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Abstract: The purpose of this thesis is to examine whether or not the public 
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how are the programme activities relevant to the way libraries 
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The empirical material has been obtained through qualitative 
interviews structured around Melin’s platform. This has also 
been used to discuss and analyse the results. Melin’s platform
is comprised of six interactive factors: product attributes, brand 
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internal brand loyalty. The respondents in the interviews were 
limited to library staff members.
The results showed huge variation in how the libraries in the 
study work with their brand. The analysis revealed that
very few of the libraries were working actively with their brand 
or even discussing how they could approach such a task.
It also disclosed that the public’s confusion over the local 
libraries’ identity and image is shared by some of the staff 
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discussion and conclusions revealed that public libraries have 
great potential to benefit from Melin’s platform and with 
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1. Inledning och Bakgrund

Folkbiblioteken i Sverige befinner sig i en process av förändring. I takt med att 

samhället utvecklas uppdateras tekniken på biblioteken samtidigt som nya medier 

likt tv-spel kommit att komplettera de mer traditionella. I och med det koncept som 

i branschen benämns Bibliotek 2.0 börjar även synen på bibliotekens användare 

förändras. Dagens bibliotek ska stå för en betydligt mer användarorienterad

biblioteksservice än tidigare. Begrepp som tillgänglighet och demokrati står fortfarande 

i centrum, men innebörden av dessa har till viss del fått ny betydelse då exempelvis 

tillgänglighet även avser tillgänglighet via hemsida och OPAC.

Biblioteksdebatten, vare sig den förs i branschtidningar, bloggar eller på olika 

internetforum, präglas av termer som traditionellt är förknippade med den kommersiella 

världen. Ord som varumärke, PR och marknadsföring blir allt mer frekventa samtidigt 

som uppsatser, papers och artiklar kretsar kring bibliotekets nya identitet och vad som 

bör göras för att få den uppmärksammad.

Ett exempel på detta är Svensk biblioteksförenings kampanj Library Lovers vars syfte är 

att öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken. Kampanjen 

förespråkar en nationell bibliotekspolitik, något som redan existerar i våra grannländer, 

samtidigt som kampanjen också har ett lokalt perspektiv. Nationellt vill man skapa

bättre förutsättningar för kunskapssamhället och lokalt vill man bidra till individens 

utveckling och kreativitet (librarylovers.se). Kampanjen var som mest aktiv under 2008 

och uppdateras inte längre.

Värt att notera i Library Lovers-kampanjen är att man som delmål vill utarbeta 

nationella strategier för bibliotekets roll i kunskapssamhället samtidigt som man 

efterlyser en definition eller ett klargörande av bibliotekens huvuduppgifter. Enligt 

Svensk Biblioteksförening är detta något som saknas på svenska bibliotek i dag och 

som medför vissa svårigheter när det gäller moderniseringen av bibliotekssverige.

Bibliotekets varumärke, dess image, når idag inte ut till användarna utan är istället något 

som ofta är synligt enbart inom biblioteksvärlden. Bibliotekens utveckling verkar ske i 

skymundan.

Niels Ole Pors, professor vid Danmarks Biblioteksskole, tar i sin text ”Branding, 

books and libraries” (2006), upp problematiken med hur folkbibliotekens användare 

ser på biblioteken idag. Pors anser att allmänheten främst associerar bibliotek med 

böcker och utlån. Vidare refererar han till en studie gjord av OCLC (Online Computer 

Library Center) vars slutsats är att bibliotek är ett globalt varumärke. Undersökningar 

genomförda i USA, Canada, Storbritannien, Australien, Singapore och Indien påvisar
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bland annat att användare oavsett nationalitet har större tilltro till olika sökmotorer, 

som exempelvis Google, än bibliotekarier när det gäller inhämtning av information. 

Respondenterna i denna undersökning bekräftar Pors åsikter då de är övertygade

om att biblioteken främst är kopplade till böcker och utlåningen av dessa. Pors drar 

slutsatsen att denna syn på biblioteken hänger samman med bibliotekens äldre och

mer traditionella identitet. Paralleller dras även till Danmark där det i en undersökning 

genomförd 2004 visat sig att antalet biblioteksanvändare sjunkit samtidigt som 

biblioteket först kommer på tredje plats när det gäller användarnas införskaffning av 

böcker.

Pors avslutar med att konstatera att bibliotekens varumärken är starkt förknippade 

med böcker och information. Ur användarsynpunkt är biblioteket till största delen 

plats för utlån av böcker. En åsikt som baserat på OCLC:s undersökning återfinns i 

stora delar av världen. Enligt Pors måste biblioteken därför sträva efter att blåsa nytt 

liv i sitt

varumärke. Bland annat eftersom biblioteken numera måste oroa sig för konkurrens från 

diverse sökmotorer. Ett stärkt och moderniserat varumärke kan även ge användarna en

ny och mer tidsenlig syn på vad biblioteken står för och kan erbjuda.

Att användare ser bibliotekens huvudsakliga verksamhetsområde som böcker och 

utlån bekräftas även i Greta Linder-stipendiaten Fia Söderbergs artikel ”Många 

uppgifter leder till otydlig identitet” (2005). Söderberg tar upp den diskrepans som

råder mellan allmänhetens biblioteksbild och den bild som innehas av yrkesverksamma 

inom biblioteksvärlden. Precis som Pors anser hon att allmänheten innehar en väldigt 

traditionell bild av folkbiblioteket. Denna bild är starkt sammankopplad med biblioteket 

som en folkbildande institution och enligt Söderberg återfinns detta synsätt även hos

en del politiker. Den markanta skillnaden är dock att det numera rör sig om en bild där 

folkbiblioteket tjänar allmänheten istället för att, som tidigare, fostra den. Vidare anser 

Söderberg att folkbiblioteket har fått något av en kluven identitet i och med ett ökat 

utbud av tjänster i kombination med ett nytt och mer utvecklat uppdrag. Söderberg

tar även upp hur biblioteken kan marknadsföra sig för att komma till rätta med denna 

splittrade identitet. Tyngdpunkten läggs på en biblioteksidentitet som utvecklas från 

defensiv till en mer offensiv identitet.

Ett exempel på hur folkbiblioteken mer aktivt kan arbeta med sitt varumärke är det 

pågående projektet FUTURUM.kom. Våren 2009 inleddes ett projektsamarbete mellan 

Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar län, samt de 25 kommunbiblioteken

i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Projektet heter FUTURUM.kom och vill på 

olika sätt väcka uppmärksamhet kring biblioteket och fördjupa allmänhetens förståelse 

av verksamheten. Detta genom att skapa ett gemensamt varumärke och bedriva

utåtriktad verksamhet (FUTURUM.kom). Under 2009 och 2010 arbetade de enskilda
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biblioteken med att ta fram en värdegrund som sedan låg till grund för det vidare 

arbetet med ”dialogseminarium”. Dessa var obligatoriska för all bibliotekspersonal 

inom projektet och leddes av den kommunikationsbyrå som anlitats för uppdraget att 

skapa ett starkt varumärke och driva olika kampanjer (FUTURUM.kom). Grunden

för projektet är den interna marknadsföringsprocessen, att arbeta inifrån och ut. Under 

våren 2011 har flera marknadsföringskampanjer genomförts och fler är planerade. Det 

handlar bland annat om omfattande annonsering och aktiviteter på de enskilda bibliotek 

som deltar. Projektet ska avslutas 2012 och då är det meningen att man med hjälp av de 

utvärderingarna som kontinuerligt görs ska avgöra vilka aktiviteter och verksamheter 

som borde bli permanenta.

Ännu ett exempel på hur vikten av att stärka bibliotekens varumärke börjat tas på 

allvar i biblioteksvärlden är ett nummer av Scandinavian Public Library Quarterly 

(SPLQ 4:2007). Detta nummer ägnas till stor del åt artiklar som behandlar bibliotek 

och varumärke. I en av artiklarna ”Stockholm Public Library: Corporate identity and 

corporate image” diskuterar Eva Anzelius Jonson, marknadschef vid Stockholms 

stadsbibliotek, om ett bibliotek kan kopplas till olika värden på samma sätt som ett 

kommersiellt varumärke. I texten utgår hon från Stockholms stadsbibliotek och den 

moderniseringsprocess som pågått de senaste fem åren. Anzelius Jonson anser att det 

är bibliotekets identitet och image som tillsammans utformar bibliotekets varumärke. 

Bibliotekets identitet, som jämställs med organisationens själ, innehåller bibliotekets 

tjänster, produkter, arbetsmiljö, kvalitet, kommunikationer och policys. Bibliotekets 

image är lika med hur organisationen upplevs i ögonen på användarna. Liksom hos 

Fia Söderberg ställs frågan om det finns en lucka i användarnas medvetande där den 

image de har av biblioteket inte sammanfaller med den, hos bibliotekspersonalen,

egenupplevda identiteten. Anzelius Jonson poängterar vikten av att kommunicera med 

både användare och icke-användare eftersom det är av väldigt stor vikt att modernisera 

bibliotekets image i allas ögon. För att nå ut med bibliotekets nya budskap förespråkar 

Jonson en visuell identitet. Med andra ord ska biblioteket designa en logga som ska stå 

för de samlade värden som biblioteket ska förmedla.

Joneta Belfrage, chef för affärsutvecklingen på Bibliotekstjänst, har en till viss del 

annan syn på denna problematik. I artikeln ”Så ska biblioteken synas och höras” (2004) 

propagerar Belfrage för att folkbiblioteken ska framhäva sig i en större utsträckning. 

Hon liknar bibliotekarier vid ”det osynliga barnet” i bemärkelsen att de vill att 

biblioteken ska uppmärksammas utan att de själva ska behöva synas. Bibliotekens 

verksamhet har förändrats, för att framhäva detta behövs även en förändring hos 

bibliotekspersonalen. Enligt Belfrage är bibliotekens viktigaste uppgift i nuläget att

tala om för politiker vad biblioteket står för. Skribenten hänvisar till en studie där
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30 kommunalråd intervjuats. Resultatet av denna undersökning är att politiker har 

väldigt dålig insikt i bibliotekens verksamhet. Liksom Eva Anzelius Jonson pekar 

Belfrage på bibliotekens olika värden. Hon anser att det gäller att visa upp bibliotekens 

samhällsnytta. Biblioteken har stor betydelse för hälsa, demokrati, tillväxt och 

integration. Det är detta som måste förmedlas till politiker och allmänhet. För att 

åstadkomma detta måste bibliotek och bibliotekarier synas och höras.

I artikeln ”I tidningen minst hundra gånger om året” (2007) skriver Anne-Marie Evers, 

sektionschef vid Stockholms stadsbibliotek, om Värnamo bibliotek. Biblioteket har 

som sin strategi att synas i många olika sammanhang. Monica Lembke, bibliotekschef

i Värnamo berättar att biblioteket figurerar i tidningar minst hundra gånger om året. 

Biblioteket har fördubblat sitt besökarantal mellan 1999 och 2005. Dessutom har man 

fått större anslag som man använt för att satsa på sin programverksamhet. Biblioteket 

ska enligt bibliotekschefen ha många ansikten och synas mycket. Programverksamheten 

är därför av stor vikt då den bidrar markant till detta mål. Som exempel nämns 

motorcykelutflykter anordnade av biblioteket. Aktiviteter som ovanstående gör

enligt Lembke att biblioteket blir känt och omtalat. Mer traditionella former av 

programverksamhet likt bokprat används även det som exempel på sätt att visa upp 

bibliotekets många olika ansikten.

Programverksamhet är temat för en bok med titeln Lyssna, läsa, mötas… - om 

programverksamhet på bibliotek (Lund:2007). Boken är en samling kapitel skrivna av 

bibliotekarier verksamma vid olika folkbibliotek i Sverige. De sista kapitlen är skrivna 

av representanter för de samarbetspartners som ofta arrangerar programverksamhet 

tillsammans med folkbibliotek.

Bokens övergripande tema är programverksamhet sett ur olika perspektiv och bokens 

kapitel är uppdelade i fem teman, varav det första ”Strategi och marknadsföring”

med två kapitel, har varit mest relevant för oss. Det första kapitlet är skrivet av Maria 

Ehrenberg, bibliotekschef i Östra Göinge kommun. Ur hennes kapitel har vi även 

hämtat de definitioner av programverksamhet som vi använt oss av i undersökningen. 

Ehrenberg anser att programverksamheten är en del av bibliotekets basverksamhet,

likställt med exempelvis bemannade informationsdiskar och bokutlån. Vidare tycker hon 

inte att det går att skilja PR, programverksamhet och annan utåtriktad verksamhet från 

basverksamhet eller traditionella verksamheter. Hon hävdar att PR är allt biblioteket

gör som syns eller hörs utanför eller inuti biblioteket. Detta gör programverksamhet 

synnerligen lämplig som PR- och marknadsföringskanal. Hon menar också att 

programverksamhet måste få ta tid, i förberedelse och planering, samt engagera alla i 

personalen. Hennes åsikt är, även om den inte är uttalad eller formulerad som begreppet,

att intern marknadsföring är en förutsättning för en lyckad marknadsföring utåt. I flera
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exempel vill Ehrenberg, liksom Lembke, betona programverksamhet som bibliotekets 

metod för att synas och ta plats i det omgivande samhället. Detta för att förändra 

allmänhetens och politikers uppfattning av vilken sorts verksamhet folkbiblioteken 

bedriver och skapa ett starkare och mer modernt varumärke.

En artikel i tidskriften ”Vi Läser” från januari 2011 av skribenten Björn af Kleen ger 

en inblick i vardagen på Nacka forums bibliotek. Nacka kommun kallar sin 

biblioteksreform ”Kulturlyftet” och den togs i bruk 2006. Med fokus på att biblioteken 

ska vara en mötesplats, drivs kommunens sex bibliotek med anslag baserade på olika 

prestationskriterier, som antal besökare, antal utlån och öppethållande. Ett enskilt 

bibliotek kan i detta system också bli skyldigt att betala tillbaka delar av anslaget

om de vid årets slut inte haft det antal utlån som beräknats. På Nacka Forum har det 

bland annat inneburit att man i slutet av 2010 meddelade sina låntagare att man slapp 

avgifter på sina försenade böcker om man lämnade in böckerna och lånade fem nya, och 

avgiften för att låna film togs bort. Biblioteket har gallrat ungefär halva sitt bestånd för 

att uppnå bättre cirkulationstal och personalen jobbar mycket med attraktiv skyltning

och nyutgivna boktitlar.

Nacka kommun har, trots sin ambition att bedriva en modern biblioteksverksamhet, 

befäst en traditionell syn på biblioteken, där bokutlån ses som den främsta 

verksamheten. Utlån och besök är enkelt att mäta kvantitativt men bör kompletteras 

med information om exempelvis lokala förutsättningar, behov, utvärderingar och 

omvärldsanalys vid anslagsfördelning. Uppenbarligen finns behov av att folkbibliotek 

arbetar för ett starkare varumärke där även andra och lika relevanta delar av 

verksamheten, än utlån, är inkluderade.

Eva Anzelius Jonsson, som är nämnd tidigare i texten, har i Lyssna, läsa, mötas… - 

om programverksamhet på bibliotek, bidragit med ett kapitel om hur bibliotek och 

bibliotekspersonal praktiskt kan gå till väga för att marknadsföra sin verksamhet. 

Steg för steg ger hon handfasta råd för hur bibliotek kan arbeta för att förmedla 

bibliotekets aktiviteter, mål och värderingar till användare och icke-användare.

Hon betonar även vikten av att användarna själva ska vara med i utformningen av 

verksamheten, exempelvis genom att involvera ungdomar redan i planeringen av ett 

biblioteks ungdomsverksamhet. Detta kan sägas vara ett sätt i sig att stärka ett biblioteks 

varumärke. Då användare får insikt i hur de kan påverka bibliotekets verksamheter kan 

deras förståelse för biblioteket som instutition och varumärke öka.

Dessa artiklar representerar ett urval av aktuella artiklar och papers som diskuterar 

vikten av att biblioteken visar upp sitt nya ansikte. Vare sig det rör sig om varumärken 

eller marknadsföring verkar stora delar av branschen eniga om att något måste göras.

