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Abstract 
The purpose of this survey is to investigate librarians' knowledge and insight on 

marketing and how they work with marketing based on the issues: How do the surveyed 

libraries work with marketing, what methods/tools/techniques use the surveyed libraries 

themselves and the knowledge of the responsible librarians about marketing in libraries. 

Theories used to investigate the marketing of libraries and librarians' knowledge of 

marketing are mainly the comparative method but also Singh's research on attitudes to 

marketing and SWOT analysis. The survey focuses on two public libraries in southern 

Småland, Sweden. The librarians responsible for marketing have been interviewed. 

 

The results revealed that the interviewed librarians have good knowledge and 

understanding of marketing. They use many different marketing methods and marketing 

strategies. The libraries use their websites and local newspaper advertising in order to 

market themselves to the public. The libraries consciously and unconsciously use the 

marketing strategy word-of-mouth. Both libraries in the survey have participated in a 

project Futurum.Kom where the focus was on marketing. 

 

Librarians' knowledge, insights and view on marketing will be described in three 

themes; the librarians' knowledge, understanding and use of marketing strategies, the 

librarians' knowledge and the use of marketing strategies and views on marketing 

strategies and SWOT analysis. 

 

Nyckelord 
Bibliotek, Bibliotekarie, marknadsföring, Singhs modell, Komparativ metod, word-of-

mouth, SWOT-analys, målgrupp 

 

Tack 
Tack till bibliotekarier hos Kalmar och Alvesta som ville tilldela sin tid och kunskap till 

min undersökning. Vill även tacka mina handledare för det stödet och synpunkter och ett 

stort tack till en av handledarna som jag har haft mest kontakt med Katarina Friberg vid 

Linnéuniversitetet, den här uppsatsen hade inte blivit av utan ditt stöd och tillrättavisningar.  

Även ett stort tack till exminatorn Magnus Torstensson vid Linnéuniversitetet för det stora 

stödet för mig med arbetet med den här uppsatsen, utan dig hade den aldrig blivit 

examinerad.   
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1 Inledning 
 

Bibliotek har inte behövt syssla med marknadsföring eftersom i historien har 

allmänheten från början inte fått besöka biblioteket. Bibliotek har genom tiderna endast 

varit för de välbeställda samhällsklasserna att besöka nationalbibliotek, 

universitetsbibliotek eller privata bibliotek. Detta har luckrats upp med tiden och efter 

1800-talet började allmänheten bli mer välkommen till att besöka biblioteken. 

Allmänheten kommer till biblioteket men biblioteken har olika användargrupper som 

besöker biblioteket och biblioteken vill vanligtvis gärna få dem som inte kommer till 

biblioteket dit också.  

 

Bibliotekariernas insikter om marknadsföring är komplex eftersom det inte finns en 

bredd av detta inom BOI-forskningen. Dessutom är det omtvistat om bibliotek skall 

syssla med marknadsföring. Forskarna är tudelad där den ena forskningssidan är positiv 

till att bibliotek skall syssla med marknadsföring och den andra forskningssidan är 

negativ till detta. 

 

Det är intressant att undersöka bibliotekariernas kännedom om marknadsföring ute på 

biblioteken, om bibliotekarierna arbetar med marknadsföring och hur de arbetar med 

marknadsföring om de nu gör det. Undersökningen kommer att bli en kartläggning av 

bibliotekariernas kännedom om marknadsföring. Undersökningen sker på Alvestas 

bibliotek med den marknadsföringsansvariga bibliotekarien och på Kalmar bibliotek 

med marknadsföringsansvariga bibliotekarier.  

 

I undersökningen undersökts kännedom om marknadsföring genom kvalitativa 

intervjuer där både kartläggningsfrågor och öppna frågor ställs för att kompletteras med 

följdfrågor. Svaren på frågorna analyseras med hjälp av en komparativ metod där 

metoden har sin grund i Thomas Denk Komparativ metod- förståelse genom jämförelse. 

Thomas Denk är filosofi doktor i statsvetenskap. Han har skrivit läroboken Komparativ 

metod -förståelse genom jämförelse. Boken är också en introduktion till hur komparativ 

metod kan genomföras.    

 

Två tidigare forskare inom området marknadsföring är Rajesh Singh och Philip Kotler. 

De ställer sig båda positiva till att bibliotek använder sig av marknadsföring. Forskaren 

Joacim Hansson är kritisk till bibliotekens marknadsföring. 

 

2 Bakgrund  
 

Författarens förkunskaper inom området var kunskap från den traditionella 

kommersiella marknadsföring de flesta privata företag använder sig av. Privata företag 

använder olika marknadsföringsstrategier och metoder till att styrka sitt budskap.  

 

Komplexiteten med marknadsföring och bibliotekariernas kännedom kommer att 

redovisas här genom att följa några nyckelårtal och forskare som har påverkat synen på 

marknadsföringens betydelse för biblioteken.  

 

För folkbiblioteken har marknadsföring varit och är fortfarande en betydande 

verksamhet för att de skall synas i allt mediebrus. För universitetsbiblioteken har 

marknadsföring haft en underordnad roll på grund av att de i huvudsak används av 

universitetens personal och studenter.  
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Bibliotekens marknadsföring är påverkad av strategier som är baserade på skrifter och 

verksamhet av nyckelpersoner såsom Greta Linder (1888-1963, bibliotekskonsulent), 

Greta Renborg (1921-2005, hedersdoktor vid Göteborgs universitet) och Philip Kotler 

(1931-, professor Northwestern University USA, de fyra p: na).  

 

Redan 1887 förespråkade Fredrik Grunden att bibliotekssektorn skulle använda sig av 

affärsmetoder. Han fick dock möta starkt motstånd eftersom idén om kommersiella 

verktyg inte gillades inom bibliotekssfären (Eliasson & Jansson 2011 s 10). Greta 

Linder (Bäckström & Wasseman 2006 s 6) inspirerades av Samuel Swett Greens (1837-

1918) artikel ifrån 1876, som handlade om relationerna mellan bibliotekarier och läsare. 

Artikeln var startpunkten för marknadsföring av bibliotek. Från år 1887 och under 

1900-talet har termerna reklam och propaganda användt i vågor, som både avskräckte 

och tilltog inom bibliotekssektorn (Bäckström & Wasseman 2006 s 6). Nedan följer ett 

citat av Greta Linder insiktsfulla ord från 1917. 
 

Med biblioteksreklam eller propaganda eller annonsering, vilket man nu vill kalla 

det, menar jag allt det, som från ett biblioteks sida göres först för att föra 

allmänheten till dess dörrar och, sedan man en gång fått den dit, vad som göres för 

att hålla den kvar, för att hjälpa den tillrätta i böckernas överväldigande stora värld 

och för att av den kanske från början tillfällige besökaren göra en läsande 

människa. 

(Linder 1917 s 242-257) 
 

Greta Linders ord kan användas som en grund för marknadsföringsarbetet men även i 

det dagliga arbetet i övrigt på folkbibliotek. Marknadsföring på biblioteken avstannade 

för att åter bli aktuell under 1950-talet, även om termen marknadsföring inte användes 

än. Greta Renborg står bakom de första marknadsföringskampanjerna för bibliotek i 

Sverige. Genom henne växte det fram en grupp som kallades PR-bibliotekarier 

(Bäckström och Wasseman 2006 s 6-7). G Renborg stod för de första kampanjerna men 

det var Philip Kotler och Sidney J. Levy som på 1960-talet ”införlivade 

marknadsföringsaktiviteter inom offentliga och icke-vinstdrivande organisatorer” 

(Loverstock & Uirenburg 1990 se Garoufallou et al., 2009 s 313).  

 

Under 1960 och 70-talen fanns det fortfarande motstånd mot att använda 

marknadsföring inom biblioteken (Garoufallou et al., 2009 s 315). Det debatterades 

flitigt för och emot markandsföring. Frågorna handlade om publicitet, reklam och PR. 

Nu började vetenskapliga artiklar och böcker att skrivas om marknadsföring, bibliotek 

och bibliotekarier. 1977 publicerades, Bibliotekens PR- och kontaktarbete, av Greta 

Renborg. I hennes artiklar och bok kan det läsas om bibliotekens arbete med PR under 

1970-talet (Eliasson & Jansson 2011 s 11). Amerikanska biblioteksskolor började 

använda P Kotlers metoder som ligger till grund för den marknadsföring som vi känner 

till idag (Bäckström & Wasseman 2006 s 7). 1970-talet gav upphov till många 

förändringar som även finns kvar idag fast i andra former. 

 

Biblioteken fokuserade på kundnöjdhet och att få långvariga relationen till kunden. Nya 

metoder som framtvingades var marknadsföringsmix (4 p:n produkt, pris, påverkan och 

plats), marknadsplan, relationsmarknadsföring och intern marknadsföring. När 

digitaliseringen fick sitt allmänna genombrott fick marknadsföring ske på internet 

(Eliasson & Jansson 2011 s 10). 1977 definierade G Renborg skillnaden mellan PR och 

marknadsföring. Hennes syn och definition av PR är att det är ett verktyg inom 

marknadsföringskonceptet (Bäckström & Wasseman 2006 s 7). 
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Under 1980-talet anammades marknadsföring som ett eget akademiskt forskningsfält 

inom bibliotekssektorn (Garoufallou 2009 et al., s 315). Synsättet på marknadsföring 

ändrades och relationsmarknadsföring blev viktigt. Det innebar att man arbetade på att 

öka kundlojaliteten. (Bäckström & Wasseman 2006 s 14). Under 1990-talet skiftade det 

från att ha fokus på relationerna mellan parterna till den långvariga relationen till sina 

användare.  

 

Marknadsföring ses mest som en filosofi under 1990-talet (Persson 2009 s 16) men det 

finns även ett växande intresse för att utveckla metoder för att få till bättre 

planeringsunderlag. Även om fokus i första hand ligger på användarna, så ökar fokus 

även på övergripande frågor i den pedagogiska och vetenskapliga 

informationsförsörjningen (Svensk biblioteksförening 2010 s 14). 1990-talet förde med 

sig den digitala tekniken som möjliggjorde den ökade tillgängligheten för att kunna ge 

information på internet (Svensk biblioteksförening 2010 s 14). I framtiden och även 

idag ökar fokuseringen på IT-vetenskap, webbaserade tjänster och det personliga 

bemötandet. 

 

Själva marknadsföringen kommer i framtidens bibliotek att utgå från nyfikenhet, 

kreativitet och social kompetens. Diskussioner kommer att ha fokus på vad som 

konkurrerar med biblioteket, hur biblioteket ytterligare kan förtydligas och hur 

biblioteket kan bli mer personligt (Svensk biblioteksförening 2010 s 17). 

