortbildning” säger informant A. 

5.2.3 ”Den digitalt nyfikne” 
Målgruppen för kampanjen var en man 45-65 år. Vi undrade om respondenterna tyckte att den 

målgruppen var relevant för kampanjen. Det var 17 (39,5%) respondenter som tyckte 

målgruppen var relevant och svarade ja på frågan medan 20 (46,5%) av respondenterna inte 

hade någon direkt åsikt och svarade vet ej. Det fanns även de som inte tyckte att målgruppen 

var relevant för kampanjen, dessa bestod av 6 (13,9 %) respondenter. En av de 44 
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respondenterna valde att inte svara, vilket blev ett bortfall. Under utdelningen av enkäten 

utryckte sig flera av respondenterna att målgruppen borde inkludera kvinnor, samt att 

målgruppen skulle kunna bestå av alla åldrar. 

 

 
43 SVARANDE 

Figur 11 - Tycker du att det är en relevant målgrupp för kampanjen? 43 svarande av 44 respondenter. 1 bortfall. 

 

Vi undrade även vad de svarande tänkte när de hörde kampanjens namn, ”Den digitalt 

nyfikne”. Alla utom 9 av respondenterna svarade på den frågan, vilket gav 9 bortfall. Dock så 

var det 10 (27,7%) respondenter som svarade ”inget” eller liknande. 13 (36,1%) av de 

svarande tyckte att det lät som någon som var nyfiken på datorer och det digitala, och vill lära 

sig mer. De övriga 12 (33,3%) respondenterna svarade lite olika, exempelvis ”Långt ifrån 

mina intressen”, ”Man undrar vad det är”, ”Det låter bra, kanske skulle oerfarna också passa” 

och ”Det första jag kommer att tänka på är Nicke Nyfiken”. 

 

En fråga var om respondenterna hade uppmärksammat kampanjen. De flesta svarade att de 

inte hade gjort det, dessa bestod av 37 (86 %) respondenter. Det var dock 6 (14 %) 

respondenter som svarade ja medan en svarade inte alls. Om de hade uppmärksammat 

kampanjen ville vi gärna veta vart de hade sett marknadsföringen och på den frågan var det 3 

(33,3%) respondenter som hade sett den på biblioteket, 3 (33,3%) respondenter hade sett den 

som annons i lokaltidningen, och 1 (16,6%) respondent hade sett den på banken. 

Respondenterna kunde svara flera alternativ, varför det är sju svar här, när det bara var sex 

stycken på frågan innan. 
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43 SVARANDE 

Figur 12 - Har du uppmärksammat kampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 43 svarande av 44 respondenter. 1 

bortfall. 
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Vi undrade även om någon av respondenterna hade deltagit på aktiviteterna, där svarade alla, 

6 (100%) respondenter som sett kampanjen, nej. Respondenterna fick även frågan om 

kampanjen påverkat dem på något sätt, på frågan svarade 4 (66,6%) respondenter att den inte 

hade påverkat dem, och 1 (16,6%) respondent svarade vet ej medan 1 (16,6%) av  de 6 

svarande respondenterna som inte gått på någon aktivitet men som sett kampanjen valde att 

inte svara på frågan.  

 

Då vi tagit upp vad respondenterna hade för syn på klusterkampanjen vill vi nu visa 

informanternas syn på den. Informant C:s roll i klusterkampanjerna är att leda och coacha, 

samt kommunicera med de deltagande biblioteken, styrgruppen och projektägarna. Enligt 

informanten visste de att många i samhället stod utanför den digitala kunskapen, och därför 

var de viktiga att satsa på. Genom Prova-på-aktiviteter på biblioteket hoppades de öka deras 

kunskap. Även om kampanjen heter ”Den digitalt nyfikne” så har de en slogan som är på 

affischerna m.m. Denna slogan är ”Från nyfiken till rik”, där rik är ett återkommande ord och 

återfinns även i de andra kampanjerna. Eftersom Digidel startade samma vecka som 

klusterkampanjen samkördes dessa.  

 

När Futurum.kom-projektet började anmälde biblioteket att de ville vara med i klustergruppen 

på två av kampanjerna. Dessa kampanjer var ”Den digitalt nyfikne” och ”Småbarnsföräldern”. 

På så sätt blev informant A med i klustergruppen för ”Den digitalt nyfikne”. Informant B:s 

första kontakt med Futurum.kom-projektet och klusterkampanjerna var på dialogseminarierna 

som anordnades. Där diskuterade de målgrupperna och hur de ville marknadsföra biblioteken. 

Även reklambyrån Kreation var med under dessa seminarier. När en kampanj varit på gång 

har informant A samlat ihop de anställda på biblioteket och berättat om vilken kampanj det nu 

är som gäller och när det var dags för ”Den digitalt nyfikne” var det vuxenteamet på 

biblioteket som hade huvudansvaret för den, där ingick även informant B. Vuxenteamet 

tillsammans med informant A planerade och genomförde denna kampanj.  

 

Den första tanke informant B hade när denne hörde om klusterkampanjen var ”Någon i 

medelåldern, kanske både man eller kvinna, någon som vet något om det här men som man 

tänker sig vill veta mer”. Enligt informant C är ”Den digitalt nyfikne”: ”En person som vill 

lära sig mer alternativt lära sig använda Internet för vardagsbruk och dator […]” 

 

Informant A hade flera definitioner av ”Den digitalt nyfikne”. Dessa var ”dom som inte kan 

något om Internet, som inte vet hur man skaffar sig e-post-adress eller Facebook eller hur man 

söker. Och sen så är det den digitalt nyfikne, det är ju de som är nyfikna på plattor och 

mobiler, hur man laddar ner media. Som kan det här andra men som inte kan den […] saken.”  

Målen lokalt var detsamma som de övergripande målen för kampanjen enligt båda 

informanterna men också att skapa samarbeten med studieförbunden för framtida aktiviteter. 

Biblioteket satsade på både samarbeten utåt och att visa upp sina digitala resurser. 

 

De ville nå de människor som känner sig osäkra på tekniken och inte har någon att få hjälp av. 

Målet var att få dem till biblioteket och sedan lotsa dem vidare till studiecirklarna som 

anordnade Prova-på-träffarna. Enligt informant B utsaga var målgruppen och personan 

Magnus inte riktigt vad de satsade på. ”Men jag kände väl att det var mer till allmänheten man 

riktade sig lite mera. Alltså vuxna, lite nyfikna […]”. För informant C var målgruppen 

människor i yrkeslivet. Enligt informanten var klustergruppen överens om att många inte hade 

tillräckliga kunskaper, eller inga alls. Informant B ansåg att de inte nådde den sagda 

målgruppen utan att det var de äldre, såsom pensionärerna, som kom, och att även kvinnor 
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kom. Även de som brukar gå på de aktiviteter som biblioteket ordnade kom. Enligt informant 

A utsaga så kunde de inte se någon mätbar ökning av den utvalda målgruppen efter 

kampanjen. Innan och under tiden klusterkampanjen var så hade biblioteket ont om folk och 

hade en pressad arbetssituation. De kunde därför inte göra så mycket som de ville. De 

besökare som kom var ändå positiva till aktiviteterna.  

 

Enligt informant C utsaga var målet med kampanjen att få fler besökare att komma till 

biblioteken och gå på prova-på-aktiviteterna vilket lyckades.  Detta gäller för biblioteken i 

alla tre regioner. Dessa prova-på-aktiviteter har fortsatt efter kampanjen och har blivit en del 

av Digidels arbete.  

5.2.4 Marknadsföring på bibliotek 
Eftersom Futurum.kom-projektet handlar om att marknadsföra bibliotek undrade vi vad 

respondenterna av enkäterna tyckte om att bibliotek marknadsför sig. Respondenterna 

uttrycker sig positiva till marknadsföring på bibliotek, då 22 (52 %) respondenter tyckte att 

det var mycket bra, 16 (38 %) respondenter tyckte det var bra och 4 (10 %) respondenter hade 

ingen åsikt. Det var 2 bortfall på denna fråga. 

 

 
42 SVARANDE  

Figur 13 - Vad tycker du om att bibliotek marknadsför sig och sina tjänster? 42 svarande av 44 respondenter. 2 

bortfall. 

 

Informant C ansåg inte att bibliotek har arbetet med marknadsföring medvetet tidigare.  

När vi frågade informant A och B, vad de tyckte om marknadsföring på bibliotek var de båda 

mycket positiva till det. Informant A sa så här: ”Om man tänker på innan Futurum.kom-

projektet så var vi inte fokuserade, vi kunde ju inte dom här kunskaperna, alltså som man 

jobbar med kommersiellt, hur man liksom ringar in sin målgrupp, tar reda på saker om dom 

och lockar just för den här målgruppen. Utan jag tycker mest att vår marknadsföring utåt har 

varit program, evenemang såsom vi alltid har haft, men inte direkt på våra tjänster eller så.” 