Bibliotekens utveckling har lett till en splittrad identitet som inte uppfattas av en stor del

8



av dess användare.  Denna identitet motsvaras inte av bibliotekets image. För att kunna 

åtgärda detta krävs det att bibliotek och personal börjar vända sig utåt, mot politiker och 

mot allmänheten. Ett flertal magisteruppsatser tar upp bibliotek och marknadsföring som 

ett sätt att lösa dessa problem. Rätt genomförda marknadsföringsinsatser kan leda till

en mer moderniserad biblioteksbild. Samtidigt bör man vara medveten om bibliotekets 

för tillfället splittrade varumärke. Varumärket, själva sinnebilden av biblioteket, 

behöver stärkas.
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2. Problemformulering

2.1 Definitioner

Vi har definierat programverksamhet utifrån boken ’’Lyssna, läsa, mötas - om 

programverksamhet på bibliotek’’ (Lund:2007). Enligt Maria Ehrenberg, bibliotekschef 

i Östra Göinge kommun, som skrivit första kapitlet, kan programverksamhet

definieras och delas in i tre delar; inköpt kultur, egenproducerad kultur och lokal 

kultur. Inköpt kultur innefattar sådan verksamhet som biblioteken betalar för. 

Exempel på detta är författarkvällar eller barnteater. Biblioteket arrangerar och står 

för kostnaderna och lokaler men deltar inte i själva utformandet eller framförandet 

av den aktuella aktiviteten. Egenproducerad kultur är den programverksamhet som 

biblioteken och bibliotekspersonalen själva kan och vill skapa. Exempel på dessa 

aktiviteter är sagostunder eller läsecirklar. Lokal kultur är den kultur som bibliotek 

skapar tillsammans med olika lokala och kommunala intressenter. Dessa kan vara 

hembygdsföreningar, idrottsföreningar, lokala skolor, kulturskolor, företag eller 

myndigheter. Exempel på aktiviteter kan vara utställningar eller konserter.

2.1.1 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att enbart gälla svenska folkbibliotek. Detta sker på grund 

av att programverksamhet till största delen är en service förekommande på just 

folkbiblioteken.

Ytterliggare avgränsningar sker genom att vi begränsar oss till att studera möjligheter 

till att stärka folkbibliotekens varumärke genom enbart programverksamheten. Denna 

avgränsning motiveras genom Maria Ehrenbergs åsikter om programverksamheten som 

en metod för biblioteken att synas samt att skapa ett starkare varumärke (2007). Även 

Mee Årefors och Paloma Miralles magisteruppsats Folkbibliotekets identitet i litteratur  

och bloggar utifrån ett varumärkesperspektiv (2007) bekräftar detta vilket kan ses 

nedan under kapitlet Tidigare forskning.

Slutligen sker en avgränsning genom valet av respondenter som i detta fall 

begränsas till bibliotekspersonal vid våra utvalda folkbibliotek. Undersökningen 

syftar till att undersöka möjligheten att stärka folkbibliotekens varumärke därav 

är bibliotekspersonalens åsikter i frågan intressant. Hade syftet gällt synen på

folkbibliotekens varumärke hade intervjuer med allmänheten varit av större relevans.
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2.2 Syfte

Att utifrån Frans Melins strategiska varumärkesplattform avgöra huruvida de 

undersökta folkbiblioteken är redo för att skapa eller stärka sina varumärken via 

programverksamheten.

2.2.1 Frågeställningar

På vilket sätt är programverksamheten relevant för hur de undersökta biblioteken kan 

arbeta med sitt varumärke?

Vilka olika möjligheter har de undersökta biblioteken för att stärka eller skapa 

varumärken via programverksamheten?

Frågeställningarna särskiljer sig såtillvida att den första utreder relationen bibliotek – 

programverksamhet – varumärke på en mer övergripande nivå. Vi vill med denna utreda 

varför just programverksamheten är en lämplig startpunkt för ett folkbiblioteks 

varumärkessatsning. Den andra frågeställningen undersöker på en mer detaljerad nivå 

hur de folkbibliotek som ingått i vår studie praktiskt kan gå tillväga för att skapa 

varumärken.
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3. Metod

Här redovisas den metod som använts under arbetet med uppsatsen.

3.1 Informationssökning

Från början var vår avsikt att skriva en magisteruppsats som behandlade 

marknadsföring. Uppsatsens syfte var att undersöka om det gick att marknadsföra 

folkbiblioteken via bibliotekens programverksamhet. Eftersom vi fokuserade på 

marknadsföring krävdes det bakgrundsmaterial och information gällande detta område. 

Information om marknadsföring förekommer i väldigt stor omfattning. För oss var

det därför viktigt att finna så aktuell information som möjligt. Detta eftersom vi ville 

visa ämnets relevans i dagens bibliotekssamhälle. För att få tag på lämplig information 

om marknadsföring använde vi oss av en rad olika databaser. LISA och Elin gav oss 

möjligheten att söka information med ett mer internationellt perspektiv. Svårigheten 

med att söka i dessa databaser var det rent språkliga. Genom att söka på ”libraries” 

alternativt ”public libraries” i kombination med ”marketing” fick vi upp en del nyttigt 

material.

Att hitta information om programverksamhet var svårare i och med att det inte verkade 

finnas något samlingsnamn för detta område. En sökning på ”libraries” och ”exhibition” 

(utställning) gav oss möjlighet att studera de nyckelord som dök upp vid de olika 

sökresultaten. Därmed fastställde vi att olika former av ”library” tillsammans med

”activities” gav de bästa resultaten.

När det gällde svenskt material sökte vi relevanta uppsatser via www.uppsatser.se. Detta 

kompletterades med att gå in på respektive sida för Sveriges olika biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningar för att söka efter fler relaterade uppsatser. På så 

sätt riskerade vi inte att missa något viktigt material.

Resultatet av intervjuerna har inneburit att vi bytt fokus i vår uppsats. Program- 

verksamheten var fortfarande relevant men vi såg det av större betydelse att fokusera 

på bibliotekets varumärke istället för marknadsföring. Detta eftersom flertalet av de vi 

intervjuat tog upp bibliotekens varumärke som något viktigt och angeläget. Mer om

detta diskuteras i teoriavsnittet. Därmed föll mycket av den information vi samlat på oss 

bort. Trots detta kunde vi fortfarande använda oss av en del av vårt uppsökta material,

då en del av de texter vi hittat propagerar för en förändring inom biblioteksvärlden som

även går att applicera på varumärkesaspekten.
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3.2 Kvalitativ intervju

Enligt Steinar Kvale, norsk psykolog och professor i pedagogisk psykologi och 

författare till Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997) syftar den kvalitativa intervjun 

till förståelse av människors livsvärldar och deras uppfattningar av fenomen. Detta 

passar vår uppsats väl, då vi vill undersöka om programverksamhet kan användas

som ett sätt att stärka folkbibliotekets varumärke. Intervjuerna har syftat till att

förstå hur de utvalda biblioteken och de intervjuade bibliotekarierna arbetar med sin 

programverksamhet för att nå användare och icke-användare ur olika målgrupper. Kvale 

menar att den kvalitativa intervjun är ett samtal mellan människor med intresse för eller 

kunskap om ett specifikt ämne. Samtalet ska leda till ytterligare, fördjupad förståelse av 

ämnet eller det undersökta fenomenet, inte till generaliseringar.

Den kvalitativa intervjun är öppen såtillvida att teman och frågor konstrueras i förväg, 

men att frågorna kan ändras efter hur respondenten svarar. Detta innebär att intervjuerna 

har en viss grad av standardisering, då frågorna kan ändras något under varje specifik 

intervjusituation. Kvale (1997, s. 82) hävdar att den kvalitativa intervjuns öppenhet gör 

att den som intervjuar under hela undersökningen måste vara beredd på oförutsedda 

händelser som kan kräva nya val eller beslut. Detta anser han inte vara något problem,

då  ”Målet är att intervjuaren ska kunna fatta metodbesluten på en reflekterad nivå, att 

de ska bygga på kunskap om ämnet för undersökningen och om de tillgängliga 

metodologiska alternativen och dess förmodade konsekvenser för projektet som helhet.” 

(Kvale 1997, s. 82). Det är med andra ord intervjuarens kunskap om och förståelse av 

det undersökta ämnet som styr metoden.

3.2.1 Telefonintervju

Enligt Jan Krag Jacobsen, lektor vid Roskilde Universitet och författare till 

Intervju:konsten att lyssna och fråga (1993), är telefonintervjun frekvent förekommande 

i nyhetsmedier som TV och dagstidningar. Med detta menar han att telefonintervjun

har blivit en accepterad intervjuform som även kan användas i uppsatser eller andra 

undersökningar. Han betonar skillnaden mellan personliga intervjuer och 

telefonintervjuer men anser inte att det ena tillvägagångssättet är att föredra framför det 

andra.

En nackdel med telefonintervjun är att man inte kan ta del av respondentens 

kroppsspråk och ansiktsintryck. Därmed kan viss, icke uttalad, information gå förlorad. 

Samtidigt hävdar Krag Jacobsen att ett telefonsamtal är mer intimt än ett vanligt samtal. 

Detta kan leda till att information avslöjas som annars inte förmedlats. Dessutom,
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som Krag Jacobsen påpekar, är telefonintervjun praktisk och billig, vilket passade vårt 

uppsatsarbete.

3.2.2 Validitet och reliabilitet
Jan Trost professor i psykologi vid Uppsala universitet som skrivit Kvalitativa  

intervjuer (2005), anser att validitet i kvalitativa undersökningar handlar delvis om 

hur intervjufrågorna är konstruerade, men mest om hur undersökningen som helhet 

är genomförd och redovisad på ett korrekt och begripligt vis. Kvale har ställt upp 

validitetens betydelse för hela undersökningsförfarandet i tablå 13.1(1997, s 214), 

validering i sju stadier, där olika aspekter av validitet tas upp som relevanta för olika 

delar av undersökningar.

Med reliabilitet avses hur noggrant en undersökning har genomförts, hur precist den 

mätt det fenomen som undersökts och hur tillförlitligt undersökningens resultat är. 

Detta begrepp kan vara både svårt och irrelevant att använda sig av vid kvalitativa 

undersökningar.

Kvale anser att validitet och reliabilitet ska följa forskaren genom hela undersökningen, 

inte bara användas för att kontrollera resultat. Trost menar att det är mer intressant att 

tala om trovärdighet och huruvida den som gjort en kvalitativ undersökning redovisar 

sitt tillvägagångssätt och sina resultat så att läsare och forskarkollegor kan följa och 

bedöma dessa.

3.2.3 Etik

Etiska överväganden som varit aktuella för vår undersökning är de som Kvale benämner 

under stycket om informerat samtycke (1997, s. 142). Inför alla intervjuer och i de

första kontakterna har vi presenterat oss själva, uppsatsens ämne och syfte, samt hur 

intervjuerna kommer att användas i uppsatsen. Trost (2005, s 108ff) menar att de 

som genomför en undersökning även måste vara öppna mot respondenterna med hur 

det empiriska materialet kommer att användas och i vilket sammanhang det kommer 

redovisas och publiceras.

Ställningstagande som rör konsekvenser eller känsliga intervjuämnen har inte varit 

aktuella för vår undersökning, då ämnet knappast är känsligt eller av privat karaktär, 

däremot kan gruppintervjuer vara problematiska på vissa sätt. Trost (2005, s. 109ff) 

tar bland annat upp konfidentialitet och konformitet som problematiskt. Detta då de

som intervjuas inte kan vara anonyma gentemot varandra och att de också kan påverka

varandra eller att fördelning i vem/vilka som pratar kan bli väldigt ojämnt.
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3.2.4 Intervjufrågor

Intervjufrågorna konstruerades utifrån Frans Melins strategiska varumärkesplattform 

som används som teori i uppsatsen.

3.2.5 Urval

I Sverige finns det 290 kommuner. I dessa kommuner återfinns 243 huvudbibliotek 

som innehar programverksamhet enligt de definitioner vi använt oss av.

Genom kommunernas hemsidor kunde vi ta oss till hemsidorna för respektive 

kommuns huvudbibliotek och därmed undersöka den programverksamhet som 

biblioteken erbjuder. Några av de bibliotek som enligt sin hemsida inte har någon 

programverksamhet har kontaktats via mail eller per telefon i syfte att utröna om de 

möjligtvis har programverksamhet som de inte informerar om på webben. Innan 

vårt urval gjordes granskade vi samtliga av de ovan nämnda 243 huvudbibliotekens 

hemsidor.

Samtliga av de utvalda biblioteken innehar ett varierat programutbud för olika 

målgrupper. Bibliotek utan programverksamhet, eller med ett väldigt torftigt 

utbud, har ej varit av intresse, då undersökningen syftar till att förstå bibliotekens 

arbete med att stärka sitt varumärke genom programverksamheten. Dessa 

bibliotek skulle inte vara meningsfulla att undersöka, då de inte varit relevanta för 

att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.

På de bibliotek som valts för undersökningen, har bibliotekarier med ansvar

för marknadsföring och/eller programverksamhet kontaktats för intervjuer. När 

intervjuplaneringen inleddes var avsikten att intervjua en bibliotekarie med ansvar för 

marknadsföring och en med ansvar för programverksamhet, detta har dock inte kunnat 

uppnås, då inte alla bibliotek har en organisation med denna uppdelning. Vissa bibliotek 

har bibliotekarier med särskilt ansvar för programverksamheten inom sitt eget arbets- 

eller ämnesområde, medan andra bibliotek har någon eller några med övergripande 

ansvar för hela bibliotekets programverksamhet. Inga av de undersökta biblioteken har 

bibliotekarier med särskilt ansvar för marknadsföring. På vissa av biblioteken finns det 

informatörer med uppgifter som är kopplade till marknadsföring. I de fall där det varit 

möjligt har dessa deltagit i våra intervjuer. Det är vanligt att de olika avdelningarna och 

ämnena har ansvar för såväl planering och genomförande av programverksamheten,

som marknadsföringen av den. På några av de bibliotek som undersökts har intervjuer

med flera bibliotekarier genomförts.
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3.2.6 Analysmetod

För analysen av intervjuerna används meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997)

innebär denna metod att intervjumaterialet formuleras mer koncist för att på så

sätt få fram det, för syftet, väsentliga innehållet. Analysformen består av fem steg: 

genomläsning av intervjun, fastställandet av vad respondenterna uttryckt, formuleringen 

av teman som förekommer i intervjun, frågeställande utifrån undersökningens syfte

samt sammanknytning av väsentliga teman i skriftlig form. De åsikter som uttrycks av 

respondenterna sammanställs alltså i en betydligt mer komprimerad form. Fokuseringen

ligger på teman i de genomförda intervjuerna som kan härledas till uppsatsens syfte.
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4. Intervjugenomförande

Innan intervjuundersökningen påbörjades gjorde vi en pilotintervju med två biblio- 

tekarier på ett stadsbibliotek. Detta för att pröva våra intervjufrågor i en riktig intervju- 

situation. Vissa av intervjuerna genomfördes på telefon, vissa ansikte mot ansikte.

4.1 Pilotintervju

Pilotintervjuerna genomfördes på ett större stadsbibliotek. Dessa pilotintervjuer syftade 

till att undersöka om vi hade formulerat relevanta frågor och om den tid vi avsatt för 

varje intervjutillfälle skulle räcka till (Kvale 1997). Efter intervjuns avslutande visade 

det sig att våra intervjufrågor behövde kompletteras och intervjuguiden skrevs om och 

indelades mer tematiskt. Några frågor omformulerades således medan några ströks.

4.2 Intervju

Sammanlagt genomfördes intervjuer med bibliotekspersonal på fyra stycken 

stadsbibliotek. Vi ämnade att på varje bibliotek intervjua en ur bibliotekspersonalen 

med ansvar för bibliotekets programverksamhet och, om möjligt, en som ansvarar för 

bibliotekets marknadsföring. Detta urval fick till följd att antalet intervjuer på vissa

bibliotek eskalerade. Eftersom ansvaret för programverksamhet ofta delas upp fick vi på 

vissa bibliotek genomföra intervjuer med flera respondenter, i vissa fall i grupp. På ett

av biblioteken är ansvaret för programverksamheten fördelat på olika team och vi fick 

därför intervjua ett antal representanter från varje team i omgångar. Utöver dessa tillkom 

intervjuer med personal knutna till marknadsföring. Sammanlagt har vi intervjuat åtta 

personer på sex bibliotek. Vi hade fler intervjuer planerade, men genomförde ej de två 

sista, då intervjumaterialet redan var väldigt omfattande. Ett faktum som innebar att vi 

inte såg något behov av fler intervjuer.