 

Marknadsföring i bibliotek är ett omtvistat ämne om marknadsföring skall finnas eller 

inte i bibliotek. Många forskare är positiva till att marknadsföring på bibliotek görs men 

några forskare är kritiska till marknadsföring på bibliotek då marknadsföring är ett 

relativt nytt arbetssätt för bibliotek. Forskare som är kritiska till att bibliotek skall syssla 

med marknadsföring är det för att de inte anser att marknadsföring skall ske till några 

andra än beslutsfattarna. Forskare som är positiva till att bibliotek skall syssla med 

marknadsföring är de som anser att biblioteken måste ha en bra relation till sina 

låntagare.  

 

2.1 Problemformulering 
 

För folkbiblioteken har marknadsföring varit och är betydande för bibliotekets 

verksamhet. Ändå har marknadsföring stannat av under längre tid för att senare tas upp 

igen (Bäckström & Wasseman 2006 s 6-7). Från 1960-talet till 1980-talet har det 

debatterats, omtvistats, omvärderats om biblioteken skall syssla med marknadsföring 

(Elisson & Jansson 2011 s 10-11). Begreppet marknadsföring har varit olika benämnt 

genom åren i arbetet med att marknadsföra biblioteket, samt haft lite olika betydelse 

(Loverstock & Uirenburg 1990 se Garoufallou et al., 2009 s 313). Efter 1990-talet 

använder biblioteket marknadsföring för att skapa en bra relation till låntagarna och idag 

är det fokus på relationsmarknadsföring (Bäckström & Wasseman 2006 s 14). 

 

Biblioteken har gått från politisk priotering till en lägre grad av priotering av bibliotek 

hos politikerna. Politikernas syn på biblioteket har skiftats lite men tanken som det 

oftast slutar i är att bibliotek är ett rum där läsning pågår. Därför har biblioteken inte 

resurser till att göra större marknadsföringskampanjer (Bergstedt 2004 s 20-21). 

Eftersom synen på att biblioteken skall syssla med marknadsföring har skiftat så har inte 

marknadsföring fått något bra fäste varken i forskningskulturen eller hos 

folkbiblioteken.  
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Därför kommer undersökningen att omfatta hur folkbiblioteken använder 

marknadsföring och vad bibliotekariernas kännedom är om marknadsföring. Tanken 

med uppsatsen är att den skall påvisa vilka insikter bibliotekarier har om 

marknadsföring och vad bibliotekarierna gör för marknadsföring i bibliotekens vardag. 

Undersökningen skall komplettera den tidigare forskningen om kännedomen hos 

bibliotekarierna om marknadsföring. Undersökningen omfattar två folkbibliotek Alvesta 

och Kalmar, i två olika stora kommuner i södra Sverige.  

   

2.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringen av bibliotek och jämföra hur 

bibliotek lägger upp sin marknadsföring och vad de ansvariga har för kännedom om 

marknadsföring. 

 

2.3 Frågeställningar 
 

- Hur arbetar de undersökta biblioteken med marknadsföring? 

- Vilka metoder/hjälpmedel/tekniker använder de undersökta biblioteken sig av? 

- Vilken kännedom har de ansvariga bibliotekarierna om marknadsföring på 

bibliotek? 

 

3 Litteratursökning 
 

Eftersom författaren har förkunskaper om marknadsföring i privata företag, blev 

litteratursökningen inriktad mot marknadsföring med sökorden bibliotek och 

marknadsföring. Bibliotek och marknadsföring var huvudämnen som skulle ingå i 

undersökningen men undersökningsvinkel bestämdes inte förrän uppsatskursen 

påbörjades.  

 

När undersökningsinriktningen var bestämd började sökningen på forskningsmaterial 

om marknadsföring och bibliotek. För att avgränsa sökningarna skedde det via 

sökmotorer som finns på internet för att göra smala sökningar. Linnéuniversitets 

bibliotek utnyttjades för att hitta forskningsböcker om marknadsföring såsom av Philip 

Kotler och andra forskare i vilka de har undersökt marknadsföring, bibliotek och 

bibliotekariernas kunskaper. Andra sökningar gjordes i Linnéuniversitetets databaser för 

att finna vetenskapliga artiklar såsom Garoufallou med flera andra forskare.  

 

Därefter fick sökningen om marknadsföring och bibliotek breddas och detta utifrån ett 

ämne i taget. När sökningen enbart innehöll marknadsföring för offentliga 

organisationer hittades Philip Kotlers undersökningar. Kotler är forskare inom 

marknadsföring och offentliga organisationer. I sina artiklar beskriver han 

marknadsföringsmetoder och hans forskning har ett stort forskningsvärde.  

 

Resterande sökning efter forskningsrelevanta skrifter baserar sig på systematisk sökning 

eftersom undersökningens specifika tema är marknadsföring. I databasen LISTA 

(Linnéuniversitets databaser 2016) via Linnéuniversitet bibliotek gjordes en sökning på 

ämnet marknadsföring, bibliotek och bibliotekarie och enbart artiklar (Rienecker och 

Jörgensen 2008 s 216-217). Genom sökningen kom artikeln The use of marketing 
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concept library service: a literature review av Emmanuel Garoufallou, Raina Siatrim 

Georgia Zafeirou och Ekaterini Balampandiou fram. Deras artikel behandlar 

marknadsföringens historiska perspektiv. På samma sökning fanns artikeln Librarians 

like a rockstars using your personal brand of promoto your services and reach distant 

user av Dan Gall. Hans artikel behandlar såväl bibliotekariens service till låntagarna 

som marknadsföringen av den till låntagarna.  

 

Savard, Réjean (1996) Bibliotekarier & marknadsföring: en tvetydig relation är en 

krönika som behandlar marknadsföring som begrepp i vilken han ger sin synpunkt på 

begreppet marknadsföring.  

 

Genom sökning med ämnesorden marknadsföring och bibliotek gavs en sökträff till 

Svensk biblioteksförenings framtidssyn där biblioteksföreningen behandlar bibliotekens 

moderna historia från 1990-talet och framåt (Svensk biblioteksförening 2010).  

 

Eva Bergstedt skriver krönikor i Biblioteksbladet om bibliotekarier och hennes syn på 

marknadsföring i biblioteksammanhang. Hennes krönika Så ska biblioteken synas och 

höras (2004) behandlar biblioteken och deras sätt att synas och höras.  

 

Rajesh Singhs artikel Does your library have an attitude problem towards ´marketing´? 

Revealing inter-relationship between marketing attitudes and behavior, i LISTA 

(Linnéuniversitets databaser 2016) hittades genom sökorden attityder, marknadsföring 

och bibliotek. Hans artikel behandlar bibliotekariernas attityder till marknadsföring och 

vad problemet kan vara med olika attityder till marknadsföringsbegreppet. Han gjorde 

sin forskning på 33 bibliotek i Finland. Hans studie passar väl för undersökningen av 

bibliotekariernas kännedom om marknadsföring på två olika folkbibliotek. 

 

Joacim Hanssons Folkets bibliotek? texter i urval 1994-2012 är en idédiskussion om 

huruvida marknadsföring skall finnas inom bibliotek. Han är den forskare i Sverige som 

är mest kritisk till att bibliotek verkligen skall syssla med marknadsföring till andra än 

till beslutsfattarna (Hansson 2012). 

 

Ellinor Ölander har gjort en studie Vad sägs om marknadsföring: en studie av 20 

artiklar i svensk bibliotekspress. Ölanders uppsats har varit till hjälp för denna studie 

och genom den har en kedjesökning uppkommit eftersom den har lett till annan relevant 

litteratur (Rienecker och Jörgensen 2008 s 215). 

 

4 Avgränsningar 
 

Valet att inte undersöka universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek eller fängelsebibliotek är 

beror på att de har färdiga målgrupper. Folkbibliotekets huvudsakliga uppgift är att rikta 

sig till den breda allmänheten men för att kunna nå den breda massan måste 

bibliotekarierna tänka till i sitt marknadsföringsarbete. I den här undersökningen har 

folkbiblioteken blivit avgränsade till två bibliotek.  

 

En ingående förklaring av Futurm.Kom-projektet kommer inte att ingå i denna 

undersökning dels för det finns många som har studerat kring och använt projektet i 

andra studier. Eftersom projektet inte kommer att ha någon relevans i denna 

undersökning kommer det inte att undersökas närmare då fokus är på bibliotekariernas 

arbetssätt med marknadsföringens alla delar och bibliotekariernas kännedom om 
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marknadsföring. Men projektet är omnämnt därför att bibliotekarierna själva har påtalat 

det vid intervjuerna. 

 

5 Begreppsdefinitioner  
 

I och med att marknadsföring är ett stort helhetsbegrepp behöver det delas in i mindre 

begrepp. Begreppen som följer är ett utplock till vad som skall ingå i denna 

undersökning. Själva marknadsföringsbegreppet kommer att förklaras i ett eget avsnitt.  

 

Marknadsföringsstrategi sker när marknadsföringsanalysen är genomförd. I 

marknadsföringsstrategi beslutas om till vilken målgrupp marknadsföringen skall rikta 

sig. I strategin bestäms även hur marknadsföringen skall se ut och vilka tidsramar 

strategin skall förhålla sig till. När strategin är utstakad görs en enklare marknadsplan 

(Helinsky 2006 s 41). 

 

Javed Zafar Naqvi (2004 s 2 Garoufallou Ibid., 2009 s 320) konstaterade att en 

marknadsplan kan bidra till bibliotekets förmåga att hitta en lämplig plats i framtiden 

och för att fylla den platsen med en mer optimal fördelning av resurser. Ellen Dodsworth 

(1998 se Garoufallou et al., 2009 s 318-320) betonar vikten av en omfattande 

marknadsplan och anger fyra grundläggande traditionella marknadsföringstyper, 

nämligen att bestämma vad skall främjas, definiera målgruppen, välja typ av 

uppsökande verksamhet och utvärdering av programmet. Dodsworth, Rae Helton och 

Stuart Esrock menar att segmentering är viktig i en strategiprocess som används till att 

bestämma den grundläggande målgruppen (Garoufallou et al., 2009 s 321).  

 

Målgrupp definieras som en grupp av människor, organisationen eller företag man 

väljer att rikta sin reklam till (Sveriges uppfinnarförening 2016). Bibliotekens stora 

målgrupp är allmänheten men oftast behöver allmänheten delas in i mindre grupper.  

Biblioteken gör en uppdelning av allmänheten i vuxna, barn och ungdomar som i sin tur 

kan delas in i ännu mindre uppdelningar av de större målgrupperna. Bibliotekens 

målgrupper är bland annat barn, unga vuxna, vuxna och boken kommer. Bibliotek 

formar sina tjänster olika beroende på vilken målgrupp de vill anpassa sig till. 