Informant B ansåg att det kändes viktigt men svårt att nå fram till den valda målgruppen. Det 

fanns ändå en positiv syn på att marknadsföringen ska bli bättre ju mer de jobbar med det.  

 

De marknadsföringskanaler de använde sig av var programblad och foldrar till 

arbetsförmedling/skatteverket, Kontakten, Handelsbanken, Sparbanken, COOP, Apoteket, alla 

bibliotek och rådhuset. De hade även roll-ups, affischer och annonser i lokaltidningar och 

Commersen (en lokal gratistidning). En gemensam pressrelease släpptes även som gällde alla 
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som deltog i kampanjen. Under kampanjen bar de skjortor och knappar, även bokmärken 

delades ut. Allmänhetens uppfattning och mottagande av kampanjen enligt informanterna var 

positiv och det fanns en nyfikenhet. I bilden nedanför visas de marknadsföringskanaler som 

användes, där annonser och pressrelease står under Press.  

 
Figur 14 - Marknadsföringskanaler 

 

När biblioteket marknadsförde sig blev det mer riktat till allmänheten eftersom de tyckte att 

det var svårt att nå den specifika målgruppen. Informant A ansåg att det var lättare att 

marknadsföra sig till ”Småbarnsföräldern”, då visste de direkt hur de skulle nå målgruppen.  

 

Att arbeta med kommunikationsbyrån Kreation gick mycket bra och informant C kände till 

dem väl sedan innan. Materialet Kreation sammanställde fick godkänt av både styrgrupp och 

klustergrupp och informant C höll med om deras beslut. Det informant C hörde om materialet 

var att biblioteken ansåg att persona ”Magnus” såg datakunnig ut. Informanterna ansåg att 

marknadsföringsmaterialet de fick såg proffsigt ut och hade en hög igenkänningsfaktor. Första 

gången fick de alldeles för mycket material, dock har det blivit bättre och bättre för varje 

kampanj. Till ”Den digitalt nyfikne” kom det alldeles för många broschyrer som har fått 

slängas, det kan bero på att biblioteket inte hann dela ut dem på så många ställen som de 

skulle ha önskat. Enligt Informant A utsaga sågs materialet om man var intresserad av ämnet, 

annars såg de det inte alls.  

5.2.5 Lärdomar av kampanjen 
Eftersom ingen av respondenterna av enkäten hade varit delaktiga i kampanjen så har vi 

endast informanternas syn på effekterna av kampanjen. Under denna rubrik tas med andra ord 

bibliotekariernas syn på kampanjen och deras erfarenheter av kampanjveckan upp. 

 

Innan och under kampanjen var många sjuka och borta men även personalombyten då vissa 

gick i pension, därför var det lite personal och kampanjens vecka började inte bra. Informant 

B beskriver första dagen så här: ”Alltså första dagen minns jag att vi, att det var lite kaotiskt, 

för då började det med brandlarm och det var servrar som låg nere och vi samtidigt höll på att 

göra om, renovera rum här. Så det var ganska kaotisk start på den veckan.” Resten av veckan 

gick dock bättre. Informanterna uttryckte ändå en positiv bild av kampanjen och tyckte att den 

var lärorik. Framförallt lärde de sig om sociala medier och att ladda ner e-böcker men även 

hur de kan marknadsföra biblioteket. Biblioteket fick ett starkare samarbete med 

studieförbunden och andra lokala aktörer. Informant A uttrycker sig så här: ”[…]Det jag lärde 

mig då är man kan göra hemskt mycket med lite medel, bara man tycker att det är roligt och 

intressant. Och, ehm… att man faktiskt internlär sig ganska mycket inför en sådan här 

kampanj, man måste ta reda på, man måste kunna det när dem väl kommer.” Något annat de 

lärde sig, var att samarbeta med andra var otroligt lärorikt och att det var något som behövs 

inom biblioteket. Det behövs utbyte av idéer och kompetenser för att få till en fullkomlig 

Affischer Foldrar Roll-ups Press 
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verksamhet. De som var med i klustergruppen fick mer ansvar och arbetade teamvis medan de 

andra bibliotekarierna som inte var så delaktiga kanske inte fick en så djup bild av kampanjen.  

 

Informanterna har i efterhand insett att de kanske skulle ha marknadsförts sig på ett annat sätt 

för att nå målgruppen. Istället kunde biblioteket rikta in sig mer på pensionärsföreningar och 

vårdyrken.  Aktiviteterna skulle ha pågått under andra tider och inte så tidigt på dagen. 

Pensionärerna har kanske tid hela dagen, men det finns även folk som arbetar som är 

intresserade av att delta, men som på grund av tiderna inte kan. Även mer involverade 

personal hade varit bra, men just den veckan fanns det en anledning till att det inte fanns så 

mycket personal tillgänglig. Därför gick det heller inte att följa upp med en utvärdering efter 

kampanjen. Däremot gjordes en utvärdering av klusterkampanjen som sammanställdes av 

klustergruppen. Den bestod av åsikter från bibliotekarier på deltagande bibliotek. Det som 

kunde konstateras var att den målgrupp som utvalts inte stämde överrens med de besökare 

som kom till aktiviteterna. Målgruppen fanns men majoriteten var 60+. Besökarantalet ansågs 

inte nå upp till förväntningarna med tanke på allt arbete. Vetskapen om bibliotekets tjänster 

var förvånansvärt liten. Marknadsmaterialet fanns för mycket av, då det speciellt fanns två 

olika kampanjmaterial (Låna dig rik och Digidel) att dela ut. Det gjorde att ”Låna dig rik”- 

kampanjen kom i skymundan.  

 

I vissa kommuner fanns andra organisationer som gav digitala kurser gratis vilket kan ha gjort 

att besökarantalet inte var så högt som de skulle ha önskat. Tidsplanen för projektet har 

hållits. Projektet implementeras i verksamheten med fortsatta prova-på-kurser. Effekterna av 

klusterkampanjen gav biblioteken mer tankar om marknadsföring och skapade samarbeten 

med olika organisationer. Reklambyrån Kreation var medskapare av kampanjens material och 

arbetet med dem gick enligt kampanjgruppen bra men de hade önskat mer nytänk. Enligt 

kampanjgruppen förändras inte synen på biblioteket på en dag utan det är ett arbete som tar 

sin tid (Utvärderingsmöte av kampanjgruppen, 2011-10-05). 

 

Enligt informant C är en effekt av kampanjen, som märktes i alla regioner, var att många 

biblioteksbesökare nu förväntar sig att få en introduktion på e-böcker och nedladdning, något 

som inte var så efterfrågat innan kampanjen. 

 

Vi frågade på vilket sätt informant C tyckte kampanjen gick bra respektive dåligt och fick 

detta svar: ”Klustergruppen gjorde ett bra jobb med marknadsplan, tips och tidslinje. 

Materialet kom ut i tid till biblioteken. Ibland krockade klusterkampanjen med Digidel och 

det blev dubbelarbete på biblioteken. Andra bibliotek tyckte att det var bra att kampanjerna 

gifte sig med varandra då det blev effektivt och tidsbesparande.” Det informant C skulle vilja 

ändra är att kampanjen fick längre tid på sig och snävare målgrupper. 

 

I detta avsnitt har vi tagit upp vårt empiriska resultat av enkät och intervju, i avsnittet efter 

kommer vi att diskutera och analysera detta material. 
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6. Diskussion och analys 
I detta kapitel analyserar vi och diskuterar det resultat som framkommit i vår undersökning. 

Analysen görs med stöd av de teorier vi valt. Vi vill se hur Kotlers 4P:n kan anpassas till den 

marknadsföring som gjordes på vårt utvalda bibliotek under klusterkampanjen. För att göra 

detta så har vi valt att diskutera Produkt/Customer value, Pris/ User cost, Plats/user 

convenience, och Påverkan/User communication under olika påståenden. I 

relationsmarknadsföring tittar vi på relationerna mellan aktörer, användare samt potentiella 

användare. Castells teori om det informationella samhället sätts även det i relation till vårt 

insamlade material. Chadwicks teori om den digitala klyftan sätts i relation till hur det ser ut i 

Sverige idag och hur bibliotek kan hjälpa till att minska denna klyfta.  

6.1 Kampanjens mål fick inte det genomslag som önskades 

En av våra frågeställningar var ”Vad har kampanjen ”Den digitalt nyfikne” för övergripande 

mål och hur relevanta var de?” Det finns ingen mätbar ökning av målgruppen på biblioteket, 

vilket innebär att målet med kampanjen som informant C talar om, att få fler besökare från 

målgruppen att komma till biblioteket, inte uppfylldes. Däremot kom det besökare från andra 

målgrupper på Prova-på-aktiviteterna, vilket var en del av det övergripande projektet 

Futurum.koms mål. Det kom inte många nya besökare utan de flesta var vana 

biblioteksbesökare, vilket är bekymmersamt då det är det Futurum.kom projektet går ut på.  