På de flesta bibliotek fick vi intervjua personal som hade insikt i både 

marknadsföringsarbete och programverksamheten. I de flesta fall fanns det ingen med 

övergripande ansvar för marknadsföring.

Pilotintervjun och intervjuerna på ett annat stadsbibliotek genomfördes på plats medan 

resterande intervjuer genomfördes per telefon. Detta från början fastställt på grund

av det geografiska avståndet till vissa av de bibliotek som vi genomförde intervjuer

med. Utöver de olika kommunikationsformerna såg intervjugenomförandet i stort sett 

likadant ut.
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Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva, vårt ämne samt syftet med 

vår magisteruppsats. Vi bad även om tillstånd att få spela in intervjuerna vilket alla 

respondenter samtyckte till. Själva intervjun var löst strukturerad kring de teman 

och frågor som tidigare utarbetats. Eftersom vi genomförde en kvalitativ intervju 

ställdes inte frågorna utifrån en exakt mall utan formulerades istället på ett sätt som

passade situationen och som gärna fick övergå i diskussion. Denna diskussion gav ofta 

upphov till nya frågor och följdfrågor vilket i sin tur innebar ett intervjumaterial som 

blev mer intressant för oss att analysera. Vi ville att respondenterna skulle uttala sig

så fritt som möjligt utan avbrott. Genom att låta de som intervjuades få prata ostört 

fick vi ibland svar på ett flertal av våra frågor på en gång. Två av intervjuerna vid ett 

av stadsbiblioteken var speciella eftersom det här rörde sig om gruppintervjuer. De 

situationerna krävde lite mer struktur eftersom vi ville att alla respondenter skulle få

uttrycka sina åsikter. Detta gick dock bra då de intervjuade turades om med att svara på 

de olika frågorna.

Vid avslutandet av intervjuerna erbjöds respondenterna att få den transkriberade 

intervjun skickad till sig innan vi använde den i uppsatsen. Vi ville att respondenten 

skulle vara bekväm med den information som förmedlats och vid behov kunna lägga 

till eller ta bort något. Slutligen lovade vi att skicka ut vår färdiga magisteruppsats till 

samtliga intervjudeltagare.

De färdiga intervjuerna lyssnades sedan igenom och transkriberades. För att kunna 

analysera intervjuerna på bästa sätt krävdes en ordentlig transkribering. Detta är viktigt 

då analysen ska bygga på så korrekta uppgifter som möjligt (Kvale 1997). För denna 

uppsats transkiberades därmed samtliga av de intervjuer vi använde. 
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5. Tidigare forskning

Forskning kring bibliotek och varumärkesskapande är, framförallt i Sverige, en 

bristvara. Det förekommer däremot en mängd forskning som behandlar 

marknadsföringen av folkbibliotek. I dessa sammanhang tenderar dock varumärken 

att endast nämnas i förbigående. Trots detta finns det en del relevant internationell 

forskning som berör just folkbibliotek och varumärkesaspekten. Den forskning

som presenteras nedan representerar ett aktuellt urval med hög relevans för denna 

magisteruppsats.

I sin forskningsrapport ”Branding in the United Kingdom public library service” ger 

David Hood, verksam vid Clydebank College i Glasgow, och Kay Henderson, från 

Department of Computer & Information Sciences vid Strathclyde universitet, en insikt

i varumärkessituationen på folkbiblioteken i Storbritannien. Hood och Henderson har, i 

en enkätundersökning genomförd med 48 bibliotekschefer, undersökt synen på branding 

(skapande av varumärken) på de brittiska folkbiblioteken (2005).

Bakgrunden till denna undersökning är, enligt forskarna, de nya utmaningar som de 

brittiska folkbiblioteken står inför. Exempelvis har folkbiblioteken i Storbritannien 

drabbats av budgetnedskärningar vilket har medfört att filialer fått läggas ner. Samtidigt 

har bibliotekens användarantal sjunkit drastiskt. Biblioteken tvingas dessutom bemöta 

konkurrens från bokhandlar och Internet.

Efter det brittiska valet 1997 genomfördes, på den nya regeringens uppdrag, en rad 

undersökningar av folkbiblioteken. Resultatet av detta var att de brittiska biblioteken 

tilldelades nya roller fokuserade på ett livslångt lärande, social integrering och att bidra 

med tillgång till informations- och kommunikationsteknologi. Dessa nya identiteter i 

kombination med ovanstående utmaningar har bidragit till att vikten av bibliotekens 

varumärke börjat uppmärksammas allt mer inom den brittiska biblioteksvärlden.

Detta har bland annat visat sig genom att folkbiblioteken börjat marknadsföra vissa 

delar av sin verksamhet. Olika typer av biblioteksservice ses på och marknadsförs

som separata varumärken. Vissa bibliotek ser hela sin organisation som ett varumärke 

i sig. Hood och Hendersson tar upp ett exempel i form av folkbiblioteket i Tower 

Hamlets i London. Här har man övergett benämningen bibliotek och istället kallat sig 

för Idea Store, en samlingsplats där traditionella biblioteksuppgifter kombineras med

kulturupplevelser och aktiviteter som syftar till att främja ett livslångt lärande. På så sätt 

har man skapat ett varumärke som särskiljer sig från den traditionella biblioteksbilden.

Kontentan av Hood och Hendersons rapport är att man på folkbiblioteken i
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Storbritannien fått ett stort och ökat intresse för att utforma och skapa varumärken. De 

största anledningarna till detta är, enligt respondenterna i undersökningen, det 

minskande användarantalet och den ständigt ökande konkurrensen från kommersiella 

aktörer. Flertalet av de bibliotekschefer som deltagit i undersökningen anser att en 

större fokusering på bibliotekens varumärke skulle kunna leda till att allmänhetens bild 

av folkbiblioteken blev mer positiv. Man tror även att ett starkt varumärke innebär en 

möjlighet att höja besöksfrekvensen samt att locka icke-användare till biblioteket.

Det största problemet med att utveckla bibliotekens varumärke är, enligt en majoritet 

av respondenterna, ekonomiska faktorer. Vissa av bibliotekscheferna påpekar att det 

finns en risk för att bibliotekens användare blir förvirrade av ett nytt varumärke. Man 

oroar sig även för att delar av bibliotekspersonalen kommer motsätta sig en ökad 

fokusering på ett starkare varumärke. Hood och Hendersons kommentar till detta är 

att varumärkesskapande är något som måste planeras och förklaras noggrant för all 

involverad personal.

Eftersom användarantalet sjunkit på de brittiska folkbiblioteken ställs frågan om vad 

som bör göras för att komma tillrätta med problemet. De tillfrågade bibliotekscheferna 

anser att lösningen är marknadsföring och en större fokusering på att utveckla 

folkbibliotekets varumärke. Vidare skulle respondenterna vilja genomföra en nationell 

kampanj för att på så sätt skapa ett enhetligt varumärke för biblioteken. Hood och 

Henderson anser dock att en sådan kampanj kan bli problematisk på grund av 

folkbibliotekens splittrade uppdrag.

Hood och Hendersons slutsats är att ett starkt varumärke kräver god planering och

mycket arbete, men kan leda till en förnyad bild av bibliotek hos allmänheten. Dessutom 

skulle en sådan process kunna innebära ett slut på den period av minskande anslag

och besökarantal som de brittiska biblioteken drabbats av. Varumärkesprocessen kan 

även, enligt forskarna, bidra med ökad arbetslust hos bibliotekspersonalen. Hood och 

Henderson avslutar med att påpeka att varumärkesskapande kan vara till stor nytta när 

det gäller att bemöta de nya utmaningar de brittiska folkbiblioteken står inför.

Hood och Hendersons rapport är relevant för denna magisteruppsats av ett flertal 

olika anledningar. Den svenska biblioteksvärlden står likt den brittiska inför en 

rad nya utmaningar.  Precis som i Storbritannien måste folkbiblioteken bemöta de 

svårigheter som uppstår i och med en ny och modernare identitet. Detta framgår 

bland annat i den tidigare nämnda Fia Söderbergs artikel ”Propagera mera” från

BTJ:s tidskrift Ikoner (2006). I artikeln, som behandlar vikten av att marknadsföra

det nya biblioteket, diskuterar Söderberg gamla och nya biblioteksidentiteter. Tidigare 

identiteter har varit inriktade på folkbildning, förmedlandet av kultur och fackkunskap,
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socialarbete samt klassifikation och katalogisering. Dessa identiteter har, enligt 

Söderberg, på senare tid kompletterats av nya. Exempel på dessa är biblioteket som 

kunskapsmäklare, det vill säga med en inriktning på kunskapstillväxt, och biblioteket 

som informationsorganisatör. Liksom på de brittiska biblioteken medför dessa nya 

identiteter nya utmaningar.

Dessvärre har de svenska folkbiblioteken än mer gemensamt med de brittiska. Enligt 

Svensk biblioteksförening har ca 400 bibliotek försvunnit i Sverige. Detta innebär en 

minskning med 25 % sedan början av nittiotalet. Till detta kan läggas det faktum att 

boklånen minskat med 23 % mellan 1980 och 2006. Likt folkbiblioteken i 

Storbritannien befinner sig de svenska biblioteken i en period av nedgång.

I viss mån återfinns även den konkurrenssituation som tas upp av Hood och Henderson 

inom den svenska biblioteksvärlden, främst på grund av Internet och sökmotorer som 

Google. Hood och Hendersons undersökning är ett viktigt och relevant dokument 

eftersom de brittiska förhållandena på många punkter är lika de svenska. Det går inte

att hävda att de resultat som Hood och Henderson presenterar skulle bli de samma i en 

svensk undersökning. Däremot finns det en viss grund för att hävda att resultaten skulle 

kunna var likartade. I en likartad biblioteksvärld med likartade utmaningar bör en 

likartad fokusering på utvecklandet av folkbibliotekens varumärke vara ett möjligt sätt 

att bemöta de nya krav och svårigheter som även de svenska folkbiblioteken ställs inför. 

I Mee Årefors och Paloma Miralles magisteruppsats Folkbibliotekets identitet

i litteratur och bloggar utifrån ett varumärkesperspektiv (2007) undersöks 

folkbibliotekens identiteter kopplade till varumärken. Uppsatsens syfte är att undersöka 

de svenska folkbiblioteken utifrån ett varumärkesperspektiv samt att undersöka på

vilket sätt folkbibliotekens varumärkesidentitet kommuniceras i olika biblioteksbloggar. 

Fokuseringen ligger dock till väldigt stor del på att komma fram till vilka som är 

folkbibliotekets kärnidentiteter. För denna magisteruppsats är det denna frågeställning 

som är relevant och som därför redogörs.

Årefors och Miralles motiverar sin uppsats genom att ta upp olika aspekter av 

folkbibliotekets verksamhet och utmaningar, som konkurrenssituation, dess splittrade 

identiteter och de många målgrupper biblioteken ska serva. Detta understöds med 

hjälp av artiklar och tidigare forskning på området. Man tar även upp de spänningar 

som enligt skribenterna existerar mellan folkbibliotekets identitet, den självupplevda 

biblioteksbilden, och dess image, användarnas syn på biblioteket.

För att genomföra den kvalitativa litteraturstudie som utgör grunden för deras uppsats 

använder sig uppsatsförfattarna av varumärkesteorier utformade av David Aaker

och Jean-Noel Kapferer. Främst fokuserar Årefors och Miralles på folkbibliotekets

kärnidentitet och ett antal frågor formulerade av Kapferer ämnade att härleda ett
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varumärkes identitet. Dessa frågor appliceras på olika styrdokument och texter knutna 

till det svenska folkbiblioteket.

Årefors och Miralles analyserar bibliotekslagen, de svenska kulturpolitiska målen och 

UNESCOS folkbiblioteksmanifest via ovan nämnda teorier. Resultatet visar att 

folkbibliotekets kärnidentiteter består av demokrati, livslångt lärande och folkbildning. 

Utöver dessa tillkommer även den utvidgade identiteten. Uppsatsförfattarna anser att 

denna identitet är lika med folkbibliotekets olika roller, uppgifter, mål, identiteter, 

tjänster och produkter. Kärnidentiteterna i kombination med den utvidgade

identiteten utgör folkbibliotekets varumärkesidentitet. I en slutkommentar förmedlar 

uppsatsförfattarna en uppmaning till fler undersökningar beträffande folkbibliotekets 

varumärken och hur dessa kan förbättras.

Från Årefors och Miralles magisteruppsats kan en parallell dras till Hood och 

Henderson (2005). Detta eftersom de svenska folkbibliotekens kärnidentiteter 

sammanfaller med de brittiska folkbibliotekens nya identiteter. Båda texter poängterar 

exempelvis det livslånga lärandet samtidigt som den svenska demokratiaspekten 

sammanfaller med det brittiska kravet på social integrering. Detta bekräftar till viss del 

vår tidigare åsikt om att det brittiska forskningsresultatet bör tas på allvar även under 

svenska förhållanden.

Den utvidgade identiteten som diskuteras hos Årefors och Miralles innefattar 

bibliotekens produkter och tjänster. Folkbibliotekens programverksamhet är därmed 

en del av denna identitet. Eftersom den utvidgande identiteten och kärnidentiteten

tillsammans utgör varumärkesidentiteten, med andra ord den identitet som allmänheten

kommer att uppleva, finns det en möjlighet att påverka folkbibliotekens varumärke 

via dess utbud och tjänster. Årefors och Miralles forskning är användbar för denna 

magisteruppsats eftersom den visar på de möjligheter som finns för att stärka 

folkbibliotekets varumärke via programverksamheten.

Rajesh Singh har i sin doktorsavhandling ”Marketing Culture of Finnish Research 

Libraries”- An Analysis of Attitude, Knowledge and Behaviour (2005), undersökt 

hur bibliotekschefer och besökare vid 33 olika universitets- och specialbibliotek 

uppfattar marknadsföring, samt vilka kunskaper de har i ämnet. Bibliotekscheferna

har blivit intervjuade medan bibliotekarier anställda vid dessa bibliotek fått delta i en 

enkätundersökning. Enkätundersökning inkluderar även bibliotekens besökare. Då 

Singhs avhandling är väldigt omfattande kommer enbart de delar av resultaten som är

relevanta för denna uppsats att diskuteras.
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Singh redovisar undersökningsresultaten vid de olika biblioteken för att därefter dela 

in dem i tre grupper. Indelningen är baserad på hur stor eller liten kunskap biblioteken 

har om marknadsföring samt hur de omsätter denna kunskap i praktiken. Indelningen 

grundar sig även på hur marknadsorienterade de olika biblioteken är. Singh benämner 

dessa grupper ”the strong- the high flyers, the medium- the brisk runners, the weak- 

the slow walkers”. Singhs syfte med dessa benämningar är att ge en bild av de 

undersökta bibliotekens interna kultur och inställningar. Namnen på de tre sorternas 

bibliotek illustrerar inställningen till marknadsföringsteori och 

marknadsföringsaktiviteter.

Utmärkande för biblioteken i gruppen ”the strong- the high flyers” är en marknadskultur 

som genomsyrar organisationen, chefens kunskaper och inställningar, personalens 

kunskaper och inställningar, PR- arbetet, samt större delen av den service som 

biblioteken erbjuder. Allt detta sammantaget skapar en inställning av att de vill nå 

besökare och icke-besökare med den slags service som efterfrågas. ”[…]the strong- the 

high flyers” är aktiva i sitt förhållningssätt, både i den interna kommunikationen och 

gentemot användarna. De är öppna för förändring och anser marknadsföring vara av 

yttersta vikt för bibliotekens framtida verksamhet. Vidare ser de marknadsföringsarbete 

som en viktig del i bibliotekets övergripande kvalitetsarbete. Användarna av dessa 

bibliotek menar i enkätundersökningen att de får ett bemötande och en service som är 

likvärdig från besök till besök.