 

Word-of-mouth är en strategisk marknadsföringsmetod som har blivit ett relativt nytt 

och vedertaget begrepp inom bibliotekens marknadsföringsforskning. Metoden går ut på 

att bibliotekarien sprider information till användarna genom tal vilka i sin tur sprider 

informationen vidare genom tal till andra som kanske inte känner till bibliotekets 

tjänster (Mossberg & Johansen Nissen s 169). Dan Gall vill mena att word-of-mouth 

metoden är ett sätt för bibliotekarier att övervinna de stereotyper som finns även om den 

kan ta tid (Gall 2012 s 557). 

 

Relationsmarknadsföring är en idé där försäljningen inte slutar när pengar byter ägare 

utan istället utvecklas en långsiktig relation mellan köpare och säljare. Genom denna 

relation utvecklas hjälp och stöd till köparna där köparna, förhoppningsvis återvänder 

(Gall 2012 s 552). Denna sorts marknadsföring används till att bygga upp en relation till 

en avlägsen användare och bibliotekariens uppdrag är att ge den avlägsna användaren 

relationen till det användaren behöver (Gall 2012 s 554). 

 

Bibliotek kan också använda sig av  SWOT-analys som är en metod som idag används 

av de flesta kommersiella företag men bibliotek har även har börjat ta till sig metoden. 

Metoden SWOT-analys definieras som en teknik för att hitta 
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svagheter/styrkor/möjligheter och hot inom den egna organisationen. Zuzana Helinsky 

förespråkar biblioteken att ta till sig denna metod (Helinsky 2006 s 33).  

 

Exempel på SWOT-analys uppbyggnad  

 

Möjligheter Hot 

Styrka Svagheter 

Figur 1. SWOT-analys uppbyggnad (Helinsky 2006 s 33). 

 

6 Marknadsföring 
 

Marknadsföring definieras som en funktion i ett företag eller organisation enligt 

Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin (2013). Kotler (1972) definierar 

marknadsföring som ”the effective management by an organization of its exchange 

relationship with its various markets and publics” (Kotler 1972 s 12 se Garoufallou et 

al., 2009 s 313).  

 

Marknadsföring är ett kommersiellt begrepp och är fortfarande ett omtvistat ämne inom 

bibliotekssektorn. Forskare tvistar om bibliotek skall ägna sig åt marknadsföring eller 

ej. Därför finns ingen bestämd definition av marknadsföring inom bibliotekssektorn. 

Avsnittet nedan behandlar några olika definitioner och de kan appliceras på bibliotekens 

definition av marknadsföring. 

 

En definition av biblioteks marknadsföring kan vara att:  

 
Förstå marknadsföringens teori, inse skillnaderna och särskilja marknadsföringen 

från försäljning, marknadsföring, PR, reklam och andra funktioner eller aspekter 

som är en del av marknadsplan och organisera marknadsföringsstrategier som 

kommer bidra till dess effektivitet och prestanda. 

 (Kotler 1979; Ojimabo, 1994 se Garoufallou et al., 2009 s 314) 

 

Genom Kotlers definition skall organisationer ha en förmåga till att planera sina 

relationer till de aktiva målgrupperna (Kotler 1972 s 12 se Garoufallou et al., 2009 s 

313) Inom biblioteken finns självklara relationen till låntagare när låntagaren frågar 

bibliotekarien om hjälp att hitta en bok eller någon annan information. Bibliotekarien 

kan svara på frågan och bibliotekarien kan ha ett svar med en gång eller så kan 

bibliotekarien ta reda på svaret och meddela detta till låntagarna. Motsatt relation är att 

bibliotekarien frågar låntagare om låntagaren behöver någon hjälp. 
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6.1 Marknadsföringsbegreppet och bibliotek 
 

Kotler har skrivit flera artiklar och böcker i vilka han behandlar hur icke vinstdrivande 

organisationer kan använda sig av marknadsföringsstrategier i sina arbeten. Han har 

även skrivit om ämnet ickevinstdrivande organisationer och marknadsföring för 

forskningsfältet. Kotlers metoder kan bland annat mynna ut i att organisationerna 

använder marknadsföring genom att göra affischer (Kotler 1996). 

 

Det vanligaste sättet som biblioteken använder marknadsföring på, är genom trycksaker 

till evenemang. Till större händelser som till exempel prisutdelning, bjuds media ofta in 

för att bevaka händelsen. Annan marknadsföring bibliotek gör mynnar ut i trycksaker 

såsom affischer, foldrar, broschyrer samt annonseringar i den lokala dagstidningen. 

Trycksaker och annonseringar innehåller information om när bibliotekets evenemang 

skall ske. Trycksakerna är det mest praktiska arbetet med marknadsföring på bibliotek 

men det finns olika vägskäl för bibliotek att ta för att marknadsföra sig.  

 

Biblioteket kan marknadsföra sig i två olika riktningar. Ena riktningen är att 

marknadsföra sig till allmänheten både till de som kommer och de som inte kommer till 

biblioteket. Bibliotek kan även marknadsföra sig till politiker med budskap som kan 

gynna biblioteket. Joacim Hansson är som ovan har framkommit kritisk till att 

biblioteken skall marknadsföra sig till andra än till enbart beslutsfattarna (Hansson 

2012). 

 

7 Tidigare forskning, handböcker och övrig litteratur 
 

Biblioteken söker vägar för att definiera sin institution utifrån det konsumentcentrerade 

samhällets villkor. Den viktigaste anledningen till detta är att användarna förväntas ha 

ändrat sitt beteende och förskjutit sina förväntningar på de ”tjänster” bibliotek levererar 

(Hansson 2012, s 175-176).  

 
Användarnas intresse för tryckta böcker är inte oproblematiskt, för i ett samhälle 

som i allt väsentlig digitaliseras kan medborgarna förväntas konsumera och 

producera texter på ett sätt som i sin dynamik och snabbhet inte bara hotar, utan 

snarare, med en sorts naturlighet, tränger ut hittillsvarande former för produktion 

och användning av text och kunskap.  

(Hansson 2012 s 181-182) 

 

Marknadsföringsinsatser utgår i de flesta fall helt politiskt korrekt från att 

biblioteksanvändarna beter sig som kunder i en butik. (Hansson 2012, s 181). 

Biblioteken konstruerar i allt högre utsträckning ett förväntat användarbeteende eller en 

förväntad efterfrågan. Hansson menar att biblioteken går in i ett förväntningssamhälle, 

där biblioteken förväntar sig att användarna är på ett visst sätt. Biblioteken kan genom 

förväntan stänga om sig själva. Förhoppningsvis lyssnar de på de tydliga signalerna 

användarna sänder ut, eller så fortsätter de på den hittills inslagna vägen och konstruerar 

förväntade behov hos medborgarna i samarbete med förlagsbranschen och 

teknologisektorn (Hansson 2012 s. 189-190). 

  

Zuzana Helinsky skriver handböcker om hur marknadsföring kan göras på bibliotek 

men hon tar även upp forskningsfrågor i sina böcker. Helinzy menar att forskare kan 
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använda sig av hennes frågor i vidare forskning. Hon utgår från folkbiblioteken 

eftersom hon anser att de mest behöver metoder för marknadsföring i sitt dagliga arbete.  

 

Hon är positiv till att marknadsföring sker på bibliotek och därför skrev hon 2006 boken 

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek. Denna bok innehåller de 

praktiska modeller, verktyg och kalkyler som bibliotek kan använda sig av och även den 

interna marknadsföringen.  

 

Även om författaren har skrivit en handbok är det som titeln säger ändå en nödvändig 

bok att ta till sig såväl innanför forskningen om marknadsföring på bibliotek som 

utanför denna. I hennes bok kan inledningsvis läsas om varför hon anser att 

marknadsföring skall finnas på bibliotek.  

 

Hon menar att det i ekonomiböckerna ofta hävdas att konkurrens är nyttig, utvecklande 

samt leder verksamheten framåt. Gäller detta även bibliotek? Om ja, varför inte dra 

nytta av konkurrensen och lära oss av vår omvärld? ”Det fanns en tid då det var 

omöjligt att hitta böcker utan att kunna klassifikation och katalogiseringsregler” 

(Helinsky 2006 s 14).  

 

Allmänheten lärde sig att fråga bibliotekarierna om var de skulle finna sin bok. Numera 

finns dataprogram där allmänheten kan söka efter sin fråga. Därför sägs detsamma om 

marknadsföring på bibliotek. Biblioteken är i sin början och försöker lära sig att hitta 

den metod av marknadsföring som kan fungerar för dem. Genom sin början av 

metodletande kommer biblioteken använda tid till att prova på olika 

marknadsföringsmetoder innan biblioteket hittar en metod som känns rätt för 

biblioteken och bibliotekarierna att använda sig av.  

 

Philip Kotler skriver handböcker för biblioteken att använda sig av när personalen vill 

ha teknik och strategier att använda i marknadsföringssyften. Han är en forskare med en 

gedigen bakgrund inom det ekonomiska forskningsfältet men har även en gedigen 

bakgrund i forskningsfältet organisationer i vilka pengar inte styr över organisationen. 

Bibliotek kan ses som en organisation där styrningen av pengar inte är en huvudfaktor. 

 

I Rajesh Singhs forskning  har han varit på 33 olika bibliotek och intervjuat 

bibliotekarier om deras attityd till marknadsföring på bibliotek (Singh 2009). Singh är 

positivt till att bibliotekariers attityder till marknadsföring belyses och uppmärksammar 

den förvirring som finns kring marknadsföring (Singh 2009 s 31). 

 

Rajesh Singh har haft problem med att finna relevanta forskningsböcker och artiklar 

som behandlar bibliotekariers attityder och kunskaper om marknadsföring på bibliotek. 

Handböcker i hur de använder marknadsföringsstrategier i arbetet på biblioteken är 

desto fler (Singhs 2009 s 26). Singhs undersöker marknadsföringens kritiska faktorer 

bakom de typiska attityderna och kunskaperna om marknadsföring inom bibliotek 

(Singh 2009 s 26). Kotler, Levy och G. Zaltman är de som sägs vara upphovsmän till 

marknadsföring i offentliga verksamheter. (Singh 2009 s 25). 

 

8 Metod 
 

Alvesta bibliotek och Kalmars stadsbibliotek valdes eftersom biblioteken var i närmaste 

omnejd och intervjuerna gjordes på vartdera biblioteket. De två folkbiblioteken passade 

dessutom väl in för undersökningsfrågan om vad de har för kännedom om 
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marknadsföring och deras arbetssätt med marknadsföring genom deras deltagande i 

projektet futurum.Kom. Projektet var precis avslutat när intervjuerna skedde hos dem. 

Bibliotekarierna hade ett färskt minne med vilka insikter de fick om marknadsföring 

och hur de skulle arbeta vidare med marknadsföringen själva på deras vartdera 

bibliotek. 