Kampanjen ”Den digitalt nyfikne” hade som skrivet syfte att öka kännedomen om vad 

biblioteken har för utbud och informera om digitala medier och tjänster. Det var även 

informanternas syn på mål för klusterkampanjen. Även om de som kom på aktiviteterna var 

vana biblioteksbesökare så kan de behöva informeras om de digitala tjänsterna då de är 

relativt nya. Vi ser att målen ändå var relevanta för klusterkampanjen men att de inte alltid 

fick ett helt genomslag då klusterkampanjen inte lockade till sig så mycket fler nya besökare, 

som därmed kunde bli informerade om bibliotekets utbud. Det är inte ett helt överraskande 

resultat då klusterkampanjen inte pågick under en längre tid och fick etablera sig. För att fler 

nya besökare ska komma behövs även mer tid för planering och mer resurser än vad 

biblioteket hade under denna period. Det komplexa med klusterkampanjen var också att den 

ingick i ett annat projekt, det vill säga ”Digidel”. Samarbetet gör det även svårt att säga vilket 

projekt som skapade intresse för de digitala medierna och tjänsterna hos användarna. Det 

enkla vore att säga att de gjorde det båda två, men faktum är att medan klusterkampanjen 

”Den digitalt nyfikne” pågick en vecka fortsatte ”Digidel” vidare med sitt projekt. Att få 

användarna intresserade för de digitala medierna och tjänsterna är något som har tagit sin tid. 

Det visar att klusterkampanjen endast var en startpunkt för att visa upp dessa tjänster som 

sedan sammanflätades med ”Digidel”, då de båda kampanjerna var snarlika.  

6.2 Besökarna var äldre än den sagda målgruppen 

En fråga vi ställde i vår frågeställning var ”Vilken var målgruppen för ”Den digitalt nyfikne” 

och nåddes den?” Målgruppen för kampanjen var män i 45-65 års ålder. Denna målgrupp 

nåddes till viss del då dessa i och för sig kom till aktiviteterna. Dock var den större delen av 

besökarna äldre än den angivna målgruppen, alltså över 65 år och pensionärer då dessa hade 

mer tid då många av aktiviteterna skedde under dagtid. Även kvinnorna, som inte var en del 

av målgruppen, var intresserade av att lära sig mer om det digitala och kom till biblioteket. 

Anledningen till att biblioteket inte nådde målgruppen anser vi bero på tidsbrist då de inte 

hann tänka igenom sin målgrupp och hur de borde marknadsföra sig för att nå den. Det vi har 

sett är även att målgruppen hade för stora åldersskillnader. Även om de alla kan vara 

intresserade av att lära sig mer om digitala tjänster så är män i 45-års ålder i ett annat skede i 

livet än en man som är 65 år. Vi anser att det är en svår målgrupp att marknadsföra sig mot då 
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det är svårt att rikta in sig mot dem då de kan ha olika intressen, utöver det digitala. Även att 

kampanjen endast riktades mot män och inte kvinnor kan det ha påverkat dem. Det kan vara 

svårt att veta hur de ska göra för att nå endast målgruppen. På grund av dessa svårigheter, plus 

att biblioteket hade tids- och personalbrist vid detta tillfälle, blev det att biblioteket istället 

riktade sig mot alla. Och specificerade inte sin marknadsföring speciellt mot någon målgrupp, 

utan hade som mål att nå så många som möjligt. Vi anser att om biblioteket haft mer tid så 

hade de kunnat tänka igenom sin målgrupp och hitta sätt och platser att marknadsföra sig på 

för att nå den sagda målgruppen bättre. Med tanke på att mindre än hälften av respondenterna 

av enkäten var positiva till målgruppen och 20 av respondenterna inte visste vad de tyckte om 

den tyder vi som att målgruppen kunde ha definierats bättre, med mindre och specifikare 

målgrupper.   

 

Vårt material tyder på att aktiviteterna anordnades under fel tider för att kunna nå de 

människor som är i yrkeslivet, vilka var en del av målgruppen. Till exempel så pågick 

bankernas aktiviteter endast fram till klockan 15.30, förutom en som började klockan 16.00, 

men även den skulle vara svår att hinna till om man är heltidsarbetare. Aktiviteten där 

Facebook visades, samt ett antal av Prova-på-aktiviteterna skedde efter klockan 16 så att även 

de som arbetade kunde delta. Av de tider som fanns var det lättare för pensionärer att delta. 

För att locka den yngre delen av målgruppen hade det varit bättre om fler av aktiviteterna 

anordnades kvällstid och på helgerna då de har mer tid.  

 

Klusterkampanjen gjorde som vi tidigare nämnt ett samarbete med ”Digidel” som även de har 

visionen att kunskapen om digital teknik ska spridas för att minska den digitala klyftan. I vår 

utvalda kommun bestod samarbetet av att kampanjerna kördes under samma vecka, men 

”Digidel” fortsatte även efter att ”Den digitalt nyfikne” var slut, och kommer att fortsätta fram 

till slutet av år 2013. ”Digidel” har dock inte samma målgrupp som ”Den digitalt nyfikne” 

utan de riktar sig mot hela befolkningen, vilket kan ha förvirrat när aktiviteterna 

marknadsfördes. Detta anser vi vara en anledning till att marknadsföringen av kampanjen blev 

så vid istället för att nå den sagda målgruppen.  

 

En fråga som vi ställer oss är om de potentiella besökarna har ett behov av vår undersöknings 

fall, kampanjen ”Den digitalt nyfikne”. I enkäten ställde vi frågan ”Hur bedömer du din 

datavana?” och om den svarande vill lära sig mer om datorer och Internet samt vad de vill lära 

sig. Svaren var svåra att få ut något konkret ifrån då fördelningen mellan kön, ålder och 

datakunskapsnivån var så pass jämt fördelade, även om de som använde datorer till vardags 

var i majoritet. Dock går det att utläsa att männen är intresserade av att lära sig om de mer 

avancerade sakerna, såsom grafisk design och Photoshop. Kvinnorna däremot vill lära sig mer 

om det digitala på en basnivå som de kan använda till vardags såsom sociala medier och 

Internet. Kampanjen riktade sig till män och de skulle få lära sig främst baskunskaper och om 

bibliotekets digitala tjänster men vår undersökning visar att målgruppen borde riktat sig mot 

kvinnorna istället, då det var dessa som var mer intresserade av att lära sig om det digitala. 

Visst fanns det män som ville det med, men kvinnorna var fler. Däremot var inte 23 (52 %) av 

respondenterna intresserade av att lära sig något alls och det berodde varken på deras 

kunskapsnivå eller ålder då dessa varierade. Detta visar att det viktigaste för att känna ett 

behov av att lära sig är att redan innan ha ett intresse för det. Finns det redan en nyfikenhet 

och ett intresse för ett specifikt ämne är det lättare att dras till dessa, därmed kan det vara så 

att kvinnorna redan var intresserade av det digitala då de genom dessa kan hålla kontakt med 

övriga familjen och vänner. I rapporten om Svenskarna och Internet 2011 beskriver de hur 

kvinnorna är mer aktiva på exempelvis Facebook än männen (Svenskarna och Internet 2011 s. 

19).  
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Det var jämt fördelat mellan män och kvinnor som ansåg sig vara vana biblioteksbesökare 

men det var fler män än kvinnor som ansåg sig vara ovana biblioteksbesökare. Kvinnorna som 

ansåg sig vara ovana biblioteksbesökare besökte biblioteket oftare än de män som ansåg sig 

vara ovana, då det var flera av kvinnorna som besökte biblioteket någon gång i månaden. Av 

detta kan vi utläsa att trots att många av kvinnorna besöker biblioteket ofta, så anser de sig 

inte vara vana biblioteksbesökare. Många av männen däremot anser sig vara ovana när de 

endast besöker biblioteket någon gång i halvåret, vilket känns mer rimligt. De flesta av våra 

respondenter var dock sådana som inte besökte biblioteket ofta. Det hade varit av intresse att 

veta varför det var så, dock var det inte en fråga som ställdes i enkäten. Speciellt eftersom 

kampanjen riktar sig till dessa potentiella besökare. 

 

De som i vår enkät hade uppmärksammat kampanjen var fyra kvinnor och två män. Att de 

inte var fler tror vi beror på att det var mer än ett halvår sen kampanjen var, och att de inte 

kommer ihåg den. Men kan även vara att de inte såg den då de inte hade något intresse av vad 

den marknadsförde, eller att biblioteket borde ha marknadsfört den på fler ställen och anpassat 

mer efter målgruppen. 