Biblioteken i gruppen ”the medium- the brisk runners” karakteriseras av en vilja att ta 

del av marknadsföringsteori och ett användarorienterat tänkande. Singhs undersökning 

visar dock att de sällan implementerar marknadsföringsteori eller resultat av 

användarundersökningar i sin verksamhet. Den kluvna relationen till marknadsföring 

exemplifieras av att de är positivt inställda till att använda marknadsföringstermer, 

såsom användning av ordet kunder, men att de inte tycker att planering och skapande 

av mål- eller styrdokument eller marknadsföringsplaner, är något biblioteken behöver 

arbeta med.

Vad som utmärker biblioteken I gruppen ”the weak- the slow walkers” är deras 

oengagerade hållning till marknadsföring. De anser marknadsföring vara helt irrelevant 

och ser det inte som ett sätt att arbeta med kvalitet eller användarrelationer. De har 

heller inte den kunskap som krävs för att arbeta med marknadsföring. Fokusen för

dessa bibliotek ligger helt på de mer traditionella uppgifterna och verksamheterna. De 

vill ge bra service åt användare som besöker dem, men de skulle aldrig själva söka upp 

användare eller kartlägga dem för att få bättre insikt i deras behov.

Singhs avhandling är intressant då han undersöker uppfattningen av marknadsföring 

hos tre olika grupper, bibliotekschefer, bibliotekspersonal och biblioteksanvändare.
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Resultaten ger en uppfattning av vilken inställning biblioteken har till marknadsföring, 

samt hur de uppfattas av andra. Detta ger en bild av hur olika bibliotek och 

bibliotekarier ser på marknadsföringsarbete och hur detta påverkar den bild de 

förmedlar till användare. De bibliotek i studien som fokuserar mest på användarnas 

behov, utifrån vitt skilda aspekter, är också de som är mest marknadsorienterade.

Hur biblioteken uppfattas och uppfattar sig själva blir också intressant i relation till 

begreppet varumärke.

”Folkbildning och kul tur i det offentliga vardagsrummet”- En studie om varför  

man arrangerar evenemang på bibliotek är en magisteruppsats skriven av Peder 

Isaksson vid Umeå universitet 2006. Isaksson undersöker evenemang på 

folkbibliotek i svenska mellanstora städer för att utröna vilket syfte dessa 

evenemang har och hur de relaterar till bibliotekslagen och kulturpolitiska mål. 

Vidare gör han en genomgång av vilka slags evenemang biblioteken arrangerar, 

samt hur de resonerar kring dessa. Undersökningen har både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Den kvantitativa undersökningen består av en genomgång av 

program, tryckta och elektroniska, vid sexton stadsbibliotek. Den kvalitativa 

undersökningen är fallstudier av tre stadsbibliotek. Frågor om prioriteringar tas 

också upp i diskussion kring hur bibliotekarierna planerar evenemang.

Evenemang på bibliotek kan vara av helt skild natur. Isaksson delar in evenemangen i 

kategorier efter vad de består av: föredrag, författarbesök, om andra författare, 

uppläsning, workshop, musik, diskussion, visning, multi och övriga. Hans undersökning 

av mellanstora stadsbibliotek i Sverige visar på stor variation i hur många exempelvis 

författarbesök eller föredrag biblioteken anordnar. Den visar även på variation i vilken 

typ av evenemang som är populärt eller inte populärt att anordna på vissa bibliotek samt 

avvikelser över tid.

Enligt Isaksson går det att applicera tre olika sorters perspektiv på 

evenemangsverksamhet på bibliotek. Folkbildningsperspektivet, den kulturella 

underhållningens perspektiv och agoraperspektivet, som härrör från statens 

kulturpolitiska mål om kultur som möjlighet för kontakt mellan människor och som 

sätt för människor att praktisera sin yttrandefrihet, har använts som teori i uppsatsen. 

Den analys av kvalitativ empiri Isaksson gör bygger till stor del på indelning av 

intervjumaterial utefter dessa perspektiv. Resultaten visar att folkbildningstanken

fortfarande är en dominerande anledning till varför folkbibliotek arbetar med olika slags 

evenemang, även om underhållning och möte mellan människor framhålls som viktigt. 

Folkbildningstanken syns bland annat i vilken typ av evenemang som förekommer mest

frekvent, det vill säga föreläsningar.
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Isakssons uppsats förstärker det intryck som såväl forskning som tidskriftsartiklar har 

förmedlat; folkbibliotekets identitet är inte enhetlig. Givetvis beror detta till viss del på 

uppdraget, att vara till för alla, men det skulle likväl vara fördelaktigt för folkbiblioteket 

att försöka skapa en mer enad bild av verksamheten gentemot användarna.
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6. Teori

För att kunna slutföra vår forskning har vi varit i behov av ett teoretiskt ramverk som 

beskriver hur man på ett effektivt sätt skapar och vidareutvecklar varumärken. Frans 

Melin, doktor i ekonomi samt universitetslektor vid Lunds Universitet visar i sin

bok Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken (1999) hur ett 

starkt varumärke utifrån ett internt perspektiv skapas från grunden via det verktyg han 

benämner den strategiska varumärkesplattformen.

Melin hävdar i sin bok att tidigare varumärkesteori dels är förlegad och dels väldigt 

fragmentarisk (1999, s. 10-11). Boken i sig är ett försök att sammanfatta tidigare 

forskning kring skapandet av varumärken samt att presentera en mer fullständig 

teori som förklarar den varumärkesuppbyggande processen. Den strategiska

varumärkesplattformen innebär därför ett modernt synsätt på varumärkesskapande och 

är sålunda väldigt aktuell och angelägen för vår forskning.

6.1 Vad är ett varumärke?

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 

eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan 

särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som

tillhandahålls i en annan.” (Melin 1999, s. 29)

Ovanstående citat är den definition av varumärken som återfinns i den svenska 

varumärkeslagen. Enligt Melin (1999, s. 29) innehåller denna definition de två 

aspekter som utgör grunden för ett varumärke. Ett varumärke måste gå att återge i 

symbolform samt inneha den särskiljningsförmåga som gör det unikt i förhållande

till sina konkurrenter. Melin tar även upp den problematik som råder kring begreppet 

varumärken (1999, s. 30). Exempelvis kan själva ordet varumärke i Sverige syfta på 

varumärket som juridisk rättighet men även varumärket som konkurrensmedel.

Jean-Noël Kapferer, ledande inom varumärkesforskningen och författare av the new 

Strategic Brand Management: Creating and sustaining brand equity long term, hävdar 

liksom Melin att begreppet varumärke är svårdefinierat (2004, s. 9). Kapfererer ser

en konflikt mellan varumärket sett ur kundperspektiv, det vill säga som ett begrepp 

som skapar mentala associationer hos kunden ämnat att därigenom öka en produkts 

värde, och varumärket som enbart en ekonomisk resurs att återge i ett bokslut. Själv 

definierar Kapferer varumärket på enklaste vis som ett namn med makt att influera

kunden (2004, s. 11). Likt Melin anser Kapferer att det som utmärker varumärken är
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dess särskiljningsförmåga samt att varumärket med intensitet står ut och väcker tillit 

hos kunden. När vi i denna uppsats talar om varumärken kopplat till den strategiska 

varumärkesplattformen syftar vi likt Melin (1999, s. 31)  på varumärket som strategiskt 

konkurrensmedel. Vi använder även samma definition som Melin och Kapferer, det vill 

säga varumärket som ett namn eller en symbol som särskiljer sig från övriga liknande 

produkter samt har makt att påverka och framförallt väcka tillit hos en presumtiv kund.

6.2 Den strategiska varumärkesplattformen

I bästa fall innebär ett varumärke ett effektivt strategiskt konkurrensmedel ämnat att 

skapa en bred bas av märkeslojala kunder. Detta kräver dock att man lyckats utveckla 

ett starkt varumärke. Melin anser (1999, s. 206) att utvecklandet av ett sådant sker

via en värdeskapande process i två steg som äger rum dels internt inom den egna 

organisationen och dels externt i konsumenternas medvetande. Målsättningen är alltid 

att skapa en så bred bas av märkeslojala kunder som möjligt. Som tidigare nämnts finns 

det enligt Melin (1999, s. 10-11) en uppsjö av litteratur som behandlar varumärken och

utvecklandet av dessa men väldigt lite som på ett enkelt sätt beskriver hur ett varumärke 

skapas från grunden. För att visa hur ett starkt varumärke skapas har Melin utvecklat

det instrument han benämner den strategiska varumärkesplattformen. Tanken bakom 

varumärkesplattformen är att bryta ner och belysa alla de väsentliga beståndsdelar som 

ligger till grund för och tillsammans kommer att utgöra ett starkt varumärke.

Ur märkesinnehavarens synvinkel består varumärkesskapandet enligt Melin (1999, 

s. 124), av en process beroende av sex olika samverkande faktorer: produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 

märkeslojalitet.

Produktattribut och märkesidentiteten utgör två olika typer av mervärde som efter att 

de är identifierade och utvalda ligger till grund för utvecklandet av varumärkets 

kärnvärde. Detta kärnvärde positioneras i konsumenternas medvetande med hjälp av 

god marknadskommunikation. Förutsättningen för att denna process ska fungera är ett 

klart utvecklat kärnvärde som skyddas av intern märkeslojalitet (1999, s. 125-129). 

Nedan följer en djupare, teoretisk genomgång av dessa moment och vad som ligger till 

grund för skapandet och utvecklandet av ett starkt varumärke.
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Produktattribut:

Melin anser (1999, s. 208) att själva varumärket och dess eventuella påverkan endast 

blir väsentlig i samband med en god produkt. Utmärkande för en sådan produkt är att 

den i något avseende är innovativ och samtidigt håller en hög och jämn kvalitetsnivå 

(1999, s. 81).

I varumärkessammanhang talas det ofta om en rad olika produktattributs möjliga 

påverkan på det egna varumärket. Melin själv påpekar (1999, s. 80) att det finns 

tre specifika attribut som är särskilt viktiga för skapandet av ett starkt varumärke.

Produktutveckling, produktkvalitet samt produktens visuella identitet är nödvändiga för 

ett varumärkes framgång.

För att ett varumärke överhuvudtaget ska vara användbart som strategiskt 

konkurrensmedel krävs det att den  produkt som varumärket representerar ständigt 

utvecklas och uppdateras. Utan produktutveckling kommer både produkt och varumärke 

att stagnera. Dessutom är en kontinuerligt utvecklad produkt en förutsättning för att 

kunna upprätthålla god och jämn produktkvalitet (Melin 1999, s. 80-81). 

Produktkvaliteten är enligt Melin (1999, s. 126) det förmodligen viktigaste av 

produktattributen. Kvaliteten är en nödvändighet för att kunna konkurrera på en tuff 

marknad.  Melin hävdar (1999, s. 210-211) att det är av stor vikt att kvaliteten är synbar, 

det vill säga att den går att uppleva, för att kunna utgöra en konkurrensmöjlighet.

Synbar kvalitet gör produkten kommunicerbar och därmed möjlig att förmedla. Detta är 

viktigt eftersom produktkvalitet förmedlar ett mervärde och på så sätt skapar en känsla 

av tillförlitlighet hos konsumenten. Den upplevda kvaliteten är en av de viktigaste 

förutsättningarna för ett starkt varumärke. Man bör dock vara medveten om att kvalitet 

ofta är väldigt lätt för konkurrenten att efterlikna och därför bör kombineras med andra 

produktattribut.

När det gäller den visuella identiteten påtalar Melin (1999, s. 126) vikten av 

produktens förpackning, färgsignaler och logotyp eftersom dessa ger en möjlighet 

att individualisera en produkt. En särskild, distinkt identitet innebär möjligheten att

förmedla ett viktigt första intryck som dröjer sig kvar hos konsumenten. Som exempel 

tar Melin upp produktförpackningen som en möjlighet att skapa något som särskiljer 

sig visuellt från de produkter konkurrenten erbjuder. Förpackningar är dock liksom 

produktkvalitet lätt att efterlikna, därför bör det varumärkesskapande företaget även

förlita sig på andra konkurrensmedel än enbart produktattribut (Melin 1999, s. 84).
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Märkesidentitet:

Enligt Melin (1999, s. 212-213) är syftet med att utveckla en unik märkesidentitet att 

man på så sätt skyddar sitt varumärke gentemot konkurrenterna. Identiteten är 

självupplevd och immateriell och därmed svår att kopiera till skillnad från andra 

faktorer som exempelvis prisklass eller olika produktattribut. Genom att individualisera 

och differentiera sin produkt har man möjlighet att erbjuda ett attraktivt mervärde som 

särskiljer sig från konkurrentens.

För att kunna utveckla en märkesidentitet bör man på ett tidigt stadium identifiera 

vilka identitetsbärare man vill prioritera. Syftet med detta är att komma fram till 

vad märkesprodukten ska stå för. Det är viktigt att identitetsbäraren är unik. I detta 

sammanhang skiljer man på primära och sekundära identitetsbärare. Oftast utgör 

själva varumärket den primära identitetsbäraren. Förpackning, logotyp, symboler 

och marknadskommunikation brukar ses som sekundära identitetsbärare. Valet

av identitetsbärarna utgör själva märkesidentitetens form (Melin 1999, s. 215-

216). En märkesidentitet består dock även av innehåll vilket utgörs av fem stycken 

identitetsutvecklande faktorer: namn, ursprung, personlighet, användning och 

distribution.

• Namn: Melin anser (1999, s. 219) att själva namnet är den viktigaste 

identitetsutvecklande faktorn eftersom det kommer att utmärka själva märkesprodukten 

och därmed vara grundstenen i utvecklandet av en stark identitet. Valet av namn bör 

vara noggrant övervägt då namnvalet kan medföra långsiktiga konsekvenser för ett 

företag. Namnvalet brukar i regel röra sig om ett val mellan namn med eller utan

en egentlig innebörd. Ett namn med någon form av etablerad betydelse innebär en 

möjlighet att styra identitetsutvecklingen åt ett lämpligt håll. Det finns dock även 

fördelar med ett namn som står ut och i hög grad går att särskilja från konkurrenten 

eftersom ett sådant kan bidra till att skapa en unik märkesidentitet.

• Ursprung: Märkesproduktens ursprung kan i vissa fall vara en väsentlig del av 

identitetsutvecklingen. Ursprunget, vare sig det är historiskt, kulturellt, ideologiskt eller 

geografiskt kan ha viss betydelse i den märkesuppbyggande processen eftersom det 

förmedlar en kontext till konsumenten (Melin 1999, s. 219-220).

• Personlighet: Melin hävdar (1999, s. 220) att även märkesproduktens personlighet har 

möjlighet att spela en avgörande roll i utvecklandet av en stark identitet. Företagets 

huvudsakliga målsättning bör vara att utveckla en identitet som konsumenten vill 

identifiera sig med. Detta görs eftersom konsumenten tenderar att välja märkesprodukter
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som de kan associera till. En stark personlighet har möjlighet att attrahera konsumenter 

och därmed på sikt bidra till märkeslojalitet. Personligheten ger även en möjlighet att 

särskilja sig från övriga konkurrenter.

• Användning: Denna faktor påminner till stor del om personlighetsfaktorn då den är 

ämnad att få konsumenten att identifiera sig med produkten och vad den kan tänkas 

stå för. När, hur, var, varför och av vem produkten används kan ha stor betydelse för 

identitetsutvecklingen (Melin 1999, s. 220-221).

• Distribution: Även distributionen kan ha betydelse för utvecklandet av 

märkesidentiteten. Valet av distributör och distributionssätt kan i vissa fall påverka hur 

produkten uppfattas av den tilltänkta kundbasen (1999, s. 221).

Utöver möjligheterna till identitetsutveckling säger Melin att företag även måste ta

i beaktande ett antal identitetsbegränsande faktorer. Den kanske viktigaste av dessa 

faktorer är varumärkets utvidgningspotential. Det bör finnas en möjlighet att kunna 

överföra identiteten från en märkesprodukt till en annan. Därför är det viktigt att 

märkesidentiteten blir representativ inte bara för den tilltänkta produkten utan även för 

möjliga framtida produkter. För att lyckas med detta måste man från början ha en plan 

beträffande om man vill bygga upp en specifik eller generell märkesidentitet och om 

man riktar sig mot en specifik eller generell målgrupp. (1999, s. 220-221).