 

Komparativ metod är vald för att kunna göra en jämförelse mellan två analysenheter 

som är lika i många avseende men där man ändå skall kunna påvisa olikheterna hos 

desamma. Metoden är vald för att förklara komplexiteten med marknadsföringen, 

bibliotek och bibliotekariernas kunskaper om marknadsföringen. 

Bibliotekariernas insikter placeras in i två olika modeller; Singhs modell och SWOT-

analys. 

 

Intervjuerna är gjorda utifrån en kvalitativ utgångspunkt.  Eftersom frågorna har varit 

öppna för att intervjupersonen själv skall kunna välja vilket håll intervjuen skall ta blir 

intervjuen semistruktuerad.  

 

8.1 Komparativ metod 
 

Komparativ metod, studie, analys och logik är fyra benämningar som Thomas Denk 

använder sig av. För att förenkla för läsaren kommer enbart begreppet komparativ 

metod att användas för att förklara metoden vid jämförelse mellan två folkbibliotek. 

Komparativ metod används främst för att jämföra länder emellan, men kan även 

tillämpas på andra jämförelse. Komparativ metod är vanligt inom studier av 

institutioner (Denk 2002 s 28-32).  

 

Komparativ metod används eftersom metoden är till för att jämföra undersökta 

analysenheter i deras olikheter och likheter. Inom komparativ metod finns en idé om att 

man genom att identifiera skillnader mellan bibliotek kan förklara skillnaden i den 

beroende faktorn (Denk 2002 s 43) i en most similar systems design, förkortas till 

MSSD. Modellen jämför bibliotek som är lika i flera avseende för att hitta 

förutsättningar som kan förklara skillnaderna mellan biblioteken. Likheterna kan 

grundas i gemensam historia, språk, religion, ekonomisk situation eller politiskt system 

(Denk 2002 s 62). Genom denna metod kan man påvisa de undersökta bibliotekens 

olikheter beträffande olika storlekar på kommun, bibliotekslokaler och även påvisa 

deras likheter med att de har samma grundtankar. Biblioteken har en gemensam historia 

i och med att de i alla kommuner någon gång i tiden startades upp på samma grunder. 

Biblioteken här i undersökningen lever under samma politiska system. 

 

Jämförelsen kommer att ske mellan bibliotekens marknadsföringsaktiviteter, av 

bibliotekens användning av marknadsföring och deras strategier. 

Bibliotekariernas kännedom om marknadsföring skall jämföras med det arbete 

bibliotekarierna gör med marknadsföringsaktiviteter och marknadsföringsstrategier. 

Dessutom kommer bibliotekarierna att jämföras mot varandra. 

 

Den komparativa metodens tre egenskaper är att först se till situationen i ett bibliotek. 

Andra egenskapen är att relatera studiens resultat till studier av andra bibliotek. Tredje 

egenskapen är att syfta till att ge ökad förståelse av marknadsföring och 

marknadsföringsstrategier (Denk 2002 s 12, s 38-39). Situationer kan bland annat vara 

bibliotekets storlek på lokalen och om personalsituation är god eller inte.  
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8.1.1 Komparativ metodens nivåer 

 

Nivåerna i en komparativ metod förklaras i följande avsnitt 
 

I komparativ metod finns tre nivåer. Det första: abstrakt nivå; här återfinns de 

begrepp, typologier och teorier som används i metoden. Det andra: operationell 

nivå: här finns de indikationer (mått) som används i metoden. Denna nivå är en 

förutsättning för att  kunna ge en bild av den empiriska nivån. Den tredje nivån 

består av de egenskaper och objekt som begreppen på den abstrakta nivån refererar 

till.  

 

(Denk 2002 s 87).  

 

Komparativ grundmetod genomförs i tre steg. Första steget är att dela in biblioteken i 

grupper, andra steget är att placera in biblioteken i ett analysschema. Det tredje steget är 

att jämföra biblioteken i hur de är indelade i analysschemat med den analytiska 

strategin. I och med detta finns det förutsättningar till att formulera en slutsats  

(Denk 2002 s 108).  

 
8.1.1.1 Kvalitativ intervju 

 

Kvalitativa intervjuer är intervjuer som skrivs ut för att kunna analysera svaren mot 

varandra i en modell som är utvald för undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009 s 

105-106). Semistruktuerad intervju har tillämpats i undersökningen och intervjuerna har 

skett med en intervjuperson åt gången. Frågorna i en semistruktuerad intervju är öppna 

för att intervjupersonerna själva skall kunna välja åt vilket håll intervjuen skall gå. I en 

semistruktuerad intervju kan intervjupersonerna ge sin syn på verkligheten (Kalve & 

Brinkmann 2009). Valet var givet att intervjua de ansvariga bibliotekarierna för 

marknadsföring genom det behövde en selektionsprocess inte genomföras. 

Intervjuguiden är konstruerad på ett sådant sätt att den är uppdelad i kartläggningsfrågor 

och kunskapsuppfattningsfrågor.  

 

Valet att inte gå ut med namn på bibliotekarierna beror dels på möjligheten att behålla 

anonymiteten och dels på att fokus inte skall bli på något namn. Personerna som 

arbetade då kan ha möjligheten att flytta på sig eller inte vara kvar på samma 

arbetsplats. Fokus skall vara på deras kännedom och insikter om marknadsföring och 

inte på vem de är. Anonymiteten är för etisk princip för de personerna som är 

inblandade i forskningen. De berörda personerna var informerade om undersökningens 

syfte och att deras deltagande är frivilligt och personernas uppgifter behandlas med 

konfidentialitet (Bryman 2011, s 131-132). Att Alvesta och Kalmars bibliotek är 

omnämda är för att jämförelsen skedde mellan bibliotek. 

 

9 Teori/Teoretisk ram 
 

En sökning gav träff på Rajesh Singhs studie på attityder och beteende om 

marknadsföring på 33 olika universitetsbibliotek runt om i Finland (Singh 2009).  

 

Singhs forskning mynnade ut i tre kategorier starka, medium och svaga 

marknadsföringsorienterade. Här används en modell för att senare placera in de 

undersökta biblioteken i kategorier. 
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Den starka kategorin kommer först och innefattar den mest positiva attityden till 

marknadsföring. De personer som finns inom den starka kategorin ser bibliotek som en 

färdigpaketerad produkt där användarna hjälps att hitta vad de söker i biblioteket och 

därmed bygger upp en relation till användarna genom sin expertis och servicekänsla. 

Bibliotekarier tror på teamwork inom personalen (Singh 2009 s 28). I denna starka 

kategori hade de flesta personer haft marknadsföring som ämne under sin utbildning. En 

av dem hade studerat de senaste trenderna inom ämnet av eget intresse. Två hade inte 

alls haft marknadsföring som ämne i sin utbildning men de finns ändå med i denna 

kategori (Singh 2009 s 29-30). 

 

I kategorin medium fanns det varierande attityder till marknadsföring. Främst var 

attityden riktad mot prissättning och promotion. I denna kategori tror de att bibliotek 

inte kommer kunna vara kostnadsfria i framtiden, men de tror på att skapa en 

medvetenhet om sina produkter och service genom olika kampanjaktiviteter. Å andra 

sidan verkar de skeptiska till om marknadsföring verkligen skall finnas på bibliotek. I 

denna kategori var det ungefär hälften där de hade haft marknadsföring i sin utbildning 

och hälften hade inte haft det som ämne i utbildningen (Ibid s 28-30). 

 

Den sista kategorin är svag. I den finns de som inte har någon specifik attityd till 

marknadsföring. För dem är marknadsföring inget koncept som är viktigt i deras 

biblioteks aktiviteter. Bibliotekarier håller en låg profil, men tror att marknadsföring kan 

hjälpa till att höja kvaliteten på biblioteksservicen. De är alltså positiva till 

marknadsföring. Här hade bara en haft marknadsföring i utbildningen (Ibid s 29-30). 

 

Singh diskuterar olika faktorer till hur bibliotekariernas kännedom om marknadsföring 

kan se olika ut beroende på om faktorerna är professionella kunskaper om 

marknadsföring, marknadsföringsutbildningar och träningskurser (Singh 2009 s 30).  

Hans forskning påvisar att medvetenhet bör skapas om marknadsföring att den bör 

finnas med under utbildningen som ämne. Några garantier lämna inte för positiva 

effekter på alla. (Ibid s 29-31).  

 

Singh tar stöd av Christian Grönroos i sin slutsats. Grönroos vill försöka skapa en 

medvetenhet om relationen till marknadsföring. Han menar att medvetenheten om 

marknadsföring inte kommer förrän termen marknadsföring blir utbytt till något mer 

accepterande som beskriver relationen till användarna bättre. Singh föreslår att 

biblioteken skulle kunna göra något liknande, som inte trampar på den etik och tradition 

som finns inom bibliotekssektorn (Singh 2009 s 31). 

 

Marknadsföring har fått en allt större plats inom forskningen om bibliotek. Ett sätt att se 

detta framsteg är att marknadsföring har funnits och är med på olika agendor på 

biblioteksmöten. Marknadsföring har även varit som workshops på större 

bibliotekskonferenser (Singh 2009 s 30) 

 

Efter jämförelse som framgått kommer biblioteken att placeras in i de kategorier Singhs 

har utvecklat i sin forskning, där han kategoriserar in bibliotekariernas kunskaper i tre 

olika kategorier som är starka, medium och svaga (Singh 2009 s 29-30).  

 

I analysen kommer en SWOT-analys att genomföras för att ge ett tydligt exempel på hur 

biblioteken kan använda sig av en SWOT-analys som verktyg för fortsatt arbete med 

bibliotekens marknadsföring. 
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SWOT-analys är ett rutmönster för att tydligt få fram information om bibliotekens olika 

möjligheter, hot, styrkor som svagheter. Denna metod väljs för att kunna ge ett verkligt 

exempel på hur bibliotek kan använda sig av marknadsföringsstrategier för att få 

information om hur de kan gå vidare med kampanjarbete eller andra 

marknadsföringssyften (Helinsky 2006 s 33). Kalmar och Alvesta delas in i två 

analysscheman.  

 

10 Resultat 
 

Kalmar stad och Alvesta kommun presenteras här och även deras folkbibliotek. Kalmar 

och Alvestas bibliotek har varit delaktiga i projektet Fututum.Kom och därför kommer 

projektet att presenteras kort. 

 

Ansvariga bibliotekarier för marknadsföring som intervjuerna har skett med presenteras. 

Inga namn förekommer därför har de ansvariga bibliotekarierna tilldelats namnen 

bibliotekarie A, B och C.   

 

Intervjuerna redovisas i tre teman om bibliotekariernas syn på marknadsföring, deras 

användning av marknadsföring, bibliotekariernas kännedom och insikter om 

marknadsföring samt deras användning av olika marknadsföringsstrategier.  