6.3 Marknadsföringsmaterialet fick positiv respons 

Det material som användes till marknadsföringen av kampanjen fick positiv respons av både 

bibliotekarierna och besökarna. Det som var positivt med det var att det hade hög 

igenkänningsfaktor då alla kampanjer, såsom ”Låna dig rik”, har haft liknande utseenden.     

Vi ser att bibliotekets marknadsföring går att applicera på Kotlers fyra P: n, där påverkan 

beskriver hur marknadsföringen når användarna. Vilket vi anser är en viktig punkt då vi ser 

om biblioteket marknadsfört sig på rätt platser. En av frågeställningarna vi hade var ”Vilka 

marknadsföringskanaler använde folkbiblioteket sig av och varför just de?” Bibliotekets 

marknadsföringskanaler var under kampanjen foldrar, affischer, annonser, broscher, roll-ups 

och skjortor. I den ordinarie verksamheten använder de sig av annonser, hemsida, Facebook 

och någon enstaka affisch. Dessa kanaler är ändå bland de vanligast inom marknadsföring, där 

syns de och kan påverka sina potentiella besökare. De respondenter som uppmärksammade 

materialet gjorde det på biblioteket, banken och COOP, vilket är bland de mer välbesökta 

platserna i staden. Biblioteket ville nå ut tills så många som möjligt och därför valde de 

platser som dessa. Det marknadsföringsmaterial som fanns under kampanjen gav biblioteket 

en identitet med hjälp av en persona, Magnus. Synen på biblioteket kunde även den förändras 

genom att synliggöra deras bra egenskaper. Kampanjens persona utgav sig mer som en 

datavan person, på grund av dess utseende, en ung man med glasögon och utgav ett modernt 

uttryck, vilket inte sammanfaller med kampanjens målgrupp. Däremot har vi upptäckt att på 

Låna dig rik-bloggen finns en annan bild av ”Den digitalt nyfikne”, som mer passar 

målgruppen. Då det är en äldre man vid namn Erik som är persona. Denna persona har inte 

nämnts vare sig i intervjuer med informanter eller i annat material på Futurum.koms hemsida. 

Det är troligtvis en tidig persona som tidigare ändrats till Magnus. Persona Erik kan vara 

baserad på de tidiga dialogseminarierna (Målgrupper, Låna dig rik-blogg, 2011).  

6.4 Marknadsföringen av kampanjen har förstärkt samarbeten  

Biblioteket vi använt oss av i vår undersökning hade inte arbetat så mycket med 

marknadsföring innan kampanjen ”Låna dig rik” och var relativt ovetandes om hur de skulle 

göra för att det skulle bli lyckat. I två år har de nu haft tillgång till utbildning om 

marknadsföring och deltagit i seminarier. De intervjuer vi gjorde tyder på att bibliotekarierna 

nu känner sig mer bekväma när det gäller marknadsföring. En annan sida av marknadsföring 

visades upp av Kreation som arbetar mer kommersiellt. Vi menar att det är bra att biblioteket 
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gör reklam för sina tjänster samtidigt som det tar mycket av bibliotekets resurser. I Kotlers 

marknadsmix som vi tidigare nämnt, finns ytterligare ett P som i detta fall kan appliceras och 

som innefattar Pris. Detta P beskriver vad det kostar för biblioteket att utföra en speciell tjänst 

till användaren. I detta fall vad kampanjen kostar biblioteket i fråga om personal, tid och 

arbete. Det tar en hel del tid och förarbete innan en kampanj kan utföras. Biblioteket hade vid 

tidpunkten för kampanjen inte tillräckligt med varken tid eller personal. De lyckades ändå 

utföra den med de få resurser de hade. Frågan är om biblioteket ska satsa på kampanjer eller 

på det ordinarie arbetet, då det tar mycket av bibliotekets tid medan kampanjer kan ge väldigt 

mycket för användare och bibliotekarier. Faktum är att återigen är de potentiella användarnas 

intresse avgörande för om de kommer att lockas av kampanjen.  

 

Vi ser att det är positivt att fortsätta att marknadsföra sina tjänster i samma spår då det kan få 

tid att utvecklas och etableras. I och med marknadsföringen av sina digitala tjänster ingick 

biblioteket ett samarbete med olika lokala aktörer vilket breddade deras nätverk och 

kunskaper. Internt fick bibliotekarierna även lära sig att hantera till exempel e-böcker, vilket 

är bra då denna aktivitet rankades som en av de högsta i vår undersökning. Detta gjorde att 

bibliotekarierna kompetensutvecklades och inspirerades till att följa den tekniska utvecklingen 

samt fortsätta att arbeta med marknadsföring och samarbeten. Genom kampanjen fick 

biblioteket etablera en relation till användarna medan även de lokala aktörerna, såsom 

bankerna, fick en chans att få nya kunder genom att visa deras digitala tjänster och 

möjligheter. I stället för att de äldre och digitalt ovana ska gå till banken och betala räkningar 

marknadsförde nu banken sina digitala tjänster, såsom Internetbanken, där de kan utföra sina 

ärenden via Internet och inte ens behöver lämna hemmet. Vår åsikt är att biblioteket 

marknadsförde bankernas tjänster åt dem. Speciellt då dessa aktiviteter var bland de mest 

välbesökta på biblioteket, likaså Prova-på-aktiviteter som studiecirklarna ordnande. Men även 

biblioteket vann på det då bankerna och Prova-på-aktiviteterna kan ha lockat besökare som 

inte skulle ha kommit till biblioteket annars. Det var även ett mål att få fler besökare. Ett syfte 

med kampanjen var just att öka samarbetet med lokala aktörer, vilket lyckades enligt vårt 

material då biblioteket har fortsatt samarbeta med studiecirklarna. Eftersom biblioteket är en 

öppen plats för allmänheten är det en bra plats för samarbeten i samhället. Det är positivt att 

ett bibliotek med så få resurser som de hade lyckades genomföra kampanjen så bra som de 

gjorde, och de hade nog stor hjälp av att de hade så många samarbeten och det var dessa 

aktörer som höll i många av aktiviteterna. Då relationsmarknadsföring, som vi tagit upp i vår 

teori, handlar mycket om att vårda relationer ser vi det som en viktig del i bibliotekets arbete, 

både angående kampanjen samt den ordinarie verksamheten. Även att vårda sina relationer 

med både andra aktörer och individer. En kampanj skapar relationer och nätverk, vilket ”Den 

digitalt nyfikne” har gjort med studieförbunden och bankerna. Biblioteket syftar ändå till att 

behålla denna kontakt de fått och samarbeta vidare. För att skapa sig en positiv bild av sin 

verksamhet ser vi att det är bra att samarbeta med flera aktörer och kunna lära av detta. Det 

ser vi i kampanjen där bibliotekarierna känner sig inspirerade av att samarbeta. Även 

marknadsföringen ges en snålskjuts då de nyfunna samarbetena ger en brygga över till 

potentiella användare som inte upptäckt bibliotekets potential eller skatter. Aktörerna och 

biblioteket utbyter även kunskap de har nytta av i framtiden. Sådan kunskap kan vara hur 

verksamheter arbetar och ser på marknadsföring eller en kunskap till exempel 

studieförbunden har vad det gäller digital teknik.  

 

Enligt vårt material var majoriteten av respondenterna positivt inställda till att bibliotek 

marknadsför sig och anser att de ska göra det mer. Även bibliotekarierna var positiva till det, 

då de inte jobbat med det så mycket innan ”Låna dig rik” kampanjen. De uppskattade att de 

fick internutbildning där de fick lära sig hur och var de marknadsförde sig till specifika 
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målgrupper. Biblioteket hade dock inte tillräckligt med tid eller personal för att kunna utnyttja 

sin utbildning till fullo, just i denna klusterkampanj. Ibland kan det vara bra att få rikta sig till 

en viss målgrupp för att fördjupa sin kunskap om dessa men det kan göra att andra grupper 

glöms bort. Vi anser att bibliotek i största allmänhet ska rikta sig mot olika målgrupper vid 

olika tillfällen och inte ha för stor målgrupp. Vårt material tyder på att detta stämmer överrens 

med vår åsikt. 

6.5 Bibliotekariernas syn på måluppfyllelsen 

”I vilken mån uppfattade bibliotekarierna att målen med klusterkampanjen uppnåddes?” var 

också en av våra frågeställningar. Enligt informanterna uppnåddes målen till en viss del då 

besökarantalet ökade något under klusterkampanjen men inte så mycket som de hade 

förväntat sig. De digitala tjänsterna, speciellt e-boks-utlåningen ökade något, och fick ett ännu 

större uppsving efter ”Världens bästa kort”-kampanjen. Det blev alltså en något fördröjd 

effekt av klusterkampanjen. För nya digitala medier kan det behövas mer tid för att det ska ge 

genomslag. Det kan finnas flera anledningar till detta, bland annat tradition att böcker ska 

vara fysiska, att folk inte förstår vad det är egentligen, och att de inte har Internet.  