En annan identitetsbegränsande faktor är distinktiviteten eller särskiljningsförmågan 

hos det namn man valt att ge sin märkesprodukt. Ett namn med hög distinktivitet utgör 

ett effektivt skydd mot eventuella konkurrenter. Ett namn som inte antyder något om 

produkten eller hur den är tänkt att användas är, enligt Melin (1999, s. 221), önskvärt 

och innebär en god möjlighet att särskilja sig och skapa en unik identitet. Samtidigt 

varnar Melin (1999, s. 222) för namn med alltför hög distinktivitet då märkesprodukten 

fortfarande måste vara kommunicerbar. Namnvalet rör sig alltså, som setts ovan, om en 

balansgång mellan distinktivitet och kommunicerbarhet.

Vidare måste märkesidentiteten vara trovärdig. Målet är som tidigare nämnts att

konsumenten ska identifiera sig med produkt och varumärke. En märkesidentitet

som brister när det gäller trovärdighet genomskådas lätt och kommer därmed inte att 

bidra till ökad märkeslojalitet (1999, s. 222-223). Slutligen påpekar Melin (1999, s.

223) att i de fall man önskar lansera sitt varumärke utomlands bör märkesidentiteten ha 

ett visst mått av internationaliserbarhet. Internationaliserbarheten handlar liksom 

utvidgningspotentialen om möjligheten till identitetsöverföring något som är väsentligt 

i de fall företaget vill vidga sina gränser från en  produkt till en annan eller från en 

språklig och kulturell kontext till en annan.
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Märkesidentiteten måste precis som produkten ständigt utvecklas. Melin anser (1999,

s. 229) att detta ska genomföras med försiktighet eftersom konsumenter inte uppskattar 

stora förändringar. Genom att genomföra en identitetsanalys kan man som företag

få en överblick över var märkesidentiteten står i förhållande till varumärkets image. 

Det är önskvärt att identitet, den bild märkesinnehavaren vill förmedla, och image, 

hur konsumenten upplever varumärket, står så nära varandra som möjligt. För stora

skillnader mellan hur konsumenten uppfattar varumärket och företagets egen bild av det 

samma leder till bristande märkeslojalitet (1999, s. 227-229).

Kärnvärde:

Produktattribut och märkesidentitet representerar varumärkets funktionella och 

emotionella mervärde (Melin 1999, s. 229). När ett företag väl identifierat de 

faktorer hos produkten som ligger till grund för dessa mervärden är det dags att 

välja ut en eller flera av dessa faktorer som kan ge upphov till långsiktiga och

uthålliga differentieringsfördelar. Det vill säga, vilka av dessa faktorer har möjlighet 

att utvecklas till varumärkets kärnvärde. Kärnvärdet är enligt Melin (1999, s. 241) 

märkesproduktens primära konkurrensfördel och utgör den kommunikativa länken 

mellan märkesinnehavare och konsument.

De finns enligt Melin inte några explicita kriterier för hur ett kärnvärde skapas men 

det finns dock några komponenter som brukar ingå. Vid valet av kärnvärde ska 

konsumenten och konsumentens behov stå i centrum. Kärnvärdets uppgift är att 

tillfredsställa ett behov hos konsumenten och därmed skapa värde. Melin bryter ner 

detta begrepp ytterligare och hävdar att de differentieringsfördelar som kommer att

utgöra varumärkes kärnvärde ska vara värdefulla och kommunicerbara ur konsumentens 

perspektiv samtidigt som de är unika och därmed svåra för konkurrenten att imitera 

(1999, s. 230-231).

För att utveckla ett starkt varumärke bör man genomföra en kärnvärdesanalys 

vilken syftar till att skilja de faktorer som endast utgör konkurrensförutsättningar 

från de faktorer som utgör konkurrensfördelar (Melin, 1999, s. 231). Melin

skiljer på konkurrensförutsättningar, taktiska konkurrensfördelar och strategiska 

konkurrensfördelar. Den grundläggande förutsättningen för att kunna konkurrera är 

som bekant att de faktorer som man vill framhålla är kommunicerbara och värdefulla 

för den tilltänkta konsumenten. För att dessa faktorer också ska ge upphov till

konkurrensfördelar krävs dock att de är unika. För att denna konkurrensfördel även ska 

vara långsiktigt uthållig, och därmed vara en strategisk konkurrensfördel, krävs slutligen

att den även är svårimiterad. 

31



Slutligen anser Melin att kärnvärdet bör ligga till grund för utformningen av 

märkesinnehavarens positioneringsstrategi (1999, s. 127).

Positionering:

Positionering är benämningen på den process där märkesinnehavaren försöker skapa 

en unik position för det egna varumärket i konsumentens medvetande (Melin 1999, s.

234). Rätt genomförd positionering ger hos konsumenten upphov till märkeskännedom, 

märkesassociation och märkeslojalitet. I den traditionella synen på positionering ses 

processen, enligt Melin (1999, s. 235), som ett ständigt pågående triangeldrama som 

utspelar sig mellan märkesinnehavare, konsument och konkurrent. Lyckas man som 

företag bygga upp starka märkesassociationer hos konsumenten har man möjlighet att 

skapa sig en stark marknadsposition som i sin tur medför ett skydd mot konkurrenterna 

och gör de svårare för dem att etablera sig på marknaden.

Förutsättningen för att kunna positionera sig externt är, enligt Melin, att man som 

företag först måste ha positionerat sig internt. Den interna positioneringen ”syftar till att 

skapa en plats för varumärket i organisationens medvetande” (Melin 1999, s. 236). Alla 

medarbetare inom den egna organisationen bör inneha en klar och överensstämmande 

bild om vad som utgör varumärkets kärnvärde och vad som särskiljer det egna 

varumärket från konkurrentens. Detta görs genom att man identifierar sitt varumärkes 

huvudsakliga differentieringsfördelar samt genomför någon form av kärnvärdesanalys. 

Melin anser (1999, s. 236) att bristande enighet beträffande den interna positioneringen 

gör det väldigt svårt att kunna jobba med ett varumärke utåt på ett tillfredsställande

vis. En internt riktad kärnvärdespositionering är därför enligt Melin (1999, s. 238) en 

väsentlig del av den varumärkesuppbyggande processen som alltid ska föregå den 

externa, psykologiska positioneringen. Positioneringen av varumärkets kärnvärde 

innebär att man relaterar märkesproduktens attribut i förhållande till varandra för att 

definiera vilket eller vilka kärnvärden som kommer att utgöra varumärkets primära 

differentieringsfördelar. Med utgångspunkt i det egna kärnvärdet samt identifierade 

konkurrensfördelar har man som företag nu möjlighet skapa en så kallad unik strategisk 

position (USP) för att på så sätt positionera sig externt hos konsumenten. Extern 

positionering kräver dock god marknadskommunikation (Melin 1999, s. 236-239).

Marknadskommunikation:

Positioneringsteorier måste så småningom överföras till ett kommunikativt budskap. 

God marknadskommunikation är därför enligt Melin (1999, s. 241) en förutsättning för
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att kunna positionera sitt varumärke hos konsumenten. I dagens informationssamhälle 

kan det dock vara svårt att uppmärksamma konsumenten på den eller de varor eller 

tjänster man erbjuder. Kommunikation med marknaden är trots det en nödvändighet 

eftersom hög märkeskännedom ger förutsättningar för märkeslojalitet (Melin 1999, s.

240-241).

Den viktigaste formen av marknadskommunikation är den märkesuppbyggande 

reklamen. Reklamen är nödvändig och kan ge upphov till konkurrensfördelar förutsatt 

att reklamen får sin egen särpräglade identitet. Tanken är, enligt Melin, att genom att 

sammanlänka olika former av kommunicerbara element till en enhet ge upphov till en 

kommunikativ identitet. De viktigaste av dess element är den tematiska identiteten, den 

verbala identiteten, den visuella identiteten samt den tematiska identiteten (1999, s.

242).

Reklamens huvudsakliga syfte är att tillföra varumärket ett kommunikativt mervärde. 

All reklam tenderar till att vara väldigt kostsam men Melin anser att den bör ses som 

en långsiktigt investering ämnad att på sikt skapa hög märkeskännedom. Som tidigare

nämnts bidrar hög märkeskännedom till märkeslojalitet. Märkeslojalitet bidrar i sin tur 

till att skapa en stark marknadsposition och är därför väldigt värdefull. Melin poängterar 

även (1999, s. 245) att reklamens kvalitet är betydligt viktigare än reklamens kvantitet. 

Kommunikation med konsumenten är av största vikt men det är ännu viktigare att

ha något intressant att säga. Genom all märkesuppbyggande kommunikation måste 

varumärkets kärnvärde gå att spåra. Budskapet man vill förmedla måste baseras på 

ett redan utvecklat kärnvärde. All reklam ska  förmedla en gemensam kommunikativ 

identitet.

Intern märkeslojalitet:

Som tidigare konstaterats är syftet bakom utvecklandet av ett varumärke att attrahera 

en stor mängd märkeslojala konsumenter. En förutsättning för en sådan extern 

märkeslojalitet är enligt Melin att det förekommer en hög grad av märkeslojalitet 

internt. Melin definierar intern märkeslojalitet som ”de åtgärder en märkesinnehavare 

måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status” 

(1999, s. 246). Melin pekar ut fyra olika delmoment som bör samverka för att intern 

märkeslojalitet ska gå att uppnå: trademark management, identity managment, image 

managment och slutligen loyalty managment. Nedan redogörs för dessa begrepp:

• Trademark management: Syftet med trademark management är att skydda det 

befintliga varumärket mot såväl externa som interna hot. Ett sätt att göra det på är att
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hålla god uppsikt över konkurrenterna och eventuella varumärkesregistreringar de kan 

tänkas göra inom närliggande områden. När det gäller att skydda sig internt handlar

det till stor del om att se till att varumärket inte används på fel sätt. För detta ändamål 

bör  det  finnas  regler  för  korrekt  varumärkesanvändning,  något  som  kan 

sammanställas  i  en  varumärkesmanual.  Melin  påpekar  även  vikten  av  kollektivt 

ansvar,  såtillvida  att varje  individ  inom organisationen  gemensamt  bör  se  till  att 

uppehålla ett aktivt varumärkesskydd (1999, s. 246-247).

• Identity management: Med identity management avser Melin de åtgärder som görs 

för att varumärket fortfarande ska ha inneha unik identitet. För att lyckas med detta 

krävs det att den egna organisationen äger varumärket samt har full kontroll över 

detta. Detta väsentliga är att man ser till att varumärkets identitet ligger till grund för 

vidare produktutveckling och möjlig märkesutvidgning. Liksom när det gäller 

marknadskommunikationen (se ovan) måste varumärkets kärnvärden genomsyra allt.

Figurerar ingen gemensam identitet blir varumärkeslanseringen utåt sett väldigt tvetydig

(1999, s. 248-249).

• Image management: Detta begrepp syftar till att konsumentens uppfattning om 

varumärket i så hög grad som möjligt ska stämma överens med det som den egna 

organisationen vill att varumärket ska stå för. Med andra ord ska varumärkets image stå 

så nära varumärkets identitet som möjligt. Detta kräver dock att man har en god bild av 

hur konsumenterna upplever varumärket. För att uppnå detta anser Melin (1999, s. 249) 

att imageundersökningar är ett måste. Visar en sådan undersökning att image och 

identitet står för långt ifrån varandra måste man vidta åtgärder. Vidare hävdar

Melin att konsumenten är varumärkets reella ägare. Därför bör man som organisation 

göra få radikala förändringar då konsumenten i grunden tenderar till att vara väldigt 

konservativ. Snabba förändringar kan påverka konsumenten negativt och utmynna i 

bristande märkeslojalitet (1999, s. 250).

• Loyalty management: Loyalty managment är lika med de åtgärder som görs för att 

bibehålla märkeslojala konsumenter. Enkelt sett kan man förklara detta med de 

insatser som görs för att hålla kvar sina trogna kunder. Melin hävdar (1999, s. 251) att 

det kostar fem till tio gånger så mycket att värva en ny kund som att behålla en lojal 

sådan. Dessutom är konsumenten ur lojalitetssynpunkt omöjlig att kontrollera. Det 

finns dock sätt att  påverka sina tilltänkta konsumenter. Ett exempel på detta är den

märkesuppbyggande reklamen. Utöver att locka nya kunder stärker nämligen reklamen 

de band som tidigare konsumenter har till företaget. Ett annat sätt att kvarhålla sina 

konsumenter är att belöna sina trogna kunder med olika förmåner. Melin påpekar dock

vikten av att inse att lojala konsumenter inte nödvändigtvis innebär nöjda konsumenter.
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Som företag bör man alltid sträva efter att erbjuda sina kunder ett relevant mervärde

(1999, s. 249-251).
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7. Resultat

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört på de folkbibliotek som 

ingått i vår undersökning.

Allmänna frågor:

Vilken position har de intervjuade på respektive folkbibliotek?

Som bekant genomförde vi intervjuer vid sex olika svenska folkbibliotek. De 

intervjuades position på de olika biblioteken varierade. Det väsentliga för vår del var att 

de som intervjuats hade anknytning till programverksamhet och/eller marknadsföring

på respektive bibliotek. För denna uppsats intervjuades sammanlagt sju bibliotekarier. 

Deras arbetsuppgifter var fördelade på tre barn- och ungdomsbibliotekarier, två 

bibliotekarier enbart ansvariga för bibliotekens programverksamhet samt två 

vuxenbibliotekarier med viss inriktning på programverksamhet för vuxna. Ett

av biblioteken i vår undersökning särskilde sig från de övriga då de hade anställt en 

person som enbart ansvarade för marknadsföring i samband med ett specifikt 

marknadsföringsprojekt ämnat att lyfta fram det berörda biblioteket. Även denna person 

intervjuades för uppsatsen.

Diskuteras bibliotekets varumärke? I vilket sammanhang?

Två av de intervjuade uppger att man inte diskuterar bibliotekets varumärke 

överhuvudtaget. Även marknadsföringsinsatser är något man sällan pratar om även om 

man faktiskt ägnar sig åt viss marknadsföring i praktiken.

På tre av de bibliotek som ingår i undersökningen diskuteras bibliotekets varumärke 

i samband med interna diskussioner gällande marknadsföring av olika evenemang.

I ett fall diskuteras även bibliotekets varumärke i samband med diskussioner om hur 

man ska marknadsföra den egna professionen mot bibliotekets användare. Den 

gemensamma inställningen för dessa tre bibliotek är att ett starkt varumärke skapas 

genom goda marknadsföringsinsatser. En av de intervjuade uttrycker oro över att 

övrig bibliotekspersonal tycks ha inställningen att marknadsföring och varumärken i

bibliotekssammanhang är överflödigt då ”alla vet att biblioteket finns”. Själv önskar den 

intervjuade sig professionell hjälp utifrån för att bättre kunna marknadsföra biblioteket. 

På det bibliotek där man anställt en särskild marknadsföringsansvarig diskuteras 

bibliotekets varumärke mer frekvent. Man känner att det är viktigt att ta reda på hur
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bibliotekets användare ser på biblioteket. Enligt den intervjuade på detta bibliotek är 

bibliotekspersonalen positiv till att diskutera biblioteket utifrån kommersiella termer. 

De är även positiva till en satsning på att stärka bibliotekets varumärke. Biblioteket har 

redan ett delvis inarbetat varumärke.

Produktattribut:

Utvecklas eller uppdateras programverksamheten?

På fem av de sex folkbibliotek som ingår i undersökning säger man att de ständigt 

uppdaterar sin programverksamhet. Tre av de intervjuade påtalar hur viktig lyhördheten 

för allmänhetens önskemål och olika skeenden i samhället är. Genom att lyssna på sina 

användare och vara flexibel har man möjligheten att utveckla sin programverksamhet 

efter användarnas önskemål. För att lyckas med detta krävs planering och 

framförhållning.

En av bibliotekarierna talar om hur viktigt det är att programverksamheten 

ständigt utvecklas men att man samtidigt måste tänka på att hålla fast vid den 

lokala förankringen. Samtliga intervjuade är av åsikten att programverksamheten 

ska stå för kvalitet. Två av de intervjuade påpekar, oberoende av varandra, att 

kvalitativ programverksamhet skapar värde för biblioteksanvändaren som därmed 

kan tänka sig att komma tillbaka till biblioteket igen. En av de intervjuade säger 

att detta ”ger ringar på vattnet”, det vill säga ett väl genomfört evenemang 

innebär att ryktet sprider sig och att detta resulterar i fler evenemangsbesökare vid 

nästa tillfälle.