 

10.1 Presentation av kommunerna 
 

Kommunerna Alvesta och Kalmar ligger i Småland. Kommunerna skiljer sig åt i 

befolkningsgrad. Kalmar är mer en turiststad eftersom Öland är beläget i närheten och 

Alvesta är en knutpunkt för tågförbindelser.  

 
10.1.1 Kalmar och Kalmar bibliotek 

 

Kalmar är residentsstad i Kalmar län och är en av de äldsta städerna med flera 

minnesmärken. Kalmar hade ett regemente fram till 1997. Efter 1997 kom 

försvarsområdet att uppgå i Kalmargruppen inom Smålands försvarsområde.  

 

I Kalmar bor ca 64 000 invånare. Kalmars högskola slog 2010 ihop med Växjös 

universitet. Kalmar högskola och Växjös universitet blev Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet har för nuvarande 31 000 studenter som läser något av de 150 

utbildningsprogrammen eller någon av de 2 000 fristående kurserna. (Kalmar officiella 

besöksguide, Kalmar i siffor 2016 och Linnéuniversitetet 2016).  

 

Kalmars kultur- och fritidsförvaltnings vision är att Kalmar skall vara en nyckel till rika 

upplevelser (Kalmar, Kalmars kultur och fritidsförvaltning 2015). Förvaltningens 

övergripande mål är att Kalmar skall vara en generös och nyfiken kultur- och fritidsstad 

och att Kalmar skall ge både invånare och föreningsliv bästa förutsättningar till att ge 

och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid (Kalmar, Kultur och 

fritidsförvaltningen 2015). 

 

  



  
 

14 

Kalmar bibliotek 
 

Kalmars bibliotek erbjuder evenemang för alla åldrar. På biblioteket finns lånedatorer, 

bokcirkelkassar och biblioteket används till det i grund och botten ett bibliotek är till 

för, att låna och lämna böcker. På biblioteket kan låntagare även släktforska och 

givetvis finns alla sorters av läsbar elektronisk media såsom Tv-spel, Film, E-böcker. 

Förutom Huvudbiblioteket finns sju filialer, ett stifts- och gymnasiebibliotek samt en 

biblioteksbuss. Konsumentsrådgivning finns under samma tak (Kalmars bibliotek 

2015). 

 

I Kalmars politiska program är kultur- och biblioteksnämndens mål att biblioteken ska 

öka sin verksamhet och ligga i framkant till att bli attraktiva mötesplatser för alla åldrar. 

Kommunen skall finnas till stöd för studieförbundens folkbildande verksamhet och 

stimulera till utveckling. Kalmars bibliotek skall vara en arena för föreningar, 

organisationer och kulturaktörer men också vara ett offentligt rum för debatt och samtal 

i den demokratiska processen (Antagen i kultur- och fritidsnämnden, Kultur och 

fritidspolitiskprogram för Kalmar kommun 2015-2018. 2016). ”Biblioteket spelar en 

viktig roll som kreativ lärmiljö och en virtuell arena samt att vara en del av det livslånga 

lärandet” (Antagen i kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och fritidsprogramet för 

Kalmars kommun 2015-2018. 2015). 

 

I Kalmars biblioteksplan 2013-2016 står mål såsom att biblioteken spelar en viktig roll i 

den lokala utvecklingen och är en naturlig del i kommunens utvecklingsplanering. 

Behoven hos allmänhet, studerande, företag, föreningar/organisationer och förvaltningar 

skall bemötas. Personal skall kompetensutvecklas i arbetet för trivsam, sund och 

utvecklande arbetsmiljö. Barn- och ungdomars delaktighet ger verksamheten form och 

innehåll. Därför inbjuds de till lärande som läsande och mötesplats som den fristad 

biblioteket är (Antagen i kultur och fritidsnämnden, Kultur och fritidspolitiskprogram 

för Kalmar kommun 2015-2018. 2016). En målgrupp som benämns i biblioteksplanen 

är barn och unga men även studerande. 

 

I Kalmars biblioteksplan finns ingen konkret punkt om marknadsföring men tanken 

finns med i utstakade strategier för att nå ut till sina olika besökare. En ökad efterfrågan 

på bibliotekets informationstjänster ger däremot möjlighet till utveckling (Antagen i 

kultur och fritidsnämnden, Kultur och fritidspolitiskprogram för Kalmar kommun 2015-

2018. 2016). Kalmars biblioteksplan kan tolkas som en del i en marknadsföringsstrategi 

där strategierna indirekt är inskrivna. I biblioteksplanen erbjuds service såsom ”Boken 

kommer” och bokbuss erbjuds till de skolor som har långt till ett bibliotek. Annan 

service Kalmars bibliotek erbjuder är datorer som lånas ut och underlättar för invandrare 

att få kontakt med sitt hemland. Kalmar har även introduktionskurser i 

internetanvändning (Antagen i kultur och fritidsnämnden, Kultur och 

fritidspolitiskprogram för Kalmar kommun 2015-2018. 2016). 

 
10.1.2 Alvesta och Alvesta bibliotek 

 

Alvesta är en tätort i Småland. Där bor cirka 19500 invånare och den är en centralort i 

Kronobergs län. Alvesta är en knutpunkt för tågförbindelse, många pendlar härifrån till 

andra städer (Alvesta kommun 2015). Kommunen kallas ett ”Sverige i miniatyr” då 

Alvesta är lika långsmalt som Sverige. 
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Alvesta bibliotek 
 

Alvesta bibliotek ingår i utbildningsförvaltningen (Alvestas utbildningsförvaltning 

2016). Under huvudbiblioteket ingår fem filialer och en bokbuss (Alvestas kommun, 

Se- att göra - bibliotek 2016). 

 

Alvesta har en biblioteksplan som för tillfället inte gäller. Biblioteksplanen gällde fram 

till 2013 men finns ej uppdaterad. I biblioteksplanen från 2010 har de målet att 

marknadsföringen till allmänheten skall förbättras för folkbiblioteket. Bokbussens 

strategiska marknadsföringsmål är att ha reklamskyltar vid sportarenor och andra 

offentliga rum. En av dessa reklamskyltar är deras hållplatsskyltar (Alvesta 

biblioteksplan 2009-2013). 

 

Alvestas bibliotek erbjuder förutom låna/lämna böcker, även släktforskning och det 

finns alla sorters läsbar elektronisk media såsom Tv-spel, Film, E-böcker. Alvesta 

erbjuder även språkcafé, bokcirkel och datorer till utlån (Alvesta bibliotek 2015). 

 
10.1.3 Presentation av Futurum.kom-projeketet 

 

Futurum.Kom-projektet drivs av Länsbiblioteket sydost och regionbiblioteket i Kalmar 

län i samverkan med 25 kommunala bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Med Futurum.Kom-projektet vill de stärka och lyfta fram den kompetens 

bibliotekarierna har. Övergripandet syftet är att ”skapa en bild av biblioteket som ett 

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

demokratisk arena för alla” (Futurum.Kom 2013). Futurum.Kom-projeket pågick 

mellan 2011- 2012. Under projektet kunde befolkningen i de olika länen se ”Låna dig 

rik”- affischer, både inne på biblioteken och ute i innerstaden. Numera håller vissa av 

biblioteken projektet levande medan andra av biblioteken har trappat ner (Futurum.Kom 

2013).  

 

Projektet samarbetade med reklambyrå (Futurum.Kom 2013) för att få fram trycksaker 

såsom affischer. Projektet har andra samarbetarpartners såsom kulturrådet som har 

hjälpt biblioteken att få kompetensutbildning inom marknadsföring (Futurum.Kom 

2013). 

 

10.2 Presentation av respondenterna 

 

I Kalmar är de två bibliotekarier med delat ansvar för marknadsföringen av biblioteket 

och bibliotekets tjänster. En av bibliotekarierna har ansvar för kontaken med media 

såsom TV/Radio/tidning. Den andra bibliotekarien har ansvar över trycksaker såsom 

affischer. De delar på ansvaret för sociala medier och hemsidan. Bibliotekarierna är 

båda mycket medvetna om marknadsföring, kampanjarbete och 

marknadsföringsstrategier.  

 

Marknadsföringsstrategier sker genom Kalmars hemsida, katalog och sociala medier. 

Andra strategier kan även vara andra kanaler såsom TV/Radio/Tidning för att nå ut till 

låntagarna och förhoppningsvis framtida låntagare. I bibliotekariernas medvetenhet om 

marknadsföring görs uppdelningar av allmänheten i marknadsföringsgrupper såsom 

barn, familj, tonåring och seniorer i kampanjarbetet. Indelningen av målgrupper är för 

att kunna rikta eventet till rätt grupp av låntagare. 
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I Alvesta har en bibliotekarie det övergripande ansvaret över Alvestas biblioteks 

marknadsföring. De är inte lika medvetna om att marknadsföra sig. Alvestas 

bibliotekarie gör trycksaker och affischer. Trycksakerna kommer sällan utanför 

bibliotekets väggar. Ska de göra foldrar så kan fler bli inblandade.  

 

Båda biblioteken har deltagit i projektet Futurum.Kom. Alvesta deltog i de utbildningar 

projektet erbjöd, men använde sig inte av det i praktiken. Kalmar deltog i utbildningar 

och har tagit till sig metoder de fortsätter att använda. 

 

De tre intervjuade bibliotekarierna uppfattas som de är medvetna om att biblioteken 

behöver bli bättre på att marknadsföra sig ut till invånarna och att biblioteken är på god 

väg.   

 
10.2.1 Kalmar bibliotekarie A 

 

Bibliotekarie A har ansvar över bibliotekets trycksaker utifrån den styrande politiska 

grafiska profilen. Trycksaker kan vara affischer, broschyrer, annonser där de skall synas 

i lokaltidningen. Har även ansvar för den tekniska/digitala marknadsföringen. Den 

digitala marknadsföringen innebär att se till att informationen kommer ut på bibliotekets 

webbplats, bibliotekets Facebook och andra sociala medier. 

 
10.2.2 Kalmar bibliotekarie B 

 

Bibliotekarie B är kontaktperson för mediet såsom TV/tidning/radio. När annonser skall 

in i något av de nämnda medierna är det denna bibliotekarie de pratar med. När media 

vill komma i kontakt med biblioteket är kontaktbibliotekarie B den de får prata med för 

att få svar på sina frågor. 

 
10.2.3 Alvesta bibliotekarie C 

 

I Alvesta finns en bibliotekarie C som har ett övergripande ansvar över Alvestas 

biblioteks marknadsföring. De deltog i projektet Futurum.Kom men mestadels i 

utbildningarna och har affischer inne på biblioteket. Om Alvestas bibliotekarier skall 

göra foldrar, broschyrer så kan fler bibliotekarier bli inblandade. Bibliotekarier C 

ansvarar även för deras webbplats.  