6.6 Positiva till digitala aktiviteter på folkbibliotek 

En av våra frågeställningar var ”Hur värdesätter allmänheten digitala aktiviteter i 

folkbiblioteket och hur uppfattade de klusterkampanjen ”Den digitalt nyfiknes” budskap?” 

Enligt vårt material var majoriteten av respondenterna positivt inställda till att biblioteket 

anordnar digitala aktiviteter. Internetbanken var en av de aktiviteter respondenterna rankade 

högst när det gällde digitala aktiviteter. Det bibliotek vi har tittat på ordnade även de 

aktiviteterna med banker, och de visade sig vara bland de mest besökta. Anledningen till att 

aktiviteten var omtyckt kan vara för att det är ett allmänt intresse att kunna använda sin 

Internetbank och är något som behövs för att kunna fungera i samhället idag. Även Prova-på 

genomfördes på biblioteket, vilket var de mest välbesökta aktiviteterna under kampanjen. I 

vår enkät kan Prova-på jämföras med nytta och nöje i frågan om digitala aktiviteter. 

Respondenterna rankade aktiviteten som medel. Det stämmer överens med det som 

respondenterna vill lära sig och med det vi skrivit tidigare att behoven och intressena är 

viktigast. Människor har en tendens att ta till sig det de är intresserade av, exempelvis som i 

skolan när man kommer ihåg det som var ens intresse medan det andra ointressanta har fallit i 

glömska. Vårt material tyder på att biblioteket behöver göra mer reklam för aktiviteterna och 

göra dem roligare för att det ska komma ett högre antal på dessa då det ändå finns ett intresse 

av att Prova-på-aktiviteten ska finnas. 

 

Enligt vår undersökning får både respondenterna och informanterna samma tankar när de hör 

kampanjens namn ”Den digitalt nyfikne”, vilket är att det är en person som är nyfiken på 

digital teknik, vilket är positivt då det är just det den handlar om. Klusterkampanjens slogan 

”Från nyfiken till rik” passar även det in på detta. Namnet är tydligt och det går att förstå 

innebörden lätt utan att kunna feltolka den. Dock svarade någon av respondenterna att det var 

långt ifrån dennes intressen, vilket bara visar hur viktigt det är att ha intresse av det som 

marknadsförs för att se det. Finns det inte ett intresse av till exempel digitala medier, så hade 

de kunnat vara intresserade av stickning som biblioteket visade upp sidor om på Internet. Om 

det inte fanns intresse för stickning hade det kunnat visas upp en sida om hur byggandet av en 

altangår till. 

 

Av enkäterna i vår undersökning går att utläsa att de sex respondenterna som aldrig använt sig 

av en dator var av båda könen och har en ålder mellan 52 och 89 år. Av dessa var det bara en 

som var intresserad av att lära sig mer, och det var baskunskaper han var intresserad av. Detta 
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följer de resultat rapporten Äldre svenskar och Internet (2010) fick, där de som inte använde 

Internet och datorer inte hade något intresse av att lära sig att använda det. I och med att det 

mesta i samhället blir mer och mer datoriserat och många företag och organisationer finns 

tillgängliga på Internet och telefon blir det svårare för äldre som inte använder Internet att nå 

information som de behöver för att leva i samhället. Till exempel börjar nu telefonkatalogen i 

tryck upplaga istället bli digitaliserad. De blir då en del av den digitala klyftan som Chadwick 

pratar om i Internet Politics (2006). I samhället är det ekonomi som avgör allt, så även hur du 

har tillgång till en dator och internet. Finns inte en teknologisk kompetens behövs det 

inskaffas för att till exempel kunna söka jobb och kunna vara deltagande i politik för att få 

inflytande inom detta. Annars är det risk att du hamnar utanför samhället. Allt formas idag 

efter tekniken och överförs till vår sociala, ekonomiska och kulturella sfär som även Castells 

beskriver (Castells 2001). En verksamhet som biblioteket behöver vara flexibel för att hänga 

med i den tekniska omvandling, där allt ständigt ändras. Det är därför viktigt med kampanjer 

så som ”Den digitalt nyfikne” som hjälper till att minska denna klyfta. Vårt material tyder på 

att effekten av ”Den digitalt nyfikne” kommer att synas mer ju längre de har Prova-på-

aktiviteter och liknande kampanjer. Det är ändå en start för att minska den digitala klyftan och 

föra ut kunskap om digital teknik. Även om Sverige har en relativt stabil ekonomi, så är det 

inte en självklarhet att alla innehar den kompetens som behövs för dagens teknik. Den digitala 

klyftan syns i alla olika åldrar, kulturer och samhällen (Chadwick 2006).  

 

Enligt vår undersökning fick Facebook mest negativa röster av respondenterna, och på 

biblioteket var den aktiviteten den minst besökta, men de som var där var väldigt intresserade. 

Att den är minst besökt anser vi bero på att Facebook har funnits en längre tid och är etablerad 

och därför inte är något folk vill lära sig för att de redan kan det men även att de äldre inte 

känner något behov av att använda sig av det. De förstår inte vad de ska ha det till och äldre 

kan ha en annan livssyn eller lever kvar i en annan tidsanda där telefonen och radion var deras 

version av Internet. Vi har tidigare behandlat Kotlers fyra P: n, och vi ser att även här kan ett 

av hans P appliceras, nämligen Produkt/Customer value. Betydelsen av detta P är till exempel 

de digitala tjänster biblioteket erbjuder sina användare. Vårt material tyder på att både 

biblioteket och användarna gynnas av att tjänsten finns. Detta för att användarna kan ha ett 

behov av att lära sig mer om digital teknik. Det har vi även sett i vår undersökning att fler vill 

lära sig. Biblioteket vill anpassa sin service till ett mer digitaliserat samhälle där det även 

finns ett behov av detta.   
 

Det sista av Kotlers P:n som vi applicerar i vår analys av kampanjen ”Den digitalt nyfikne” är 

Plats/User convenience. Den behandlar hur lättillgänglig tjänsten är för användaren, i vårt fall 

hur de digitala tjänsterna finns tillgängliga. Kampanjen gör det möjligt för potentiella 

besökare att ta del av de digitala tjänster som biblioteket erbjuder, t.ex. e-boks-utlåning. Dessa 

tjänster finns tillgängliga 24 timmar om dygnet och därav kan de besöka biblioteket virtuellt.  

 

Under hela vår undersökning har vi mötts av positiv energi från bibliotekarier som känner sig 

engagerade och vill utvecklas. Även de respondenter som svarat på enkäten har varit positiva 

till biblioteket och dess verksamhet samt kampanjen. Respondenterna är av den åsikten att det 

är bra för samhället och för andra att digitala aktiviteter anordnas på biblioteket. Det verkar 

som att flera anser inte sig vara i behov av det, medan cirka hälften av dem ville lära sig mer 

om tekniken. Det säger emot sig självt men kan bero på att respondenterna inte vill erkänna 

sina brister. 
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6.7 Svårt att mäta klusterkampanjens mottagande  

Eftersom ingen utvärdering gjordes under kampanjen är det svårt att få en inblick i hur 

besökarna mottog kampanjen och aktiviteterna. I intervjuer har bibliotekarierna beskrivit en 

positiv bild av mottagandet men det är svårt att i efterhand vara självkritisk. Hade en 

utvärdering gjorts kunde aktiviteterna och marknadsföringen ha förbättrats till nästa gång. 

Aktiviteterna har implementerats i verksamheten på biblioteket, speciellt Prova-på-aktiviteter. 

Det är en vinst för biblioteket som de kommer att kunna ha nytta av i framtiden då det blir 

mer viktigt med ett etablerat nätverk och för invånarna i kommunen då de får lära sig om 

digital teknik. Det gick inte att se någon större ökning av biblioteksbesökare under kampanjen 

vilket vi anser bero på att biblioteket inte hann marknadsföra sig så mycket som de ville. Vid 

kampanjer som dessa har ändå biblioteket en möjlighet att kunna attrahera nya besökare. 

Återigen är det svårt att se en ökning då de inte haft en utvärdering av hur många nya 

användare som de fick. En utvärdering behövs för att kunna veta vad användarna har för 

behov, givetvis går det att få reda på genom frågor från användarna i den ordinarie 

verksamheten. Dock finns inget sådant nedskrivet för att kunna reflekteras om. 

 

I delrapport 1 (2011) om Futurum.kom, skriven av Zetterlund beskrivs de brister som finns 

med målgruppskampanjerna. Under planeringsarbetet samt dialogseminarier fanns inga 

användargrupper inbjudna, vilket gör att det inte fanns så mycket kunskap om dessa grupper. 