På ett av folkbiblioteket hävdar man att man inte uppdaterar sin programverksamhet. 

Detta förklaras med att biblioteket enbart genomför ett par programpunkter varje 

termin och att dessa främst riktar sig till barn. I dessa fall rör det sig om det som de 

intervjuade benämner traditionell programverksamhet i form av sagostunder och 

författarbesök.

Har någon undersökning gjorts beträffande hur användarna ser på  

programverksamheten?

Fyra av sex bibliotek har gjort olika former av användarundersökningar för att ta reda på 

hur besökarna ser på bibliotekets programverksamhet. Ett folkbibliotek har valt att 

utvärdera sin programverksamhet internt. Syftet har då varit att belysa vad man kan göra 

bättre för att locka fler besökare till nästa planerade evenemang. Ett av biblioteken har 

aldrig gjort en användarundersökning beträffande programverksamheten. 
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Finns det någon logga, symbol eller samlingsnamn för programverksamheten?

Ett av folkbiblioteken satsar på att skapa en grafisk profil för hela biblioteket vilket 

inkluderar programverksamheten. Eftersom man fått en större medvetenhet om just 

bibliotekets varumärke vill man satsa på denna profil i kombination med en ny logga. 

Man har anlitat en reklambyrå särskilt för detta ändamål.

Ett annat av de undersökta biblioteken är väldigt starkt sammankopplat med 

Kulturförvaltningen och kommer därmed använda sig av samma logga som dem. Den 

intervjuade ser dock vikten av att biblioteket profilerar sig och skapar en identitet

bara för sig. Någon specifik logga eller samlingsnamn kommer dock inte göras för

programverksamheten.

Ett av folkbiblioteken profilerar vissa delar av programverksamheten under särskilt 

namn. Ett exempel är ”Boktips Live World Tour”, ett sätt att samla bibliotekariernas 

olika bokprat under ett samlingsnamn. Ett annat bibliotek brukade använda sig av 

samlingsnamnet ”Månadens Måndag”. Detta koncept innebar att man en måndag i 

månaden kunde ta del av bibliotekets programverksamhet för vuxna vilket inkluderade 

exempelvis föreläsningar och författarbesök.

Resterande två folkbibliotek hade inget specifikt namn eller logga för sin

programverksamhet.

Märkesidentitet:

Vad är syftet med programverksamheten?

På två av folkbiblioteken säger man att man främst arbetar för att programverksamheten 

ska synliggöra biblioteket. En av de intervjuade uttrycker det som att 

programverksamheten ska göra biblioteket och hela dess utbud levande. Delar av 

biblioteket som inte syns så ofta ska lyftas fram genom evenemang av olika slag.

På återstående bibliotek har man inte officiellt diskuterat programverksamhetens syfte. 

Två av de intervjuade anser dock att programverksamheten främst ska stå för kvalitet. 

En annan påtalar vikten av att erbjuda kulturella upplevelser samt säger att syftet med 

programverksamheten även måste vara att generera fler besökare till biblioteket.

En person anser att syftet med programverksamhet är att erbjuda kvalitativa 

programpunkter eftersom man vill skapa ett värde för kunden. Även här är man av 

åsikten att kvalitet bidrar till återkommande besökare.
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Vad är tanken bakom utformandet av programverksamheten?

För samtliga bibliotek är huvudtanken bakom själva utformningen dels att 

programverksamheten ska rikta sig till de grupper man internt valt att prioritera och dels 

att den ska förmedla en kulturell upplevelse. Vid tre av biblioteken uttrycker man tanken 

att programverksamheten ska utformas med hjälp av input från biblioteksbesökarna.

En av de intervjuade säger att det är viktigt att man inte ser programverksamheten 

endast som ett sätt att locka fler besökare till biblioteket. Det är viktigt att man ser ett 

evenemang som en kulturell upplevelse och att programverksamheten även är del av 

bibliotekets basutbud.

Vem besöker de olika arrangemangen?

Representanterna för två av folkbiblioteken säger att det är främst barn och unga 

som besöker deras programverksamhet. Vid två av biblioteken säger man att 

åldrarna varierar men att de oftast rör sig om samma personer som besöker de olika 

evenemangen. Vid resterande två folkbibliotek säger man att besökarna tenderar till 

att variera beroende på evenemangens inriktning. Fyra av de intervjuade uppger

att man inriktar sig specifikt på vissa samhälls – och åldersgrupper och att det därför 

blir naturligt att just besökare för de grupperna besöker olika evenemang i större 

utsträckning.

Vad erbjuder ni för olika arrangemang?

Biblioteken erbjuder det som en av de intervjuade själv beskriver som traditionell 

programverksamhet i form av författarbesök, bokprat, läsecirklar, sagostunder och 

kursverksamhet i samarbete med föreningar av olika slag. Arrangemangen är främst 

inriktade mot de målgrupper som man bestämt att man ska prioritera. Utöver detta 

säger dock intervjuade vid två olika folkbibliotek att man ibland utgår från besökares 

önskemål beträffande vissa programpunkter. Personal vid ett av biblioteken påpekar 

att det oftast sker ett par större evenemang i samband med särskilda händelser likt 

Kulturnatten.

När sker de flesta arrangemang?

Samtliga bibliotek erbjuder programverksamhet både dag- och kvällstid. Biblioteken 

arbetar även med programverksamheten säsongvis. I vissa fall är därför en viss typ av 

programverksamhet enbart aktuell under en viss del av året.
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Har man diskuterat programverksamheten i förhållande till bibliotekets  

konkurrenter?

Vid tre av folkbiblioteken har man inte diskuterat bibliotekets konkurrenter 

överhuvudtaget. Vid de tre övriga biblioteken har konkurrenterna diskuterats på olika 

nivåer. Vid ett av biblioteken är man varse den konkurrens som utgörs av de olika

fritids – och hobbyverksamheter som ungdomar intresserar sig för. Man nämner tv-spel 

och berättar om hur man nu tagit in spel för utlån på biblioteket eftersom man vet att 

ungdomar intresserar sig för detta och därmed får en anledning att besöka biblioteket.

Ett annat bibliotek hävdar att man konkurrerar med andra kulturaktiviteter av olika slag. 

Man försöker motverka detta genom att samarbeta med de olika instanser som anordnar 

dylika aktiviteter bland annat görs detta inom ramen för programverksamhet. Den som 

intervjuas vid detta bibliotek säger att hon är särskilt anställd just med bibliotekets 

konkurrenter i åtanke.

Vid ett av biblioteken upplever man att man inte har några direkta konkurrenter eftersom 
det inte finns några andra aktörer i kommunen som anordnar kulturaktiviteter.

Kärnvärde:

Har man diskuterat eller utformat specifika kärnvärden i samband med 
biblioteksverksamheten eller programverksamheten?

På tre av de berörda biblioteken har man specifikt diskuterat kärnvärden. Vid det ena 

biblioteket säger man att detta togs upp i samband med ett etikprogram som 

bibliotekspersonalen jobbade fram några år tidigare. Bibliotekets kärnvärden har dock 

inte diskuterats sedan dess. Vid det andra biblioteket har det varit svårt att komma 

fram till några kärnvärden även om man pratat om dessa både rörande själva 

biblioteket och dess programverksamhet. Den intervjuade säger att detta beror på att 

det råder delade meningar om vilka kärnvärden som är aktuella. Kvalitet är dock ett av 

de kärnvärden som de flesta var eniga om. Även en respondent vid ett annat bibliotek 

nämner kvalitet som ett möjligt kärnvärde.  Den intervjuade anser att kvalitativa 

evenemang innebär lojala besökare.

Vid återstående bibliotek har man inte diskuterat några kärnvärden men vid en direkt 

fråga säger en av de intervjuade att biblioteket är ”den folkligaste kulturinstitutionen 

som finns” och att denna tanke bör vara ett kärnvärde i sig. En liknande tanke finns på 

ett annat av biblioteken där man säger att just programverksamheten är en viktig del av 

bibliotekets basverksamhet och därför bör spegla bibliotekets samtliga värderingar.
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Positionering:

Har man genomfört någon form av intern marknadsföring gällande varumärke eller  

marknadsföring?

Fyra av de tillfrågade biblioteken har aldrig genomfört någon form av intern 

marknadsföring. Vid två av dessa bibliotek förklarar man detta med att viljan finns hos 

en del men att flertalet inom bibliotekspersonalen är ointresserade. Vid ett bibliotek 

säger man sig ha haft någon form av intern diskussion men också att man omöjligen 

kunnat enas om något förhållningsätt då olika meningar har skiljt sig åt i väldigt hög 

grad. Man har saknat en ”vi-känsla” i gruppen i kombination med dåliga ledare.

På ett bibliotek har man genomfört en SWOT-analys av den egna organisationen. Utifrån 

denna ämnar man på sikt skapa en marknadsföringsplan.

Har man diskuterat bibliotekariernas egna kompetens?

Vid alla biblioteken har man diskuterat detta på någon nivå men det är enbart 

vid tre av de bibliotek som ingår i undersökningen som man säger sig ha haft djupare 

diskussioner. De intervjuade vid ett av dessa bibliotek säger att man ofta diskuterar 

bibliotekariens personliga kompetens i samband med projekt av olika slag, däribland 

programverksamheten. Man har även diskuterat kompetensen vid särskilda seminarier. 

Vid ett annat bibliotek har man, vilket nämns ovan, genomfört SWOT-anlyser av både 

organisation och personal. Bibliotekariernas individuella kompetens diskuteras i 

samband med marknadsföringen av biblioteket. Det är av stor vikt vid just detta 

bibliotek då man sätter relationsmarknadsföring i fokus. Även vid det tredje biblioteket 

har man pratat mycket om den personliga kompetens varje bibliotekarie innehar. Till 

stor del i samband med programverksamheten då man på biblioteket är uppdelade i 

team och det är varje grupps skyldighet att marknadsföra sina egna evenemang.

Marknadskommunikation:

Hur upplyser man allmänheten om programverksamheten?

Samtliga bibliotek använder sig av olika former av marknadskommunikation. Man 

använder sig av foldrar och reklamblad, annonser i dagspress, reklam på skyltar, 

annonser på webbsidor, sociala medier likt Facebook och bloggar, maillistor, samt 

genom den individuelle bibliotekarien. Fler av de intervjuade säger också att de gärna 

kontaktar lokaltidningarna i hopp om att de ska skriva om de olika evenemangen.
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Vem är ansvarig för marknadskommunikationen?

På två av biblioteken har man en person som är ensam ansvarig för 

marknadskommunikationen. I ena fallet är det en kultursekreterare och i andra fallet en 

programkordinator. På tre av biblioteken hjälps man åt men oftast är det den som skapat 

respektive programpunkt som är ansvarig. På ett av biblioteken är respektive team 

gemensamt ansvarig för att nå ut med sin programverksamhet.

Intern märkeslojalitet:

Förekommer någon plan eller särskilda regler för hur biblioteket ska arbeta med  

programverksamheten?

Fyra av biblioteken har en plan beträffande vem man ska prioritera med sin 

programverksamhet. I samtliga fall är det främst barn och unga som avses. Vid ett av 

dessa bibliotek har man även en regel om att programverksamheten ska ha en så 

lokal prägel som möjligt.

Ett av de återstående biblioteken har en plan formulerad av regionbiblioteket då man 

tillsammans ingår i ett särskilt projekt ämnat att utveckla det framtida biblioteket. 

Planen berör bland annat prioriterade grupper. Vid ett av biblioteken säger man sig inte 

ha något nedtecknat men att man riktar sig till alla.

Gör man något särskilt för bibliotekets trogna besökare?

Vid ett av biblioteken pratar man mycket om just detta eftersom man bestämt sig för att 

satsa extra hårt på kundservice. Man anstränger sig för att hälsa på gamla låntagare och 

ser till att komma ihåg deras namn samt ge dem ett personligt bemötande. Man går dock 

inte ut med särskilda erbjudanden eller liknande på grund av låntagarsekretess.

Vid samtliga bibliotek lyssnar man på input och förslag från sina låntagare när det 

gäller allt från inköpsförslag till utformande av programverksamhet. Vid två de berörda 

biblioteken säger man att programverksamheten till stor del utformas från flitiga 

besökares önskemål.
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8. Analys och diskussion

Nedan följer en analys av resultatet samt en efterföljande diskussion. Analysen av 

resultatet sker utifrån de delmoment som utgör Melins strategiska varumärkesplattform. 

Varje analysdel följs av en diskussionsdel.

Allmänt:

Sammanlagt intervjuades totalt åtta personer vid sex olika folkbibliotek. Av de 

intervjuade var samtliga bibliotekarier med undantag för en person som var anställd 

som marknadsföringsansvarig. Ett faktum som var positivt för vår undersökning då

denna person emellanåt bidrog med ett perspektiv som till viss del kom att skilja sig åt i 

jämförelse med de intervjuade bibliotekarierna. De åtta som intervjuats bidrog alla med 

tillräcklig information för att kunna slutföra denna undersökning.

Något som skiljde de intervjuade åt var den allmänna inställningen till varumärken på 

respektive bibliotek. Hood och Henderson (2005) propagerar i sin rapport för att en 

ökad varumärkesfokusering från bibliotekens sida har möjlighet att göra allmänheten 

mer positivt inställd till folkbiblioteken. Enligt Frans Melin (1999) är interna 

diskussioner gällande varumärket en direkt förutsättning för såväl positionering som 

intern märkeslojalitet. Våra intervjuer visar dock att på två av biblioteken diskuterar 

man inte biblioteken kopplat till varumärken överhuvudtaget.

Vid de tre biblioteken där varumärken diskuteras kan man dra en parallell till den grupp 

som Sing (2005) i sin forskning benämner ”brisk runners”, det vill säga på biblioteken 

diskuterar man gärna varumärkes- och marknadsföringsidéer som man sedan sällan 

använder sig av i sin praktiska verksamhet. Ett exempel på det som Sing kallar ”high- 

flyers” finns dock på det bibliotek som anställt en särskild marknadsföringsansvarig. 

Utmärkande för detta bibliotek är att det redan har ett delvis inarbetat varumärke

samt att man lägger stort fokus på sitt varumärke och särskilt bemötandeaspekten i 

förhållande till sina besökare. Sings forskning berör dock enbart bibliotekens inställning 

och kunskapsnivå beträffande marknadsföring.

Det som i detta sammanhang talar för att de undersökta biblioteken ska kunna använda 

sig av Melins strategiska varumärkesplattform är att fem av sju bibliotek faktiskt 

diskuterar varumärken kopplat till verksamheten i någon form. Mer problematiskt är 

dock att tre av dessa bibliotek för tillfället befinner sig på någon slags mellannivå där 

varumärkestermer och idéer kopplat till bibliotekets varumärke återfinns med sedan 

inte implementeras i verksamheten. Vid det bibliotek som faktiskt fokuserar kraftigt på 

sitt varumärke är man precis i starten för ett nytt sätt att arbeta och tänka på.
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Produktattribut:

Av de som intervjuats uppger man endast vid ett bibliotek att man inte uppdaterar eller 

vidareutvecklar sin programverksamhet. Detta eftersom man valt att prioritera ständigt 

återkommande traditionella evenemang. Resterande fem folkbibliotek ser uppdatering 

av sin programverksamhet som något primärt. Framförallt eftersom man inser vikten av 

att sätta biblioteksbesökarna och deras önskemål i centrum. Melin betonar själv (1999,

s. 81) hur viktig uppdateringen av den produkt man vill lansera är eftersom man vill att 

varumärket ständigt ska kunna bibehålla styrka och dragningskraft. Produktutvecklingen 

är en förutsättning för en kvalitativ produkt som i sin tur innebär ett attraktionsvärde

för den tilltänkte konsumenten vilket bekräftas på ett par av de folkbibliotek där man 

insett  sambandet  mellan  en kvalitativ  produkt  och ett  större  besöksantal  till  nästa 

evenemang.