 

10.3 Redovisning av intervjuerna 
 

Intervjuguidens första del, kartläggningsfrågor ger svar på vad intervjupersonerna gör 

för arbete med marknadsföring på de två biblioteken. Andra delen fokuserar på 

intervjupersonernas kännedom om marknadsföring och bibliotek. Hela intervjuguiden 

kunde ge upphov till följdfrågor. Intervjuguiden delas in i tre teman som skall besvara 

bibliotekariernas syn på och användning av marknadsföring, bibliotekariernas insikter 

och användning av marknadsföringsstrategier samt synen på marknadsföringsstrategier 

och SWOT-analysen. 
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10.3.1 Bibliotekariernas syn på och användning av marknadsföring  

 

Bibliotekariernas syn på marknadsföring är att de börjar bli mer medvetna om att den 

kommer ta större plats i arbetet än vad den tidigare har gjort. Min syn på 

marknadsföring hos bibliotek är att jag gärna hade sett att det var mer fokus på 

marknadsföring redan nu eftersom vi är i ett informationssamhälle. Information florerar 

på sociala medier som i tv, tidning och radio och även biblioteken bör vara synlig i 

informationskällorna.    

 

Singh skriver om att bibliotekarier är medvetna om marknadsföring men att de inte 

arbetar aktivt med marknadsföring (Singh 2009). I Kalmars bibliotek är de väl 

medvetna om marknadsföring och har diskuterat mycket kring marknadsföring eftersom 

de använder det inför program på biblioteket. Kalmars bibliotekarier diskuterar även 

betydelsen av marknadsföring för bibliotek och hur bibliotekarierna kan arbeta mer 

aktivt med marknadsföringen. De försöker även marknadsföra sig utanför bibliotekets 

egna lokaler såsom på bussar och andra anslagsplatser.  

 

Frågan är hur marknadsföringsarbete skall ske generellt och hur bibliotekarierna kan 

göra marknadsföring löpande i sitt arbete. Former för marknadsföring har inte hittats 

hos Kalmars bibliotekarier genom det kan inte heller marknadsföring göras permanent. 

Men Kalmars båda bibliotekarier använde sig av marknadsföringsstrategier när de skall 

göra event, evenemang, affischering eller annat kampanjarbete. Bibliotekarierna i såväl 

Alvesta som Kalmar tror sig inte kunna använda eller arbeta med marknadsföring på det 

sättet som de vill eftersom de känner att tiden inte räcker till. 

 

Kalmars bibliotek var i slutfasen med att få självutlåningsmaskiner. Med maskinerna på 

plats är det tänkt att möta låntagarna mer på golvet. Bibliotekarierna skall kunna visa 

låntagarna hur de använder bibliotekets tjänster ute på golvet. Bibliotekarierna skall inte 

sitta osynligt bakom en disk och knappa på ett tangentbord utan de skall kunna bjuda in 

låntagarna för att hjälpa dem mer.  

 

Bibliotekens marknadsföring mynnar oftast ut i trycksaker såsom affischer och 

broschyrer som måste hålla sig till kommunens grafiska profil. Kommunens grafiska 

profil har kommunens informationsavdelning bestämt. Grafiska profilen är till för 

kommunens offentliga verksamheter, oftast är det så att kommunens logga skall vara 

med och ett bestämt typsnitt ihop med bibliotekets logga för bibliotekets verksamhet. I 

vissa fall kan det låsa biblioteken i deras marknadsföringsarbete. Ett slutgiltigt ansvar 

över bibliotekens marknadsföring har biblioteketchefen.  
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10.3.2 Bibliotekariernas kännedom, insikter och användning av 
marknadsföringsstrategier 

 

Bibliotekarien på Alvestas bibliotek tror sig tycka att deras personal har ganska bra 

kännedom om marknadsföring men att det varierar från person till person. Variationen 

kan bero på om individen själv har ökat sin kompetens genom att utbilda sig inom 

marknadsföring. Bibliotekarierna på Kalmars bibliotek tror sig tycka att deras personal 

inte har kännedom om marknadsföring men har blivit bättre i och med att de har arbetat 

aktivt och medvetet med marknadsföring.  

 

Alvestas bibliotekarie menar att marknadsföring spelar en stor roll men samtidigt är 

marknadsföringen den minsta delen som görs i verksamheten. Därmed är 

resursfördelningen inte stor till att marknadsföra biblioteket även om det spelar en stor 

roll. Kalmars bibliotekarier menar att marknadsföringen spelar roll beroende på vilka 

kanaler som skall användas för olika event som sker på biblioteket. Marknadsföringen 

spelar en roll när biblioteket skall nå ut och berätta om någonting på Facebook eller 

genom annonser. Om event skall rikta sig mot ungdomar sker marknadsföringen till 

dem på Facebook, medan ett annat event riktar sig till vuxna, som läser annonser i 

tidningen. 

 

Bibliotekarierna i såväl Kalmar som Alvesta har gemensamma kunskaper genom 

Futurum.Kom-projeket. Kalmar arbetar mer medvetet med 

marknadsföringskunskaperna när de gör kampanjer. Bibliotekarierna har tagit till sig 

marknadsföringssynsätt att se vad ”produkten” kan vara och vad de vill ”säga” med 

marknadsföringen. Bibliotekarierna som arbetar på Kalmars bibliotek har tänkt till i vad 

Kalmars bibliotek kan erbjuda och att de är bra på vad Kalmars bibliotek kan erbjuda 

allmänheten. 

 

Marknadsföra biblioteket som fenomen görs inte och det är värt att fundera på varför det 

inte marknadsförs. Frågan är hur man skulle kunna marknadsföra biblioteket som 

fenomen.  

 

Målgrupp kan användas som en marknadsföringsstrategi i sig. Genom att använda olika 

målgrupper kan marknadsföringsstrategier som är direkt användbara för målgruppen 

användas. Hos Alvesta görs målgruppsindelning såväl omedvetet som medvetet.  

Alvestas bibliotekarier utformar material på ett sätt om det är barn som är målgruppen 

och utformar material på ett annat sätt om det är föräldrar som är målgruppen. 

 

Hos Kalmar bibliotek arbetar de ansvariga bibliotekarierna aktivt med målgrupper. 

Hösten 2012 var målgruppen som de satsade extra på tonåringar 14-17 år. Kalmar 

utvärderar om målgruppen som fick en extra satsning kom till biblioteken men de säger 

även att mätinstrumenten är trubbiga och att det därför kan vara svårt att mäta. Kalmar 

bibliotek var i upphandlingarna av en ny hemsida för bibliotek som de hoppades att de 

kunde marknadsföra sig mer genom att lägga upp boktips, program och annat som kan 

locka folk till bibliotek.   

 

Kalmars bibliotekarier använder sig av teknik såsom bibliotekets hemsida och 

metoderna är trycksaker. Kalmars bibliotek har en annonsplats på en monitor i Kalmars 

badhus. Alvesta använder sig av word-of-mouth till sina låntagare och bibliotekarierna 

hoppas att låntagarna själva pratar gott om biblioteket. Alvestas bibliotekarie använder 

sig av teknik såsom Alvesta biblioteks hemsida och trycksaker. 
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10.3.3 Synen på marknadsföringsstrategier och SWOT-analysen 

 

En marknadsplan är en viktig plan att ha för vilka mål biblioteken skall ha för att kunna 

säga sig att lyckas med sitt arbete med marknadsföringen av bibliotek. I 

marknadsplanen kan biblioteket skriva in vad de skall använda sig av för 

marknadsföringsstrategier de redan kan och vad de behöver utöka sin kunskap i för att 

kunna marknadsföra biblioteket på bästa sätt för deras låntagare (Garoufallou et al., 

2009 s 321).  

 

Synen på SWOT-analysen är olika hos de båda biblioteken. I Alvestas bibliotek 

använder de inte SWOT-analysen alls. I Kalmars bibliotek finns synen på SWOT-

analysen med i planeringsmöten om vad Kalmars bibliotek skall satsa på i framtiden 

men de använder inte SWOT-analysen i marknadsföringssyfte. 

 

Andra marknadsföringsstrategier såsom word-of-mouth använder inte Alvestas personal 

medvetet. Kalmars personal använder word-of-mouth inför program som skall dras 

igång i biblioteket. Programmen hos Kalmar har oftast marknadsförts med en affisch i 

tidningen och i biblioteket.  

 

En marknadsföringsstrategi Kalmar arbetar med är att synliggöra sig utanför biblioteket. 

Detta sker med hjälp av en monitor som är uppsatt i sporthallar och äventyrsbad. På 

monitorn rullar bibliotekets program. De använder sig även av Kalmars biblioteks 

hemsida och sociala medier för att sprida programmen. 

 

Hemsidan hos bibliotek kan ses som en egen marknadsföringskanal eller 

marknadsföringsstrategi beroende på hur hemsidan skall användas ut till låntagarna. För 

10 år sedan var det bra om biblioteket hade en egen hemsida. Informationen var oftast 

bibliotekets öppettider. Idag skall bibliotekens hemsida se inbjudande ut för att folk 

skall besöka hemsidan. För att få besökare till hemsidan är bibliotek tvungna till att 

tänka på olika strategier för att nå ut till de som inte besöker hemsidan och även till de 

som besöker hemsidan. 

 

En annan marknadsföringsstrategi är att medvetenhet om marknadsföring skall finnas. 

Kalmar visar en stor medvetenhet om marknadsföring eftersom de har gjort en 

fokusgrupp med barn för att fråga barn vad de vill se i biblioteket och barnen kan 

påverka biblioteket till att biblioteket skall erbjuda tjänsterna till dem. Ett sådant 

exempel är en inbjudan till barnen i Kalmars kommun som bilden visar (Eliasson & 

Jansson 2011 s 10) och (Kalmar biblioteks Facebook foton, Fokusgrupp).     
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Bild 1 
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11 Analys 
 

Analysen är indelad i fyra olika utgångspunkter. Första delen är en analys av den 

redovisning som har skett utifrån intervjuerna. Den andra delen av analysen är en analys 

med komparativ metod som utgångpunkt, den tredje är en analys av vart jag vill placera 

in de undersökta bibliotekarierna i Singhs slutsatser och sista delen är mitt eget exempel 

av en verklighets SWOT-analys av biblioteken.  

 

Garoufallou med flera menar att bibliotekspersonal måste förstå 

marknadsföringsprocessen och marknadsföringsteori för att stödja bibliotekets tjänster. 

För att bibliotekspersonal skall förstå och kunna uppnå kunskap om marknadsföring är 

det viktigt att den får genomgå utbildning och att man engagerar personalen i 

marknadsföringsarbete (Garoufallou 2012 s 326).  