Istället byggs målgruppskampanjerna på antaganden om användarnas behov. Zetterlund 

beskriver vidare hur detta är vanligt inom många biblioteksprojekt (Zetterlund 2004, Gärdén 

et al 2006 se Zetterlund 2011).  Det är viktigt att nämna att ingen utvärdering gjordes innan 

kampanjen, utan istället baserades behovet på rapporten Svenskarna och Internet som gjordes 

år 2010. Egentligen var det ”Digidel” som baserade sin kampanj på rapporten men i och med 

att ”Den digitalt nyfikne” gjordes i samarbete med ”Digidel” och har snarlika syften lämpar 

det sig att tillämpa dessa siffror på klusterkampanjen. Att kampanjen ”Den digitalt nyfikne” 

inte gjorde någon övergripande förberedande utredning innan kampanjen diskuterades tror vi 

beror på att det tar för stora resurser och tid för bibliotekarierna. Istället blev det att de 

diskuterade behoven som fanns och det gav mest antaganden än faktiska belägg. Det måste 

göras en ordentlig utredning innan kampanjer startas anser vi, även om de i detta fall baserar 

behoven ur rapporten Svenskarna och Internet (2010). Klusterkampanjen borde ha anpassats 

till hur kommunen ser ut, till exempelvis arbetslöshet och liknande för att kunna locka fler 

besökare. 

 

Vi har i detta kapitel analyserat och diskuterat våra resultat, i nästa del behandlar vi våra 

slutsatser vi fått av analysen.  
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7. Slutsatser 
I tidigare kapitel har vi diskuterat de resultat vår uppsats kommit fram till, med hjälp av 

teorier om marknadsföring och informationella samhället samt den digitala klyftan. Även vår 

empiri har behandlats i denna del. I detta kapitel redogör vi för de viktigaste slutsatserna vi 

kommit fram till och de omständigheter som kan ha påverkat vårt material. Vi diskuterar även 

kring vidare forskning.  

7.1 Förslag och konklusioner 

För att tydliggöra våra slutsatser delas de upp i korta sektioner, där vi även resonerar kring 

förslag på förbättringar.  

7.1.1 Kampanjen hade för vida mål och pågick för kort period för att kunna 
mäta dess effekt  
Målet med klusterkampanjen var att öka kännedomen om vad biblioteken har för utbud och 

informera om digitala medier och tjänster.  Vi anser att målen är för vida och att det går inte 

att mäta kännedomen. Ett bättre mål hade varit att ha en ökad användning som mål, då folk 

kan känna till tjänsterna med inte använda det. Vi har inte tittat på statistik över utlånade e-

böcker då vi ansåg att det inte skulle ge oss en korrekt bild över hur det faktiskt är. Däremot 

har vi beskrivit antal besök och antal aktiva låntagare i inledningen där vi beskriver 

biblioteket. Den statistiken visar hur bibliotekets antal besök och antal låntagare minskat före 

och under klusterkampanjen. I intervjuer har det kommit fram att en viss ökning skett av e-

boks utlåning och besökare. Detta anser vi bero på kampanjer med digitalt innehåll som ägt 

rum efter ”Den digitalt nyfikne” vilket gett en senare effekt av utlånen. ”Digidel” som pågick 

samma vecka som ”Den digitalt nyfikne” är lättare att mäta en effekt av då den pågår 

fortfarande och kan därmed få en bättre effekt. Det tar tid innan en kampanj etablerar sig och 

synen på biblioteket förändras inte på en dag. De digitala tjänsterna behöver marknadsföras 

mer av biblioteket för att kunna göra medborgarna medvetna om att de även kan få en 

kunskap om dessa på biblioteket. 

7.1.2 För bred målgrupp för att kunna rikta in sig på 
Målgruppen för kampanjen var en man 45-65 år, han kom till biblioteket men den 

övergripande åldern för de medverkande på aktiviteterna var äldre och över pensionsåldern. 

Vi har anledning att tro enligt vårt material att marknadsföringen för kampanjen mer lämpar 

sig till kvinnor. Enligt vårt material var det de som ville lära sig mer om just digitala medier 

och Internet medan männen ville lära sig mer avancerade dataprogram. Bibliotekets digitala 

tjänster och kurser attraherar därmed mest kvinnor.  

  

Det var inte så många besökare som biblioteket hoppats på skulle komma på aktiviteterna. 

Biblioteket marknadsförde sig på de platser i kommunen där de syntes bäst även om de inte 

hann reflektera så mycket över målgruppen. Målet för biblioteket var att fånga upp så många 

som möjligt till aktiviteterna, därmed försvann målgruppsbilden anser vi.   

 

Marknadsföringsmaterialet visade en man med glasögon som såg modern ut och datakunnig. 

Det gav ett proffsigt intryck, men kanske inte gav en bild av vem kampanjen vände sig till, då 

det syftade till dem som vill lära sig mer om digitala tjänster. Vi anser att det hade varit bättre 

att ha en persona som liknade målgruppen. En person behöver känna igen sig i materialet för 

att kunna ta till sig det. För att intressera olika målgrupper menar vi att de kunde ha 

marknadsfört sina tjänster på olika sätt som gav ett intryck av att målgruppen kände sig 

träffad av materialet och kunde känna igen sig. 
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Vi kan konstatera att aktiviteterna för kampanjen pågick under fel tider då de pågick när de i 

yrkeslivet inte hade en chans att besöka dessa. Bibliotek i allmänhet kan dock ha svårt att 

tillmötesgå dessa då deras öppettider är begränsade.  

7.1.3 Allmänheten positiv till marknadsföring och digitala aktiviteter på 
bibliotek 
Marknadsföring av bibliotek har fått ett positivt genomslag i vår enkätundersökning likaså att 

bibliotek anordnar aktiviteter som digitala tjänster. Därmed menar vi att det finns ett behov till 

att göra dessa digitala tjänster marknadsförda. Det är också viktigt då vår värld mer och mer 

går mot en digital värld där våra liv implementeras. Samhället är uppbyggt av dessa tjänster 

idag och biblioteket behöver finnas till för de som inte lärt sig dessa ännu. 

 

Om marknadsföring är ett bra sätt att överbrygga den digitala klyftan kan diskuteras, men det 

är ett bra sätt att få de som inte visste att det går att få hjälp på biblioteket med internet och 

andra digitala tjänster att komma dit. Sedan är biblioteket en fri och demokratisk arena för 

alla, även de som inte har råd med en egen dator eller inte vill skaffa sig en. På biblioteket kan 

de använda den digitala tekniken och även lära sig hur den fungerar. Marknadsföringen är 

därför viktig för biblioteket i ett alltmer konkurrensbildande samhälle, där till exempel 

litteratur och andra medier blir allt billigare och lättare att få tag på. Att biblioteket ska ta itu 

med digitala klyftor ser vi som en självklarhet i och med deras demokratiska uppdrag. Det vi 

ser är positivt, är att även om barriärerna inte är så stora i Sverige som i andra länder kan vi 

förebygga dessa genom att se till att de svaga i samhället har likadana villkor som alla andra 

att överleva i samhället. 

 

Vi har under vår analys kunnat tillämpa Kotlers teori om de 4P:na på klusterkampanjen och 

sett att dessa P:n går att sätta i ett sammanhang i kampanjen. Marknadsmixen är väldigt 

generella tankar inom marknadsföring men ett måste om marknadsföringen ska bli lyckad 

men hjälper även till att ge en överblick över kampanjen.  

 
7.1.4 Samarbeten fortsätter 
Enligt våra intervjuer har samarbete med andra aktörer lyckats och fortsätter efter kampanjen. 

Det är viktigt med relationer enligt teorin om relationsmarknadsföring men även att stärka 

dessa. Vi anser att relationen till andra aktörer är god men att relationen till användarna inte är 

så god som den borde. Om relationen till användarna varit bättre så hade de antagligen ingått i 

en diskussion angående kampanjer som denna. En relation med besökare och aktörer blir 

starkare ju mer det arbetas med kampanjer om de innefattas i processen. Genom kampanjer 

får aktörer, användare och bibliotek ett utbyte av kunskap, även ett starkare nätverk där de kan 

interagera med varandra. 

7.1.5 Utebliven behovsanalys och utvärdering under kampanjen  
Vi konstaterar att det är av största vikt att göra en utredning innan en kampanj för att se vilka 

behov som finns i den egna kommunen. Även att en utvärdering görs både under tiden 

kampanjen pågår och efteråt för att kunna få en hel bild av hur aktiviteterna har påverkat 

besökarna och kunna få reda på vilket genomslag marknadsföringen fått. Detta gjordes inte 

utan endast en intern utvärdering gjordes av bibliotekariernas syn på klusterkampanjen. 