Anzelius Jonson (2007) påtalar hur viktigt det är att användarna kan vara med och 

påverka delar av biblioteksverksamheten. Detta eftersom de därmed får insikt i en 

verksamhet som de annars inte vet så mycket om. Söderberg (2005) är inne på samma 

tema då hon diskuterar allmänhetens allt för traditionella och stereotypiska bild av 

biblioteksverksamheten. Melin (1999, s. 210-211) anser att en produkts kvalitet

måste vara synbar vilket innebär att den måste gå att uppleva av konsumenten. I detta 

sammanhang är därmed biblioteksanvändarnas syn på programverksamheten av stor 

vikt. Av de folkbibliotek som ingått i vår undersökning svarar fyra av sex att de gjort

undersökningar ämnade att utröna användarnas syn på bibliotekens programverksamhet. 

Vad besökarna svarade i användarundersökningen framgår dock inte i vårt resultat.

När det gäller loggor, symboler och samlingsnamn, använder sig fyra av folkbiblioteken

i någon mån av detta. Två bibliotek är i en process av att utveckla nya profiler och två 

bibliotek har skapat samlingsnamn specifikt inriktade på programverksamheten. 

Anzelius Jonsson (2007) anser att en visuell identitet innebär en möjlighet för 

folkbiblioteken att nå ut med nya moderna budskap. En tanke som även delas av Melin 

som hävdar att grafiska profiler av olika slag ger möjligheten att individualisera sin 

produkt. Melin påpekar dock vikten av att man även utvecklar andra sätt att särskilja

sin produkt på, med tanke på möjligheten för konkurrenter att efterlikna design 

eller färgkombinationer.

Överlag, beträffande produktattributen kopplade till programverksamheten, tycks de 

undersökta folkbiblioteken vara inne på rätt spår. Synen på uppdateringen av 

programverksamheten är i de flesta fall positiv och stämmer därmed överens med 

Melins teori om den nödvändiga kontinuerliga uppdateringen av den produkt som 

erbjuds. I det fall där man inte uppdaterar sin programverksamhet rör det sig till stor 
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del om verksamhet riktad åt små barn. Detta innebär att man ständigt besöks av nya 

årskullar som programverksamheten därför blir ny för trots att inga uppdateringar 

görs. Trots detta finns det en viss problematik då man inte skapar någon ny 

programverksamhet och därmed förlorar möjligheten att locka nya besöksgrupper 

till sina evenemang. Biblioteket som helhet riskerar därmed att gå miste om de 

möjliga biblioteksanvändare som inte är lockade av bibliotekets mer allmänna 

verksamhet.

På fyra av de undersökta folkbiblioteken har man intresserat sig för hur allmänheten 

uppfattar den programverksamhet man förmedlar. Användarkontakten och vikten av att 

man lyssnar på besökarna har påtalats i ett flertal forskare och skribenters texter som 

ligger till grund för vår undersökning. Feedback från besökare angående 

kvalitetsaspekten ger biblioteken möjligheten att utveckla och uppdatera sin 

programverksamhet på ett positivt vis som möjliggör det större intresse och besökarantal 

som i förlängning blir väldigt värdefullt för folkbiblioteken och dess varumärke.

Att ett par av biblioteken arbetar med nya loggor och grafiska profiler är positivt men 

det är väsentligt att man inte stirrar sig blind på enbart den grafiska biten eftersom man 

som nämnts ovan även behöver andra attribut att konkurrera med. Samlingsnamn likt

”Månadens måndag” kan dock bidra med att ett större intresse väcks för just denna 

programpunkt som därmed kan bli ett särskilt koncept för besökarna att samlas kring.

Märkesidentitet:

Melin (1999, s. 212-213) anser att för att kunna fastställa vad en produkt står för, i 

detta fallet programverksamheten, bör man ha identifierat dels möjliga identitetsbärare 

och dels identifierat identitetsutvecklande och identitetsbegränsande faktorer.

Då de undersökta biblioteken i de flesta fall ännu inte ingått i någon form av 

varumärkesskapande process har de inte identifierat vare sig identitetsbärare eller några 

utvecklande eller begränsande faktorer. Trots detta innehar de flesta av biblioteken

en syn, om än en splittrad sådan, på vad som är programverksamhetens huvudsakliga 

syfte. På ett par av de undersökta biblioteken anser man att programverksamhetens 

uppgift är att belysa biblioteket som helhet. På några av de andra biblioteken är man 

av åsikten att programverksamheten främst ska bidra med kvalitativa evenemang i 

syfte att på sikt öka det totala besöksantalet. Gemensamt för alla bibliotek är synsättet 

att programverksamheten ska förmedla kulturella upplevelser. Tidigare nämnda 

Anzelius Jonsson (2007) påtalar vikten av att användarna får delta i utformandet av

biblioteksverksamheten, en åsikt som även innehas på tre av de undersökta biblioteken. 

Folkbibliotekens arrangemang besöks mestadels av de grupper man av olika skäl 

prioriterat. Programverksamheten är därmed konstruerad med tanke på vilka specifika 

samhällsgrupper man vill vända sig till. Melin (1999, s. 220) anser att konsumenter
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tenderar till att välja de produkter de kan relatera till. Utvecklandet av en specifik 

personlighet är attraktiv för kunden och bidrar till att skapa märkeslojalitet. Detta går 

att se på de folkbibliotek som valt att fokusera på särskilda åldersgrupper då 

representanter för dessa grupperingar besöker programverksamheten mer frekvent. 

Anne-Marie Evers (2007) behandlar i sin artikel vikten av att sticka ut med sin 

programverksamhet. I hennes text uttalar sig bibliotekschefen Moncia Lembke om 

programverksamhetens betydelse för att få biblioteket att synas. Även Melin tar upp 

vikten av varumärket sticker ut via sin särskiljningsförmåga eftersom denna bland 

annat erbjuder ett lämpligt skydd gentemot möjliga konkurrenter. På de undersökta 

biblioteken erbjuder man dock i stort sett enbart det som man benämner traditionell

programverksamhet. Endast vid särskilda tillfällen nämns möjligheten att anordna något 

annorlunda.

Märkesidentitetens huvudsakliga uppgift är att erbjuda ett effektivt skydd mot 

konkurrens (Melin 1999, s. 212). Vid tre av de intervjuade biblioteken har man 

diskuterat möjliga konkurrenter. Noterbart är dock att det endast vid två av dessa 

bibliotek definieras någon konkurrent. Anmärkningsvärt nog har man vid de tre 

återstående biblioteken inte berört möjlig konkurrens överhuvudtaget. Både hos Hood 

och Henderson (2005) samt Årefors och Miralis (2007) utmålas konkurrenssituationen 

som en av folkbibliotekens nya utmaningar. Hood och Henderson anser att konkurrens 

från exempelvis Internet och bokhandlar är en av de bakomliggande faktorerna till varför 

biblioteken ska skapa varumärken. Melin själv ser en nödvändighet för en produkt att 

särskilja sig från sina konkurrenter. Utan att på något sätt differentiera sig har man ingen 

möjlighet att uppnå det attraktionsvärde som möjliggör märkeslojalitet.

På de folkbibliotek som ingår i vår undersökning har man redan gjort någon form av 

definition angående vad programverksamheten ska syfta till. Detta är positivt i 

bemärkelsen att man innehar en klar bild av sin programverksamhet men negativt ur 

varumärkessynpunkt eftersom det som programverksamheten ska stå för inte håller för 

att utgöra ett varumärkes märkesidentitet. Klart är att begreppet kvalitet, enligt de 

intervjuade, ska stå i centrum och att programverksamheten rör sig om förmedlandet 

av kulturella upplevelser.

Melin (1999, s. 215-216) pekar på fem stycken identitetsutvecklande faktorer som 

kommer att utgöra märkesidentitetens innehåll. På de undersökta folkbiblioteken har 

vi redan kommenterat namnval i samband med produktattributen. Samlingsnamn 

finns som bekant för vissa delar av programverksamheten på två av folkbiblioteken. 

Eftersom programverksamheten i sig inte för närvarande används i någon form av 

varumärkessatsning saknas namn ämnade att lansera denna verksamhet.
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När det gäller ursprung har biblioteken och så även dess programverksamhet en gammal 

och anrik tradition att utgå ifrån. I flera av de forskningsrapporter och artiklar vi utgått 

från ses dock den traditionella biblioteksbilden som något som medför problematik.

Pors (2006)  påtalar hur biblioteksverksamheten i allmänhetens ögon är så kopplad till 

böcker och att biblioteket ses som enbart en plats för utlåning av sådana. Även 

Söderberg (2005) diskuterar den splittring som finns mellan bibliotekariers syn på 

biblioteksverksamheten och den syn som innehas av allmänheten. Den traditionella 

bilden av biblioteket stämmer i dagsläget inte ihop med alla de nya tjänster ett modernt 

bibliotek innehar.

Programverksamhetens personlighet är som setts ofta kopplad till specifika 

samhällsgrupper. Problemet med detta är att det samtidigt som det är inbjudande stänger 

ute andra presumtiva besökare. Det är dock av vikt att poängtera att dessa grupper ofta 

prioriteras på grund av bibliotekslagar och styrdokument och därmed ofta inte är ett 

aktivt val från bibliotekspersonalens sida. Positivt är dessutom att de som prioriteras i 

programverksamheten erbjuds något som få eller inga andra institutioner tillhandahåller. 

Därmed särskiljer man sig från de som är möjliga konkurrenter på andra plan. Detta 

sammanfaller även med den användningsfaktor som enligt Melin (1999, s. 220-221) 

utgör en del av en märkesidentitet.

Identitetsbegränsande faktorer att i detta sammanhang ta i beaktande är i stort sett bara 

en eventuell utvidgningspotential. Att skapa ett varumärke via programverksamhet ger 

möjligheten att så småningom använda detta varumärke för hela biblioteket. Detta 

eftersom programverksamheten tenderar till att spegla hela biblioteksverksamheten. 

Ett faktum som påtalats av ett antal av de som intervjuats för denna uppsats. 

Särskiljningsförmågan för ett eventuellt namn behöver inte diskuteras eftersom ett 

sådant i nuläge inte existerar på de bibliotek som ingått i undersökningen. 

Internationaliserbarhet är inte heller aktuellt i detta sammanhang. Trovärdighet är värt 

att nämna främst eftersom tilltron till biblioteken hos allmänheten är mycket hög. 

Enligt kampanjen Library Lovers anser 93 % av Sveriges befolkning av biblioteken 

bör få ökade eller oförändrade resurser (librarylovers.se).

Kärnvärde:

Inget folkbibliotek som ingått i denna undersökning har utvecklat något kärnvärde. 

Detta gäller både för programverksamheten och för biblioteket som helhet. Detta 

faktum innebär en svårighet när det gäller möjligt varumärkesskapande utifrån 

programverksamheten eftersom Melin (1999, s. 241) hävdar att ett varumärkes 

kärnvärde ska innehålla själva essensen av den produkt man vill lansera och därmed är 
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ett varumärkes viktigaste konkurrensfördel.

Ett möjligt kärnvärde har på tre av de berörda biblioteken diskuterats i någon omfattning 

där en viss splittring av synen på vad biblioteken ska stå för har utgjort ett hinder. 

Kvalitetsaspekten är dock något som nämns på flertalet bibliotek och är en möjlighet

som en del av ett kärnvärde även om Melin ser kvaliteten som ett produktattribut som är 

alltför lätt att efterlikna. Årefors och Miralles (2007) identifierar bibliotekens kärnvärde 

som demokrati, livslångt lärande och folkbildning. De ser även programverksamheten

i sig som en del av detta kärnvärde via det koncept de benämner den utvidgade 

identiteten.

Att de undersökta folkbiblioteken inte innehar några färdigkonstruerade kärnvärden 

innebär en klar svårighet när det gäller att skapa ett möjligt varumärke. Att frågan 

har diskuterats även med koppling till programverksamheten är dock positivt och 

visar att det på en del av biblioteken finns en idé om hur viktigt detta är för att 

kunna vidareutveckla sin verksamhet. Den splittrade synen på vad bibliotek och 

programverksamhet egentligen ska stå för är välkänd och har kommenterats tidigare 

i denna text. För att kunna utveckla ett kärnvärde måste dock personalen på 

folkbiblioteken vara ense om vad detta ska innehålla. Att som hos Årefors och 

Miralles (2007) se programverksamheten i sig som ett möjligt kärnvärde innebär en 

möjlighet för folkbiblioteken. Särskilt med tanke på att det vid ett par av de 

undersökta biblioteken har konstaterats att programverksamheten speglar 

biblioteket som helhet.

Positionering:

Få bibliotek har haft någon form av intern marknadsföring ämnad att skapa en enhetlig 

bild kring varumärken eller marknadsföring. Precis som med utvecklandet av ett 

kärnvärde utgör olikartade åsikter hos bibliotekspersonalen en svårighet. Endast vid 

det bibliotek som anställt en särskild marknadsföringsansvarig har man arbetat för att 

skapa en enhetlig bild av den egna organisationen och dess inställning till 

varumärkesskapande. Melin (1999, s.236) anser som bekant att extern positionering 

kräver intern enighet. Att inte kunna finna en gemensam intern grund för positionering 

innebär att man kommer att få svårt att skapa en lämplig position i den tilltänkta 

kundens medvetande.

För att kunna positionera sig externt krävs enligt Melin ett kärnvärde kombinerat 

med identifierade konkurrensfördelar. Personalen på folkbibliotek överlag innehar 

särskilda kunskaper och kompetenser som utgör en utmärkt grund för att skapa 

konkurrensfördelar förutsatt att man identifierat vilka dessa kompetenser är. Vid
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samtliga av de undersökta folkbiblioteken har man diskuterat bliotekspersonalens 

kompetens i någon omfattning. Utgår man från resultatet framgår det dock att 

detta oftast har stannat på diskussionsnivå. Biblioteket med en särskild 

marknadsföringsansvarig utmärker sig genom att ha gått ett par steg längre och 

faktiskt tagit upp bibliotekspersonalens kompetens i samband med 

marknadsföringsinsatser och skapandet av ett för biblioteket nytt varumärke.

Bibliotekspersonalens kompetens i kombination med ett fastställt kärnvärde ger alla 

möjligheter för folkbibliotek att positionera sig externt. De bibliotek som ingår i denna 

undersökning har dock inte några fastställda kärnvärden och går därför, om man utgår 

från Melins strategiska varumärkesplattform, miste om denna möjlighet.

Splittringen mellan image och identitet som enligt både Pors (2006) och Söderberg 

(2005) är ett problem för dagens folkbibliotek diskuteras mer ingående nedan. Värt att 

notera är dock att denna splittring återfinns inne på en del av de folkbibliotek som ingår 

i vår undersökning och tenderar att utgöra ett hinder i varumärkesprocessen.

Marknadskommunikation:

Samtliga undersökta folkbibliotek använder sig av marknadskommunikation i form 

av märkesuppbyggande reklam. Enligt Melin (1999, s. 241) är detta en självklar 

förutsättning för att kunna nå ut med sid budskap och därmed positionera sig hos den 

tilltänkta konsumenten. Hur själva reklamen utformats framgår inte av resultatet, något 

som hade varit önskvärt då Melin anser olika typer av kommunicerbara element ska 

sättas samman för att uppnå en god kommunikativ identitet. På de olika biblioteken

har man valt att även fokusera på moderna former av marknadskommunikation i form 

av Facebook och bloggar. Detta innebär en möjlighet för biblioteken att visa upp sig

i en rad olika sammanhang och därmed nå möjliga användare som inte nås genom 

traditionella reklamformer. Den bibliotekschef som ingår i Evers artikel (2007) ser detta 

som en orsakerna till att det berörda biblioteket ökat både när det gäller besökare och 

anslagsomfattning. Biblioteket ska synas och visa upp alla sina ansikten. Personalen vid 

de undersökta folkbiblioteken arbetar mycket med marknadskommunikation i olika 

former  vilket förutsättningar för att positionera sig hos de som nyttjar biblioteket och 

kanske även innebär en möjlighet locka dit helt nya besökare. Eftersom man inte 

utvecklat något specifikt kärnvärde för varken programverksamheten eller biblioteket 

som helhet föreligger dock en risk att den märkesuppbyggande reklamen inte är 

koncentrerad till det budskap som biblioteken skulle få mest ut av att förmedla. Synen 

på marknadskommunikation är på de olika folkbiblioteken väldigt positivt vilket ger 

stora möjligheter att på sikt kommunicera ett dylikt budskap.
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Intern märkeslojalitet:

Melins strategiska varumärkesplattform utgår primärt från ett internt perspektiv. Först 

när de sex ovan beskrivna delmomenten samspelar internt är det varumärkesskapande 

företaget redo för att lansera sig externt. Internt behövs därmed ett gemensamt

synsätt på varumärkesskapande samt, hos all personal, den lojalitet som erbjuder

ett effektivt skydd mot konkurrens av olika slag. Fem av de sex bibliotek som ingår 

i denna undersökning har utformat en plan för hur man ska förhålla sig till och 

arbeta med sin programverksamhet. Även om denna plan inte berör varumärken i

sig finns det nedtecknade regler för hur man exempelvis ska arbeta med prioriterade

grupper som barn och unga. Ett faktum som gör att man har något att förhålla

sig till i arbetet och som gör att man inte avviker från den ursprungsidé man haft 

med sin programverksamhet. Det folkbibliotek som inte har någon utformad plan 

säger sig arbeta med alla som målgrupp. Detta riskerar dock att göra arbetet med

programverksamheten till en väldigt spretig process eftersom man har ett enormt behov 

att tillfredsställa.