Har bibliotekarier gedigen kännedom och insikter om marknadsföring använder de olika 

sags marknadsföring och dess strategier på olika nivåer. Arbetet med marknadsföring 

påverkas beroende på vilken insikt bibliotekarierna har om marknadsföring och dess 

strategier. Saknas kännedom hos bibliotekarier om marknadsföring används färre 

marknadsföringsstrategier.  

 

I Kalmar har man förstått marknadsföringsteorin och de skapar relation till låntagarna 

för att behålla dem längre. Dan Gall är positiv till arbetssättet att skapa långvariga 

relationer med låntagarna för att bibehålla låntagarna till biblioteket och även att 

låntagarna kan vara ett stöd för biblioteket (Gall 2012 s 553). Kalmars bibliotekarier 

förstår att relationsmarknadsföringen har blivit viktigare för biblioteken för att få en 

hälsosam och långvarig relation med låntagarna. Båda biblioteken använder 

relationsmarknadsföring i vardagstalet med låntagarna (Gall 2012 s 553).  

 

Biblioteken började få konkurrens med datorer och uppkoppling. På 1990-talet började 

människor själva ha råd med dator och uppkoppling. Biblioteken har därmed fått 

fokuserat mer på att marknadsföra biblioteket (Svensk biblioteksförening 2010 s 17).  

 

Ellen Dodsworth (1998 se Garoufallou et al., 2009 s 318-320) betonar vikten av en 

omfattande marknadsplan och anger fyra grundläggande traditionella marknadsförings- 

typer, nämligen att bestämma vad skall främjas, definiera målgruppen, välja den typen 

av uppsökande verksamhet och utvärdering av programmet. Dodsworth, Rae Helton och 

Stuart Esrock menar att segmentering är primär i en strategiprocess och används till att 

bestämma den grundläggande målgruppen (Garoufallou et al., 2009 s 321). Av de 

undersökta fallen har ingenderat av dem en marknadsplan. För att bibliotekarierna skall 

få en tydlig plan med sin marknadsföring till låntagarna och att det skall ge biblioteket 

nya låntagare, behöver en marknadsplan utformas. Om biblioteken skulle ha en 

marknadsplan kan arbetet med marknadsföring se annorlunda ut för biblioteken. 

 

Analysen tar hjälp av Singhs forskning om attityder till marknadsföring hos 

bibliotekarier i Finland. Singh kategoriserar sina bibliotekarier i tre attityder, starka, 

medium, svaga (Singh 2009). I analysen placerar jag in de här undersökta 

bibliotekarierna i Singhs kategorier. SWOT-analys är i analysen är ett exempel utifrån 

de resultat som har erhållits i denna studie.   
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11.1 Komparativ metod 
 

I komparativ metod finns tre egenskaper som utgör faktorer för jämförande analys. De 

är att först se till situationer i ett bibliotek. En situation hos Kalmar bibliotek är att deras 

lokal är stor mot Alvestas lokal som är mindre. Andra egenskaper är att studera andra 

bibliotek, de undersökta biblioteken har fått den möjligheten via Futurum.Kom-

projektet där fler bibliotek var inblandade. Sista och tredje egenskapen är att få en ökad 

förståelse för marknadsföring och marknadsföringsstrategier (Denk 2002 s 12, s 38-39). 

Kalmar och Alvestas bibliotekarier har fått en ökad förståelse för marknadsföring och 

marknadsföringsstrategier utifrån deras deltagande i Furutum.Kom-projektet. 

 

Kalmars och Alvestas bibliotek kan delas upp i ett större och ett mindre folkbibliotek. 

Kalmar och Alvesta delas in i två analysscheman i Singhs modell av att kategorisera 

bibliotek. Andra analysschemat i undersökning är att göra en SWOT-analys där 

bibliotekens möjligheter, hot, styrka och svagheter delas in i ett rutmönster som tidigare 

finns beskrivet. Tredje steget är kortfattat att Kalmar och Alvestas bibliotek är lika i 

vissa avseenden och olika i andra. Till exempel ligger båda biblioteken i Sverige och 

inom samma landskap men har olika i stora huvudbibliotek och antal filialer (Denk 

2002 s 108). 

 

I en komparativ metod förklaras likheter och olikheter med påpekande av likheter och 

olikheter för att få en förståelse av olika företeelser (Denk 2002 s 7-9). I analysen 

utifrån komparativ metod förklaras likheterna och olikheterna analysenheterna emellan 

Alvesta bibliotek och Kalmar bibliotek samt bibliotekarierna emellan.  

  

Alvesta och Kalmar bibliotekariers likheter är att de har deltagit i projektet 

Furutum.Kom och har där samma grundutbildning i marknadsföring som projektets 

reklambyrå och andra samarbeten erbjöd.  

 

Olikheterna beror på att Kalmars bibliotekarier tänker mycket mer medvetet på hur de 

skall kunna marknadsföra sitt bibliotek för att locka till sig de låntagarna som vanligtvis 

inte kommer till biblioteket. Genom genomtänkt marknadsföring kan Kalmar lyckas 

med att få de som inte brukar komma till biblioteket att komma dit. Alvestas 

bibliotekarier förlitar sig på den omedvetna marknadsföring som oftast sker via word-

of-mouth där bibliotekarien talar med låntagaren. Bibliotekarien hoppas på att låntagare 

sprider en god talan om biblioteket. Andra olikheter emellan de båda biblioteken är att 

Kalmar stadsbibliotek och kommun är större både beträffande lokal som själva 

kommunen därför har Kalmars mer resurser att tillsätta i marknadsföringskampanjer. 

Alvesta bibliotek och kommun är mindre och har därför mindre resurser att avsätta till 

större marknadsföringskampanjer. Tabellen nedan skall förtydliga vilka olikheter och 

likheter Alvesta och Kalmar har emellan sig, utifrån komparativa metoden. 
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Tab.1 Kalmar bibliotek och Alvesta bibliotek 

 

Kalmars likheter Alvestas Likheter 

Folkbibliotek Folkbibliotek 

Futurum.Kom Futurum.Kom 

Medveten om marknadsföring Medveten om marknadsföring 

Bokbuss Bokbuss 

Gör affischer själva att sätta upp på 

bibliotekets annonstavla 

Gör affischer själva, annonserar inne på 

biblioteket 

Använder Word-of-mouth som teknik Använder Word-of-mouth som teknik 

Kalmars olikheter Alvestas Olikheter 

Större folkbibliotek Arbetar mindre aktivt med marknadsföring 

Turiststad Mindre folkbibliotek 

Arbetar aktivt med marknadsföring En ansvarig för marknadsföring 

Kan marknadsföra sig utanför biblioteket Använder word-of-mouth omedvetet 

En arbetsgrupp med 

programverksamhet/marknadsföring 

 

Använder word-of-mouth medvetet  

 

11.2 Kalmars bibliotek placering i Singhs modell och SWOT-analys 
 

Kalmars bibliotek placeras i Singhs starka kategori därför att de där är medvetna om 

marknadsföring och är väl marknadsorienterade (Singh 2009 s 29-30). Bibliotekarierna 

har ingått i en samlad marknadsföringsutbildning genom projektet Futurum.Kom och 

utvecklar sig själva med marknadsföringsstrategier de använder sig av. Kalmars 

bibliotekarier har tänkt igenom utbildningarna och vad de kan ta till för strategier i sitt 

eget sätt att marknadsföra Kalmars bibliotek. 

 

SWOT-analys 

 

SWOT-analys finns med dels för att en av intervjufrågorna som skulle besvaras var om 

bibliotekarierna i vartdera biblioteket använder SWOT-analys och dels för att ge ett 

tydligt exempel på hur bibliotek kan använda sig av analysen för att ha en grund till 

flera marknadsföringsstrategier (Helinsky 2006 s 33). SWOT-analysens här är ett 

exempel där en väldigt liten del visar vad för punkter som kan ingå i en sådan här 

analys.  
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Exempel 2. SWOT- Analys för Kalmars bibliotek. För att enkelt visa hur SWOT-

analysens rutmönster kan se ut. 

 

Svagheter 

Liten budget för marknadsföring 
Hot 

För stora kostnader 

Inga besökare/låntagare 

Styrkor 

Medvetenhet om marknadsföring 

Kampanjarbete 

Marknadsföringsorientering 

Personal 

Möjligheter 

Få fler besökare som lånar 

Futurum.Kom 

Marknadsföra biblioteket utanför 

bibliotekets lokaler 

           Tab 2. SWOT-anlys  

 

Svagheter i denna SWOT-analys är att politiker inte avsätter större budget för 

biblioteken för att biblioteken skall kunna avsätta en marknadsföringsbudget och utan 

behöva tänka in trycksakerna i den budgeten.  

 

Hoten är vad de flesta bibliotek kan relatera till är att marknadsföringen innebär stora 

kostnader. Samtidigt vill inget bibliotek stå utan besökare/låntagare.  

 

Styrkorna hos Kalmars bibliotek och bibliotekarier är att de är väl medvetna om 

marknadsföring och kampanjarbete.  

 

Möjligheter för bibliotekt  att få ett ökat antal besökare/låntagare som använder sig av 

bibliotekets tjänster och som till och med ger förslag på fler tjänster. Materialen i 

Futurum.Kom-projektet kan fortsätta att användas till fortsatt marknadsföringsarbete.   

 

11.3 Alvestas bibliotek placering i Singhs modell och SWOT-analys 
 

Alvestas bibliotek placeras i Singhs mediumskategori därför att de är medvetna om 

marknadsföring men använder inte marknadsföring aktivt i sitt arbete, dels för att tiden 

inte räcker till och dels för att resurserna inte finns undanlagda till marknadsföring 

(Singh 2009 s 29-30). Alvestas bibliotekarier har deltagit i utbildningar genom 

Futurum.Kom projektet och kan genom projektet använda material för att marknadsföra 

biblioteket. 

 

SWOT-analys 

 

Exempel 3. SWOT- Analys för Alvestas bibliotek. För att enkelt visa hur SWOT-

analysens rutmönster kan se ut. 

 

Svagheter 

Budgetsvårigheter 
Hot 

För stora kostnader 

Inga besökare/låntagare 

Styrkor 

Få fler besökare 

Bokprat/Språkcafé/ny i Sverige 

Personal 

Möjligheter 

Furutum.Kom 

Kommunens bibliotek 

Sociala medier 

           Tab 3. SWOT-analys 
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Svagheter i denna SWOT-analys är att Alvesta har en riktsumma för marknadsföring. 

Det kan skapa svårigheter när biblioteket vill marknadsföra sig förutom trycksaker.  

 

Hoten vad de flesta bibliotek kan relatera till är att marknadsföringen innebär stora 

kostnader. Samtidigt vill inget bibliotek stå utan besökare/låntagare.  