Återigen glöms användarnas åsikter bort. I en sådan här utvärdering av en kampanj som vi 

gjort är det även svårt att kunna generalisera de resultat vi fått, speciellt när utvärderingen 

görs så lång tid efteråt och urvalet är så litet.  
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7.2 Omständigheter som kan ha påverkat resultatet 

Våra resultat i uppsatsen kan ha påverkats av valet av intervjupersoner och de respondenter 

som svarat på enkäten. Ett större urval av intervjupersoner kunde ha gjort att vi fått ett annat 

resultat än vårt nuvarande. Vi kunde ha fått fler synpunkter angående kampanjen om vi valt 

att intervjua bibliotekarier som inte varit medverkande i den. Våra informanter gav dock en 

inblick i hur de ansåg att besökarna reagerat på klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”. 

 

Resultatet hade också kunnat bli annorlunda om vi gjort utvärderingen under den pågående 

klusterkampanjsveckan. Utvärderingen gjordes av oss cirka ett halvår efter kampanjen. Efter 

”Den digitalt nyfikne” skedde andra kampanjer som kan ha gjort att det är svårt att skilja 

kampanjerna åt. Vilket gör att intervjupersonerna kan ha glömt hur det faktiskt var. Även de 

personer som svarat på enkäten kan ha haft svårt att minnas kampanjen pågrund av detta. 

Hade vi haft tillfälle att intervjua de besökande av de digitala aktiviteterna hade vi kunnat få 

en bättre bild över kampanjen och hur den uppfattades. 

 

Utvärderingen påverkas också av att ”Den digitalt nyfikne” pågick gemensamt med ”Digidel” 

under samma vecka. Det gör det svårt att urskilja dem åt och de personer som svarat på 

enkäten kan ha förväxlat dem, då ”Digidel” fortsätter att pågå till 2013. 

7.3 Fortsatt forskning 

I vidare forskning om kampanjer som ”Den digitalt nyfikne” anser vi att det är intressant att 

se hur de olika klusterkampanjerna skiljer sig åt men även att se hur de olika biblioteken 

väljer att arbeta. Det är också intressant att under kampanjens gång utvärdera den, för att 

kunna få ut mer av forskningen. I vår uppsats har vi känt att vi hade kunnat få ut mer om vi 

kunnat medverka under kampanjen. Eftersom vår kampanj inte gjort någon större utvärdering 

av sin målgrupp innan kampanjen skulle det vara intressant att veta hur andra kampanjer 

arbetat i landet. Detta skulle då bli en större studie över målgruppskampanjer. Hur definieras 

dessa målgrupper, på vilka grunder och nås dem? 

 

Vi har i vår uppsats tagit upp mycket om de digitala aktiviteterna, vilka kunde i en större 

studie av alla medverkande bibliotek utvärderas och på så sätt få fram varför vissa går på en 

aktivitet medan andra inte gör det men också om biblioteket bör lägga mer resurser på att 

marknadsföra sina tjänster. Kanske vet redan invånarna vad som finns på biblioteket, medan 

nyinflyttade behöver informeras. I en större studie av marknadsföringskampanjer i landet 

kunde dessa kampanjer utvärderas för att se om de ger en effekt eller om de behövs. Tar 

kampanjerna hjälp av andra och tar lärdom av dem. Det hade även varit intressant att se om 

den digitala klyftan syns mer i vissa regioner än andra och i sådana fall se hur dessa arbetar 

med att förebrygga dessa.  

 

En idé är att göra en utvärdering mellan olika län. I Halland har till exempel en 

marknadsföringskampanj under åren 2009-2010 gjorts som heter ”Synliggör biblioteket”. En 

utvärdering kan göras, som jämför olika kampanjer i olika län för att se om det finns 

skillnader. Givetvis får det inte glömmas bort att alla städer är olika i storlek och har olika 

resurser. Även kampanjer som innefattar digital teknik kunde utvärderas på ett liknande sätt. 

Det viktiga är att avgränsa studien till specifika frågeställningar så att inte studien försvårar 

för forskaren i fallet. Studien hade exempelvis kunnat gå efter vissa teman. 

 



                         

     

 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats är en utvärdering av kampanjen ”Den digitalt nyfikne”, som var en del av 

projektet Futurum.kom. Detta projekt startade 2010 och var ett samarbete mellan 

folkbiblioteken i tre olika län, Blekinge, Kalmar och Kronoberg och dess uppdrag var att 

marknadsföra bibliotek och dess tjänster. ”Den digitalt nyfikne” var en av sex så kallade 

klusterkampanjer som genomfördes, där de alla hade olika målgrupper och syften. 

Klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” genomfördes i september 2011 och hade som mål 

att marknadsföra bibliotekens digitala resurser, samt att genom att samarbeta med olika 

studieförbund genomföra Prova-på-aktiviteter där besökarna kunde lära sig datorer och 

Internets grunder. Kampanjen riktade sig främst till män mellan 45-65 år som var i behov av, 

eller nyfikna på det digitala. I vår uppsats frågeställning undrade vi vad kampanjen hade för 

mål och målgrupp och om de ansågs vara relevanta, och om de nåddes. Vidare undrade vi 

även vilka marknadsföringskanaler som använts samt hur allmänheten värdesätter digitala 

aktiviteter på bibliotek om de uppfattade kampanjens budskap. 

 

För att få svar på våra frågeställningar utgick vi från ett antal teorier, främst 

marknadsföringsteorier såsom marknadsföringsmix och relationsmarknadsföring. Men vi 

använde oss även utav Chadwicks idéer om den digitala klyftan och Castells teorier om det 

informationella samhället. Vi använde oss av fallstudie som metod där vi använde oss av 

dokumentanalys, surveyundersökning och intervjuer. Intervjuerna genomförde vi på ett av de 

deltagande biblioteken samt med kampanjens projektledare för att få en bild av kampanjen 

och dess genomförande. Vi delade även ut enkäter i samma stad som biblioteket låg i för att 

undersöka om kampanjens uppmärksammats, samt vad allmänheten tyckte om 

marknadsföring av bibliotek och att bibliotek anordnade digitala aktiviteter. Dokumenten vi 

analyserade var dokument som var anknutna till kampanjen, samt till den stad och bibliotek vi 

valt att utvärdera.  

 

Vi genomförde analysen av materialet mot de teorier vi valt samt våra frågeställningar. Vi 

applicerade markandsföringsteorierna för att se om biblioteket hade följt dessa 

marknadsföringssteg. Vad gäller vår frågeställning påvisade vår analys att kampanjens mål 

uppfylldes endast till en viss grad då besökarantalet inte var så högt som de hoppats, men 

besökarna som kom fick ökad kännedom om de digitala tjänster biblioteket har att erbjuda. De 

besökare som kom visade sig till stor del inte tillhöra den valda målgruppen, utan många av 

dem var äldre och pensionärer. Även om det inte var många som hade uppmärksammat 

kampanjen så gillade allmänheten idén om att bibliotek anordnar digitala aktiviteter och att 

det finns någonstans de kan få lära sig de digitala grunderna. Vissa aktiviteter värdesatte de 

högre (Internetbank), och vissa värdesatte de lågt (Facebook).  

 

Avslutningsvis skrevs en slutsats där vi kom fram till att åldern för målgruppen var för vid, 

och att även kvinnorna borde ha inkluderats då de trots allt var intresserade av digitala medier 

och Internet och kom på aktiviteterna. Aktiviteterna som anordnades under kampanjen fick 

alla besökare, men de hade kunnat vara fler om marknadsföringen hade skötts bättre. Dock 

hade biblioteket personal- och tidsbrist innan och under kampanjen så detta resultat är 

förstårligt.  
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Övriga källor  
 

Intervju med informant A, 2012-05-07 

Intervju med informant B, 2012-05-07 

Intervju med informant C, 2012-05-04 – 2012-05-23 

 

Ljudupptagningar samt utskrifter av intervjuerna finnes i författarnas ägo. 

 

44 enkäter om klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” och digitala aktiviteter på bibliotek, 

2012-05-07  

 

Utvärdering av klusterkampanjen ”Den digitalt nyfiken” och Digidel vecka 38 och 39 2011. 

Mottagen: 2012-04-11 

 

Utvärderingsmöte med klustergruppsgruppen för ”Från nyfiken till rik” 20111005 i Växjö. 

Mottagen: 2012-04-11 

  

http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/utvc3a4rderingen-delrapport-1.pdf


                         

     

 

 

Bilaga 1: Enkät  
 

Hej! 