Enligt vårt resultat lyssnar man på samtliga bibliotek på sina användare. 

Programverksamheten utformas ibland efter användarönskemål och att kunden ska stå

i centrum i detta sammanhang verkar ses som en självklarhet. På två av folkbiblioteken 

besöks programverksamheten ofta av samma besökare som dessutom givits möjlighet 

att påverka innehållet i de olika evenemangen i någon omfattning. Därmed gör man en 

hel del för sina återkommande kunder. Melin (1999, s. 251) ser detta som positivt 

eftersom det är ett sätt att se till att konsumenterna förblir trogna. Vid biblioteket med

en särskild marknadsföringsansvarig ser man framförallt kundservice och det personliga 

bemötandet som ett sätt att bibehålla sina trogna kunder.

Bristen på ett fastställt kärnvärde kan utgöra ett problem för de undersökta biblioteken 

eftersom detta innebär en svårighet när det gäller att skapa sig en egen unik identitet. 

För att uppnå den interna märkeslojalitet som enligt Melin (1999, s. 248) är en 

nödvändighet för varumärkesskapande krävs det att man ständigt är beredd att vidta

åtgärder för att se till att identiteten förblir unik. En möjlig räddning i detta sammanhang 

är att Årefors och Miralles (2007) anser att det svenska folkbiblioteken innehar specifika 

gemensamma kärnvärden i form av demokrati, livslångt lärande och folkbildning. 

Därmed finns det möjligheter att navigera utifrån dessa kärnvärden för att på så sätt se

till att folkbiblioteken har en fastställd, unik identitet som är möjlig att uppdatera. En 

sådan identitet måste enligt Melin (1999, s. 248-249) finnas för att på ett effektivt sätt 

kunna lansera ett varumärke.
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Det har tidigare konstaterats att det finns en stor lucka på folkbiblioteken mellan 
identitet och image. Både Söderberg (2005) och Pors (2006) tar i sina texter upp 
skillnaden som råder mellan allmänhetens syn på biblioteken och den syn som innehas 
av bibliotekspersonalen. Som en konsekvens av detta riskerar allmänheten att förlora 
tilltron till biblioteket som institution. Pors hävdar att många människor i ett flertal 
länder hyser större tilltro till söktjänsten Google än till bibliotekarieprofessionen. Enligt 
Melin (1999, s. 250) bör kundens uppfattning om varumärket stämma överens med den 
syn det egna företaget innehar i så hög grad som möjligt. Den splittrade syn som 
förekommer mellan allmänhet och bibliotekspersonal har i resultatet av denna uppsats 
även visat sig finnas inom den egna organisationen. Vid exempelvis diskussioner om 
bibliotekens kärnvärde har man haft svårigheter att uppnå enighet kring vad själva 
biblioteksverksamheten ska stå för. Detta splittrade synsätt förekommer även i de 
diskussioner man haft om bibliotek och programverksamhet i förhållande till 
varumärkesskapande.

Intern märkeslojalitet förekommer i viss bemärkelse på de undersökta biblioteken. 

Bristande enighet beträffande bibliotekens identitet samt avsaknaden av ett utvecklat 

kärnvärde utgör dock stora hinder för fullt utvecklad intern märkeslojalitet. En 

verksamhet som ses på olika sätt inom den egna organisationen kommer att ha 

svårigheter att ses på ett enhetligt sätt utifrån. Förekomsten av konkret planering kring 

programverksamhetens syfte och ändamål samt förekomsten av den biblioteksidentitet 

som Årefors och Miralles (2007) presenterar innebär dock en möjlighet för att på sikt 

utveckla intern märkeslojalitet. Det är dock väsentligt att folkbiblioteken, precis som 

Belfrage (2004) propagerar för, förändras och anpassar sig för  en biblioteksverksamhet 

som definitivt är i förändring.
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9. Slutsats

Frans Melins strategiska varumärkesplattform består av sex stycken sammanlänkade 

moment som tillsammans utgör grundförutsättningen för ett framgångsrikt varumärke. 

Varumärke i bibliotekssammanhang behöver inte särskilja sig från de mer kommersiellt 

orienterade varumärkena eftersom de flesta av de beståndsdelar som ingår i Melins 

varumärkesteori återfinns på de svenska folkbiblioteken. I de fall de inte gör det finns 

alla möjligheter att skapa dessa utifrån den egna verksamheten.

För att kunna skapa eller stärka ett varumärke via bibliotekens programverksamhet 

måste dock folkbiblioteken överkomma ett stort hinder. Det faktum att 

biblioteksverksamhetens image inte tenderar att sammanfalla med dess identitet är 

välkänt och har diskuterats tidigare. Oftast rör sig denna diskussion om förhållandet 

mellan bibliotekspersonalens syn på biblioteksverksamheten och den syn som innehas 

av biblioteksbesökarna. Resultatet av våra intervjuer visar dock att denna splittrade syn 

på vad folkbiblioteket står för även återfinns internt. På de folkbibliotek som ingått i vår 

undersökning innebär denna oenighet att flera av de moment som enligt Melin leder till 

ett framgångsrikt varumärke inte går att genomföra.

Synen på varumärken kopplade till bibliotek ses på med olika ögon beroende på vem 

som uttalar sig men det är framförallt svårigheten att komma överens om bibliotekets 

och programverksamhetens kärnvärde som utgör en svårighet. Kärnvärdet i sig är, 

som tidigare diskuterats, ett måste i varumärkessammanhang. Utöver att utgöra 

märkesproduktens primära konkurrensfördel (Melin 1999, s 241) är kärnvärdet även 

en väsentlig del i den interna positionering som föregår en extern sådan. Avsaknaden 

av ett gemensamt förhållningsätt på respektive folkbibliotek är det största hindret för 

framgångsrikt varumärkesskapande via programverksamheten.

När det gäller de återstående delmoment som ingår i den strategiska varumärkes- 

plattformen ser det för de folkbibliotek som ingått i vår undersökning lite ljusare ut. 

När det gäller produktattribut utvecklar och uppdaterar i stort sett alla folkbiblioteken 

sin programverksamhet. Positivt i detta sammanhang är också att man lyssnar på 

biblioteksanvändarna och gärna ser önskemål från deras sida. Loggor, grafiska profiler 

och samlingsnamn förekommer i viss mån och vi ser inga hinder förutom den egna 

viljan när det gäller för resterande folkbibliotek att utmärka sig grafiskt.

Även på det marknadskommunikativa planet utmärker sig de undersökta folkbiblioteken 

positivt. Man kombinerar traditionell märkesuppbyggande reklam med mer moderna 

former och innehar överhuvudtaget en stor vana av att kommunicera sin verksamhet

52



utåt. En brist är dock att det ickeexisterande kärnvärdet innebär att man inte har några 

formulerade konkurrenskraftiga värden att samla sin marknadskommunikation kring.

När det gäller förekomsten av en märkesidentitet utgör själva programverksamheten den 

primära identitetsbäraren. Någon sekundär identitetsbärare kan inte utses eftersom de 

undersökta folkbiblioteken för närvarande inte är involverade i en varumärkesprocess. 

Det kan dock konstateras att denna identitetsbärare inte bör utgöra något problem

med tanke på folkbibliotekens goda marknadskommunikation. Resultatet av vår 

undersökning visar att märkesidentitetens innehåll bör grunda sig på antingen 

personlighet eller användning. Folkbiblioteken har en inarbetad vana av att vända sig till 

specifika grupper. Oftast beror detta på lagar och diverse regleringar men man har ändå 

upprättat verksamhet specifikt utformad för en definierad grupp. Själva folkbibliotekens 

ursprung kan vid en första anblick ses som en del av märkesidentiteten man vill 

framhäva men med tanke på den splittrade bild av den moderna biblioteksverksamheten 

som finns hos både allmänhet och bibliotekspersonal bör man nog tänka sig för. När

det gäller identitetsbegränsande faktorer har som visats biblioteken hög trovärdighet 

hos allmänheten. Något att tänka på är utvidgningspotentialen men eftersom 

programverksamheten tills stor del speglar biblioteket som helhet finns det stora 

möjligheter för en eventuell varumärkesöverföring.

Det sista momentet i den strategiska varumärkesplattformen är den interna 

märkeslojaliteten. Det faktum att man vid de undersökta folkbiblioteken arbetar 

utefter en konstruerad plan när det gäller programverksamheten samt det faktum att 

man sätter besökaren i centrum innebär att man uppfyller kraven för trademark och

loyalty managment. Återigen kommer dock bristen av ett utvecklat kärnvärde medföra 

problem i och med att man inte har någon ordentlig fastställd identitet att uppdatera 

utifrån sin rådande konkurrenssituation. Att skapa en identitet utifrån Årefors och 

Meralles (2007) utvecklade kärnvärden är en möjlighet men utifrån den strategiska 

varumärkesplattformen krävs ett eget, unikt utvecklat kärnvärde. Det största problemet 

med att utveckla en intern märkeslojalitet är dock splittringen som finns mellan 

bibliotekets identitet och image. Luckan mellan hur användarna upplever biblioteket 

och bibliotekspersonalens egen bild av verksamheten är för stor.

Vill folkbiblioteken skapa varumärken utifrån sin programverksamhet står de inför 

en stor utmaning. På många sätt är folkbiblioteken redo. Utifrån Melins strategiska 

varumärkesplattform uppfyller man ett flertal kriterier för varumärkesskapande 

utan att ens ha inlett en varumärkesprocess. Två stora problem framkommer dock

i vår undersökning. Att biblioteken måste fastställa vad som är deras kärnvärde 

är uppenbart. Kärnvärdet, själva märkesproduktens själ, är en för stor del av den

strategiska varumärkesplattformen för att kunna bortses från. Det andra problemet är

53



om möjligt ännu större. Den diskrepans som råder mellan folkbibliotekets identitet och 

image utgör ett stort problem när det gäller allmänhetens syn på biblioteken och 

biblioteksprofessionen. Problemet blir än större när det förekommer inom den egna 

organisationen. Förekomsten av detta splittrade synsätt inom den egna verksamheten 

måste överkommas för att folkbiblioteken överhuvudtaget ska ha en möjlighet att skapa 

varumärken. I nuläget är dessa två problem två stora utmaningar för flertalet av de 

folkbibliotek som ingått i vår undersökning att ta sig över innan de kan sägas vara redo 

för att skapa varumärken.

Två frågeställningar ämnades besvaras i denna uppsats. Den första behandlar på vilket 

sätt programverksamheten är relevant för hur de undersökta biblioteken kan arbeta 

med sitt varumärke. Programverksamheten har stor relevans för detta ändamål 

eftersom den dels speglar biblioteksverksamheten som helhet och eftersom den dels 

innehåller många av de aspekter som även återfinns i Melins strategiska 

varumärkesplattform. Programverksamheten överlag innehåller god 

marknadskommunikation, verksamhet som utvecklas och uppdateras, samt en specifik 

personlighet och ett användningsområde kopplat till de grupper som folkbiblioteken 

prioriterar. Bristerna när det gäller programverksamhetens relevans för möjligt 

varumärkesskapande är de samma som redogörs för i första delen av slutsatsen. 

Bristande enighet beträffande synen på varumärkesskapande och vad bibliotek och 

programverksamhet ska stå för samt avsaknaden av utvecklade kärnvärden. Det bör 

dock poängteras att folkbiblioteken skulle kunna utveckla lämpliga kärnvärden utifrån 

sin programverksamhet.

Den andra frågeställningen behandlar vilka olika möjligheter de undersökta biblioteken 

har för att stärka eller skapa varumärken via programverksamheten. Denna fråga har i 

stort sett besvarats i slutsatsens första del. De undersökta folkbiblioteken har en 

möjlighet att skapa eller stärka varumärken via programverksamheten förutsatt att de 

utvecklar kärnvärden som tar fasta på vad programverksamheten ska stå för samt arbetar 

med att uppnå den nödvändiga enighet och helhetssyn som är grunden för ett sådant 

kärnvärde och i förlängning även grunden för varumärkesskapande enligt Melins 

strategiska varumärkesplattform överhuvudtaget.

54



10. Sammanfattning

Denna uppsats ämnar undersöka huruvida ett antal undersökta folkbibliotek kan 

använda sig av sin programverksamhet för att skapa eller stärka sitt varumärke 

enligt Frans Melins strategiska varumärkesplattform. Undersökningen svarar på två 

frågeställningar; på vilket sätt de undersökta folkbibliotekens programverksamhet

är relevant för att skapa/stärka varumärket och vilka möjligheter det finns för de 

undersökta folkbiblioteken att skapa och eller stärka sitt varumärke genom 

programverksamheten. Att avgränsa undersökningen till programverksamheten har 

gjorts därför att den är en representativ och synlig del av ett folkbiblioteks verksamhet 

och därmed intressant ur ett varumärkesperspektiv.

Undersökningen genomfördes medelst kvalitativa intervjuer som konstruerades utifrån 

Frans Melins strategiska varumärkesplattform. De var strukturerade i teman utifrån de 

sex beståndsdelarna i varumärkesplattformen, som sedan behölls i analys, diskussion 

och slutsatser. Detta för att göra det enkelt för såväl oss själva som för läsaren att följa 

materialet och dispositionen. Melins strategiska varumärkesplattform innefattar sex 

olika samverkande faktorer: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation samt intern märkeslojalitet.

Resultatet visar att det på majoriteten av de undersökta folkbiblioteken inte sker 

något medvetet arbete med varumärket. Man ägnar sig åt visst praktiskt 

marknadsföringsarbete men talar inte i personalgruppen om genomtänkta strategier 

eller vilken bild av folkbiblioteket som förmedlas. Undantaget är ett bibliotek som 

till och med har anställt en person med särskilt ansvar för marknadsföring, samt 

prioriterat detta arbete när det gäller pengar och personalarbete. På vissa bibliotek

diskuterar personalen begrepp som kärnvärden kontinuerligt, det förekommer dock en 

viss oenighet beträffande synen på vad bibliotek och programverksamheten ska stå 

för. Hur programverksamheten ser ut och organiseras skiljer sig mellan de undersökta 

folkbiblioteken. I vissa fall finns en bibliotekarie med övergripande ansvar, på ett 

bibliotek är programverksamheten ett delat ansvar för hela kulturförvaltningen och 

styrs mestadels av en kultursekreterare, på andra undersökta bibliotek är den som är 

ansvarig för en viss verksamhet även ansvarig för att marknadsföra den samt anordna 

programverksamhet.

De folkbibliotek vi undersökt visar på stor differens i arbetet med varumärke relaterat 

till programverksamhet. De flesta undersökta folkbibliotek arbetar inte medvetet med 

varumärkesskapande/stärkande. Analysen och slutsatserna visar att det finns två stora
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hinder för att varumärkesskapande via programverksamheten ska vara möjlig. Ett 

fastställt kärnvärde måste utvecklas samtidigt som bibliotekspersonalen uppnår enighet 

kring hur man ska se på och förhålla sig till biblioteksverksamheten. Utan enighet är de 

undersökta biblioteken i nuläget inte redo för varumärkesskapande.
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