 

Styrkorna hos Alvestas bibliotek är att de satsar på nyanlända, bokprat och språkcafé 

till besökarna och personalens kunskap om marknadsföring. Alvestas bibliotekarier har 

haft samma möjligheter som Kalmars i delaktigheten i projektet Fututum.Kom. 

 

Alvestas möjligheter är att de använder sig av sociala medier för att nå ut med 

bibliotekets tjänster. 

 

SWOT-analys kan hjälpa biblioteken i deras arbete med marknadsföring. Denna modell 

visar på tydliga möjligheter, hot, svagheter och styrkor för biblioteken att använda sig 

av i deras eget marknadsföringsarbete. Biblioteken själva i undersökningen kanske 

skulle välja att skriva helt andra punkter i deras egna SWOT-analyser än vad exemplen 

visar (Helinsky 2006 s 33). 

 

11.4 Problem under undersökningens gång 
 

Problem med att undersöka bibliotekariernas kännedom och insikter om marknadsföring 

utifrån en intervjuguide är att ej få korrekta svar som eftersökes. Skulle undersökningen 

gjorts utifrån ett observationssynsätt kanske resultatet hade blivit annorlunda. 

Undersökningen av endast två folkbibliotek är väldigt liten för att ge ett bra 

forskningsresultat, snarare blir undersökningen en svårställd slutsats av en jämförelse 

mellan enbart två analysenheter.  

 

Komparativ metod används främst att förstå vår utveckling av politik. Metoden 

förekommer även inom humanistiska fältet som studerar samhället. Metoden ger 

möjligheter men är problematisk och har även begränsningar (Denk 2002). 

 

Problemet med undersökningen är att ramarna är begränsade för att generalisera ett 

resultat utifrån enbart Kalmars och Alvestas bibliotek och det medföljer i jämförelse 

mellan bibliotekariernas kännedom och insikter om marknadsföring. Analysenheterna i 

undersökningen har samma grunder att stå på beträffande marknadsföringsstrategier 

genom deras delaktighet i Futurum.Kom-projektet. Grundsynen kan medföra att de har 

lika syn på marknadsföring och undersökningens bibliotek gav några liknade svar även 

om de båda analysenheterna inte hade deltagit i projektet.  

 

Marknadsföring och bibliotekariernas kännedom om marknadsföring är inte en 

utvecklad forskningsfråga. Ofta har marknadsföring inom bibliotek mynnat ut i 

handböcker med marknadsföringsmetoder om hur biblioteken skall göra sin 

marknadsföring.  

 

Tidigare undersökningar har haft olika synvinklar av bibliotek, marknadsföring och 

denna undersökning är en till synvinkel i forskningsfältet om bibliotekariernas insikter 

om marknadsföring på bibliotek.    
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12 Diskussion 
 

Undersökningen fyller en kunskapslucka som tycks finnas av kännedom, attityd och 

arbete med marknadsföring i bibliotekens arbetsvardag. Marknadsföring av bibliotek är 

ett omtvistat ämne man diskuterar om marknadsföring skall finnas eller inte i bibliotek. 

Många forskare är positiva till att marknadsföring på bibliotek görs men några forskare 

är kritiska till marknadsföring på bibliotek då marknadsföring är ett relativt nytt 

arbetssätt för bibliotek. 

 

Undersökningens resultat i förhållande till tidigare forskning förklarar den komplexitet 

som finns kring bibliotek och marknadsföring. Forskning på bibliotekariernas attityd 

och bibliotekariernas kunskaper om marknadsföring är ringa men Singhs forskning är 

ett bidrag till den forskningen. Singhs undresökning har skett i Finland på 33 olika 

bibliotekarier (Singh 2009) där han klassificerar i tre kategorier för att kunna placera 

bibliotekarier i olika attityder (Singh 2009 s 26). 

Det är svårt att förankra resultatet till vetenskaplig forskning utan att det skall bli en 

redogörelse för hur biblioteken skall arbeta med marknadsföring. Vetenskapliga böcker 

om bibliotek och marknadsföring är väldigt få, desto mer finns det vetenskapliga 

artiklar samt handböcker som behandlar ämnet.   

 

Analysen har delats upp i flera delar, dels för att jämförande analysenheterna mot 

varandra inte kan täcka in allt. Den jämförande analysens ena fördelar är att kunna visa 

tydliga tendenser på vad analysenheterna gör för arbete med marknadsföring och vad 

deras kännedom är om densamma. En annan fördel är att processen är begränsad genom 

att undersöka analysenheternas likheter och olikheter. Nackdelen är att processen är 

begränsad genom att enbart likheter och olikheter jämförs mot varandra och kan med 

det inte ge utrymma åt att ha fler vinklar kan det vara svårt att formulera slutsatser 

(Denk 2002 s 72).  

 

Eftersom jämförande analys inte täcker in allt behöver flera analysenheter användas 

såsom Singhs modell och SWOT-analys för att påvisa komplexiteten i att undersöka 

bibliotekariernas kännedom om marknadsföring och hur de använder sina insikter när 

bibliotekarierna nyttjar marknadsföring. Ta i beaktande att Kalmar och Alvestas 

bibliotek har olika budget avsatta till marknadsföring förutom trycksaker. Budgeten 

påverkar deras arbete med att marknadsföra deras bibliotek.  

 

13 Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka bibliotekariernas kännedom och insikter de 

har till marknadsföring, hur de väljer att lägga upp sin marknadsföring och vad de gör 

för marknadsföring.  

 

Inledningsvis har inte bibliotek behövt syssla med marknadsföring eftersom biblioteket 

inte har haft allmänheten som målgrupp. Med den breda allmänheten in på biblioteket 

kan det bli svårt att se till att alla får sin del av biblioteket. Det är här bibliotekarier kan 

ta hjälp av marknadsföringsstrategier för att säkerhetsställa att alla i allmänheten skall få 

en bra bild av biblioteket.  

För folkbiblioteken har marknadsföring varit och är fortfarande betydande för 

bibliotekets verksamhet. Att marknadsföring inom bibliotek har stannat upp en tid för 

att senare tas upp igen gör att marknadsföring inte har en fast roll att spela för 
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folkbibliotek. Forskare tvistar om marknadsföring skall göras på biblioteken därför har 

folkbibliotek inte haft något tydligt forskning att förhålla sig till om det är bra eller ej att 

folkbibliotek sysslar marknadsföring. 

 

Genom bakgrundsavsnittet har det framkommit att det har funnit några nyckelpersoner 

som har varit viktiga genom historien för att biblioteken skall nyttja marknadsföring. 

Marknadsföringen skall tala om vad bibliotek är och vad bibliotek kan erbjuda 

allmänheten.  

 

Genom kvalitativ intervjuerna fick jag empiri till undersökningen som redovisas i 

resultatdelen och analyseras utifrån den teoretiska ramen som presenteras i avsnittet för 

teori/teoretisk ram. Resultatet analyseras utifrån Singhs modell som utgår från attityder 

till marknadsföring. Komparativ metod och SWOT-analys är två modeller som har 

kompletterat varandra i analysen av resultatet.  

 

Avslutningsvis i diskussionsavsnittet har jag kunnat dra slutsatser utifrån 

undersökningen och vad jag tror att marknadsföring betyder för bibliotek. Det som har 

framkommit att forskare tvistar om marknadsföring inom bibliotek skall göras och med 

det blir det komplext. Men idag är bibliotekarier öppna för att göra sin egen 

marknadsföring som skall ge biblioteket en bra bild till allmänheten eftersom bibliotek 

lätt kan försvinna in i mängden och att allmänheten kanske glömmer bort biblioteket. 

Bibliotek tror jag kommer bli tvungna att ha bättre rutiner för hur de skall utforma en 

marknadsplan för att marknadsföra sig och använda olika marknadsföringsstrategier för 

att inte biblioteket skall försvinna ur allmänhetens tänkande. 

 

Förslag till vidare forskning eller annan synvinkel på frågeställningar är att fortsätta att 

undersöka kännedom, insikter, uppfattningar och attityder om marknadsföring hos 

bibliotekarier på bibliotek. Bibliotekariernas kunskaper om marknadsföring kan 

studeras eftersom undersökningar saknas inom detta område.  

En annan synvinkel kan vara att undersöka om marknadsföring under bibliotekariernas 

utbildningar kan göra någon skillnad jämfört med de som inte har genom gått 

marknadsföring i utbildningen.  
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Bilagor 

Bilaga Intervjuguide 
 

Kartläggningsfrågor 

 

Vilka arbetar med marknadsföring på biblioteket? 

Vem har huvudansvaret? 

Hur använder ni er av marknadsföring? 

Använder ni er av någon särskild marknadsföringsmetod, till exempel word-of-mouth? 

Vad läggs det mest tid (fokus) på, inom marknadsföring? 

Följs marknadsföringsplanen av bibliotek om en sådan finns? 

Hur använder ni den digitala tekniken till marknadsföring? 

Följer ni någon strategiplan för er marknadsföring?  

Om ni gör det, hur går ni tillväga?  

Vilken feedback får ni av strategiplanen och hur utnyttjar ni den feedbacken sen?  

Hur sker er relationsmarknadsföring; personal till besökare? 

Gör ni i personalen någon form av målgruppssegmentering innan ni gör någon 

marknadsföring?   

Använder ni er SWOT-analysen på biblioteket? 

Vilka resurser har ni till ert förfogande för marknadsföring idag? 

 

Intervjufrågor med fokus på respondentens uppfattningar 

 

Vad är marknadsföring för dig? (öppen fråga) 

Hur stor roll spelar marknadsföringen för ert bibliotek? (följdfråga?) 

Tycker du att personalen har bra kunskap om vad marknadsföring är? (följdfråga?) 

Har ni utbildning eller kompetensutveckling för all personal inom marknadsföring? 

Hur gick utbildningen till? (följdfråga?) 

Vad anser du att resultatet av utbildningsinsatsen blev? (följdfråga?) 

Är fler på biblioteket engagerade i marknadsföring efter utbildningsinsatsen? 

(följdfråga?) 
Om inte all personal hjälper till med marknadsföring, hur kommer det sig att det inte är 

så? (följdfråga?) 

Vilka målgrupper försöker ni/du nå med er marknadsföring? 

Får ni den målgruppen ni har riktat er till bibliotek? Om ja på den frågan. Vad gjorde ni 

för att få den målgruppen till biblioteket? (följdfråga?) 

Om ni inte fick den målgruppen ni riktade er till, varför fick ni inte det? (följdfråga?) 

Hur har tekniken framgång haft för syfte i er marknadsförings arbete? 

Har det blivit lättare, svårare, utmaningar i och med den teknik som finns idag? 

(följdfråga?) 

Räcker tiden till det ni vill göra inom marknadsföring? 

Skulle ni vilja ha mer resurser avsatt till marknadsföring? (följdfråga?) 