Vi gör en utvärdering av klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” som är en del av 

marknadsföringskampanjen ”Låna dig rik”. Klusterkampanjen pågick under september 2011 

och då kampanjen Digidel hade samma syfte samarbetade de under samma tid. Den bedrevs 

av biblioteken i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och riktar sig till de digitalt ovana och 

de som vill lära sig mer om digitala tjänster. Era svar på enkäten kommer vara en del av den 

utvärdering vi gör. Syftet med enkäten är att få reda på hur klusterkampanjen ”Den digitalt 

nyfikne” har uppmärksammats av allmänheten i kommunen samt vad deras åsikter är om de 

digitala aktiviteterna. Vi delar ut enkäten slumpmässigt i kommunen och alla som medverkar 

kommer att vara anonyma. Att svara på enkäten tar ca 5 minuter. Enkäten kommer att 

sammanställas och användas i en kandidatuppsats som kommer att vara klar i slutet av maj. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Emmy Blom och Sofie Karlsson 

Programmet för Bibliotek och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö 

Om dig 

Kryssa i dina svar om inte annat anges. 

1. Kön: 

 Kvinna  Man 

 

2. Födelseår: 19____ 

 

3. Högst avslutade utbildning: 

 Grundskola   Gymnasium 

 

 Folkhögskola   Yrkesutbildning 

 

 Högskola/Universitet  Annat:________________ 

 

4. Vad är din sysselsättning/ arbete? 

Svar: ___________________________________ 

 

5. Bor du i X kommun? 

 Ja  Nej 

 

 

Biblioteket 

 

6. Är du en van biblioteksbesökare? 

 Ja  Nej 

 

7. Hur ofta besöker du biblioteket? 

 Flera ggr/veckan   Flera ggr/månaden  Någon 

gång i halvåret 

 Någon gång om året  Mer sällan 

 

8. Hur bedömer du din datavana? 

 Har aldrig använt en dator    

 Har baskunskaperna  



                         

     

 

 

 Använder dator och Internet till vardags    

 Expert på datorer och Internet 

 

9. Vill du lära dig mer om datorer och digitala tjänster? 

 Nej 

 Ja  

Om ja, vad är du intresserad av att lära dig?: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________-

____________________________________ 

10. Tycker du att det är bra att biblioteket ordnar aktiviteter där du kan lära dig om datorer 

och digitala tjänster? 

 Ja  Nej 

Motivera kort ditt svar: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Vad tycker du om att biblioteken anordnar dessa aktiviteter inom digitala tjänster? 

Rangordna från 1 (Dåligt) till 5 (Mycket bra). 

Dåligt   Mycket bra 

 Internetbank    1         2         3         4         

5 

 Visar upp nytta och nöje    1         2         3         4         

5 

     sidor på Internet (resor, Blocket och slöjd) 

 

 Facebook och Twitter (Sociala medier)  1         2         3         4         

5 

 Visning av e-böcker och läsplatta  1         2         3         4         

5 

 Visa upp bibliotekets katalog    1         2         3         4         

5 

     och digitala tidningar m.m. 

 Släktforskning     1         2         3         4         

5 

 Daisy-talböcker    1         2         3         4         

5 

 Visa hur du kan nå    1         2         3         4         

5 

     biblioteket hemifrån via Internet 

Klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” 

 

12. Målgruppen för klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” var en man i åldern 55+- 

10år som i marknadsföringssyfte kallades ”Magnus”. Tycker du att det är en relevant 

målgrupp för ”Den digitalt nyfikne”? 

 Ja   Nej  Vet ej 



                         

     

 

 

Motivera kort ditt svar: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

   

13. Vad tänker du när du hör reklamkampanjens slogan: ”Den digitalt nyfikne”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Har du uppmärksammat klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? (Bild nedan) 

Om nej, hoppa över fråga 15-17. 

 Ja   Nej 

 
  

15. Var har du uppmärksammat klusterkampanjen?  

 Arbetsförmedlingen/ Skatteverket  COOP 

 Bank    Apoteket 

 Kontakten(Arbetslöshetsgruppen)  Bibliotek 

 Rådhuset    Annons i lokaltidningen 

 På Internet    Genom bekanta 

 

16. Har du varit på någon av aktiviteterna som biblioteket anordnade under 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 



                         

     

 

 

 Ja 

 Nej 

 

17. Hur har kampanjen påverkat dig? 

 Besökt biblioteket oftare 

 Börjat använda bibliotekets digitala tjänster 

 Börjat använda datorer mer 

 Har inte påverkat mig 

 Vet ej  

 

18. Vad tycker du om att biblioteket marknadsför sig och sina tjänster? 

 Mycket bra   Bra   Mindre bra             Dåligt                Ingen 

åsikt 

 

19. Har du några övriga synpunkter angående klusterkampanjen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



                         

     

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide – Informant (Bibliotekarie) 

 
1. Kan du berätta lite om hur ni kom i kontakt med klusterkampanjen ”Den digitalt 

nyfikne” och vad som var er första tanke när ni hörde talas om klusterkampanjen? 

a. Vad var din roll i klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 

b. Hur definierar du ”Den digitalt nyfikne”? 

c. Vad var målen med klusterkampanjen enligt dig? 

d. Har ni haft några egna lokala mål med klusterkampanjen, i så fall vilket/vilka? 

e. Vilken var målgruppen? 

f. Hur relevanta tyckte du att målen var för målgruppen? 

g. Uppnåddes målen tyckte du, i så fall på vilket sätt? 

h. Har ni sett någon ökning av målgruppen på biblioteket  

 

2. Futurum-kampanjen handlar ju mycket om att marknadsföra biblioteket. Vad anser du 

om att arbeta med marknadsföring på bibliotek? 

a. Hur upplever du att ert bibliotek har arbetat med marknadsföring innan 

Futurum projektet? 

b. Vilka marknadsföringskanaler använde sig biblioteket av under 

klusterkampanjen och varför just dem? 

c. Riktade ni marknadsföringen under klusterkampanjen direkt till målgruppen 

eller till hela allmänheten? 

d. Tyckte ni att materialet ni fick till att marknadsföra klusterkampanjen var bra, 

om inte varför? 

e. Fick ni någon respons på materialet av allmänheten eller användarna, i så fall 

vad sades?  

f. Nådde klusterkampanjen fram till målgruppen eller var det andra grupper som 

kom, i så fall vilka? 

 

3. Hur har ert bibliotek arbetet med aktiviteter som digitala tjänster innan 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 

a. Kan man se någon ökning av användandet av bibliotekets digitala tjänster efter 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” och i så fall hur? 

b. Vilka aktiviteter var mest populära under klusterkampanjen? 

 

4. Berätta mer om hur du upplevde klusterkampanjen och vad lärde du dig? 

a. Hur upplevde du allmänhetens uppfattning och mottagande om kampanjen? 

b. På vilket sätt tyckte du klusterkampanjen gick bra respektive gick dåligt? 

c. Vad skulle du vilja förändra om du fick och vad kunde ha gjorts bättre? 

d. Något du vill tillägga? 

 

 

 

 



                         

     

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Intervjuguide – Nyckelinformant (Projektledare) 

 
1. Kan du berätta lite om bakgrunden till klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 

a. Vad var din roll i klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 

b. Hur kom ”Den digitalt nyfikne” till? 

c. Hur definierar du ”Den digitalt nyfikne”? 

d. Vad var målen med klusterkampanjen enligt dig? 

e. Vilken var målgruppen och varför blev det just den? 

f. Hur relevanta tyckte du att målen var för målgruppen? 

g. Uppnåddes målen tyckte du, i så fall på vilket sätt? 

h. Har ni sett någon ökning av målgruppen på biblioteken? 

 

2. Futurum-kampanjen handlar ju mycket om att marknadsföra biblioteket. Vad anser du 

om att arbeta med marknadsföring på bibliotek? 

a. Hur upplever du att bibliotek har arbetat med marknadsföring innan Futurum 

projektet? 

b. Hur tyckte du det gick att samarbeta med en reklambyrå, gick det som ni 

trodde? 

c. Tyckte ni att materialet ni fick till att marknadsföra klusterkampanjen var bra, 

om inte varför? 

d. Fick ni någon respons på materialet av allmänheten eller användarna, i så fall 

vad sades?  

e. Nådde klusterkampanjen fram till målgruppen eller var det andra grupper som 

nåddes, i så fall vilka? 

 

3. Hur har ert bibliotek arbetet med aktiviteter som digitala tjänster innan 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne”? 

a. Kan man se någon ökning av användandet av bibliotekets digitala tjänster efter 

klusterkampanjen ”Den digitalt nyfikne” och i så fall hur? 

b. Vilka aktiviteter var mest populära under klusterkampanjen? 

 

4. Berätta mer om hur du upplevde klusterkampanjen och vad lärde du dig? 

1. Hur upplevde du allmänhetens uppfattning och mottagande om kampanjen? 

2. På vilket sätt tyckte du klusterkampanjen gick bra respektive gick dåligt? 

3. Vad skulle du vilja förändra om du fick och vad kunde ha gjorts bättre? 

4. Något du vill tillägga? 
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