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Abstract: The competition for people´s attention becomes harder and harder. 

If the libraries want to continue to attract visitors it´s important 

that their business is promoted. The purpose of this thesis is to in-

vestigate how two public libraries work with marketing. The study 

is based on a marketing model, introduced by Philip Kotler and 

further developed by Eileen Elliott de Sáez. Kotler believes that 

marketing is a social process and that everything can be promoted. 

De Sáez has adjusted Kotlers model so that it better suits the envi-

ronment in which libraries and information services operate. 

 

 The marketing activities at the two libraries are investigated 

through observations of the exterior and interior of the libraries, 

the libraries´ exposure of media and advertising in the local press. 

I have also studied brochures, other marketing information and fi-

nally conducted interviews with librarians responsible for the mar-

keting work. My results are compared with each other and ana-

lysed using Kotlers marketing model. 

 

 My conclusion is that the two investigated libraries are marketing 

their services in several ways: through exposure of media at the li-

braries, advertising in brochures, in the local press and on the in-

ternet.  

 

Nyckelord: Folkbibliotek, marknadsföring, skyltning, Kotler, marknadsmix, de 

Sáez, huvudbibliotek 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel ger jag först en bakgrund till behovet av marknadsföring av folkbib-

liotek. Vidare presenterar jag min problemformulering och mitt syfte med studien samt intro-

ducerar mina frågeställningar. Därefter förklarar jag mina avgränsningar och definierar be-

greppet ”marknadsföring”. Slutligen redogör jag för tidigare forskning och annan litteratur 

inom området, dels inom marknadsföring i stort och dels inom marknadsföring av bibliotek. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I tider präglade av hård konkurrens om människors uppmärksamhet tänker jag att folkbiblio-

tek behöver synliggöra sig mer och visa vad de har att erbjuda då det finns en uppsjö av andra 

sätt att gratis eller billigt få tillgång till information. Folkbibliotek måste idag göra reklam för 

sig på ett annat sätt än förut för att sticka ut i mängden av billiga och populära nätbokhandlar, 

bokklubbar och liknande aktörer. Det finns forskning som vittnar om att marknadsföring tidi-

gare har uppfattats som något kommersiellt som inte hör hemma i biblioteksvärlden, men att 

det som fenomen accepteras i allt större utsträckning idag.
1
 För organisationer som drivs av 

ett vinstintresse är PR
2
 något naturligt för att sticka ut bland konkurrenterna på marknaden 

och inte slås ut. Trots att folkbiblioteket inte är ekonomiskt vinstdrivande kan det dock finnas 

fördelar för organisationen med att ta inspiration av vinstdrivande företags marknadsföring för 

att nå ut med sin verksamhet och överleva. Det kan tyckas att folkbiblioteken har en självklar 

plats i samhället och att de borde kunna luta sig tillbaka och förlita sig på sin status som institution 

för fri tillgång till litteratur och annan information. I tider präglade av ekonomisk osäkerhet är det 

dock viktigt att folkbiblioteken värnar om sin ställning som kulturinstitutioner och kan motivera 

sin existens. Mot denna bakgrund är marknadsföring av biblioteksverksamheten en angelägen 

fråga. 

 

1.2 Problemformulering 

 
När det kommer till marknadsföring av folkbibliotek är det viktigt att ha i åtanke att etablera-

de marknadsföringsteorier utvecklade för kommersiella företag inte alltid är direkt tillämpliga 

på de speciella förhållanden som gäller för folkbiblioteken. Marknadsföring av icke-

vinstdrivande organisationer skiljer sig på en rad punkter från lansering av vinstdrivande före-

tag.
3
 Exempelvis har icke-vinstdrivande organisationer ofta en mer bristfällig information om 

olika målgrupper än vad de kommersiella företagen har.
4
 Därutöver har icke-vinstdrivna or-

ganisationer vanligtvis många målgrupper att ge service till och ofta en rad skyldigheter gent-

emot samhället i stort, vilket ofta gör dessa organisationer till måltavlor för granskning från 

politiskt håll, men även från allmänheten.
5
 I bibliotekens fall ser jag bibliotekslagen och bibli-

oteksplaner som exempel på regler och riktlinjer att följa. Dessutom finansieras biblioteken av 

skattemedel, vilket ställer krav på en ansvarsfull hantering av budgeten för att inte väcka 

missnöje eller misstro hos allmänhet och politiker exempelvis. Det kan därför vara en svår 

balansgång för folkbiblioteken att hålla sig till diverse riktlinjer samtidigt som publiken ska 

lockas till biblioteket. 

                                                           
1
 Se t.ex. Ölander (2007). 

2
 Public Relations. 

3
 Andreasen & Kotler (2003), s. 28. 

4
 Andreasen & Kotler (2003), s. 28. 

5
 Kotler et al. (2008), ss. 621-622. 
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Det är intressant att undersöka hur arbetet med att synliggöra folkbiblioteken tar sig uttryck, 

om bibliotekarierna lyckas omsätta sina marknadsföringsidéer i praktiken, eller vad som even-

tuellt hindrar dem från att nå ut med sin verksamhet på det sätt de önskar. Det finns en hel del 

litteratur utgiven om marknadsföring generellt, men mig veterligen inte lika mycket forskning 

från senare år
6
 kring hur PR-arbetet ser ut på svenska folkbibliotek. Jag ser därför en möjlig-

het att genom min studie bidra till att hålla forskningen inom detta område aktuell. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att nå kunskap om hur marknadsföringsinsatserna ser ut på två folkbib-

liotek och hur de överensstämmer med de ansvariga bibliotekariernas syn på hur marknadsfö-

ring av verksamheten bör gå till. Syftet operationaliseras genom följande tre forskningsfrågor; 

- Hur uttrycker ansvariga bibliotekarier sina idéer, målsättningar och tankar kring marknads-

föringsarbetet på ett större och ett mindre svenskt folkbibliotek? 

- Vilka marknadsföringsinsatser genomförs på de valda folkbiblioteken? 

- Hur kan bibliotekens marknadsföringsinsatser förstås i förhållande till de ansvariga bibliote-

kariernas idéer, målsättningar och tankar kring marknadsföringsarbetet? 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Jag kommer genom fallstudier enbart att undersöka marknadsföringsarbetet på två valda folk-

bibliotek i ett och samma län. Således faller marknadsföring inom andra bibliotekstyper och i 

andra områden i landet utanför den empiriska studiens gränser. Att jag väljer att undersöka 

folkbibliotek grundar sig i att dessa riktar sig till den breda allmänheten och därmed torde ha 

mycket att marknadsföra i sin verksamhet. Att jag valde att studera huvudbibliotek bottnar i 

att detta troligen kommer att ge mig ett rikare empiriskt underlag än om jag hade undersökt 

filialbibliotek. Jag har nämligen observerat att det i regel är på huvudbibliotek som det finns 

särskild personal för marknadsföring. Då jag är mer intresserad av hur själva marknadsfö-

ringsarbetet ser ut från bibliotekens sida väljer jag att inte göra någon användarundersökning 

utan begränsar mig till mina egna observationer och intervjuer med ansvariga bibliotekarier. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner och förtydliganden 

 
Marknadsföring 

Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av begreppet marknadsföring, trots den 

stora mängd litteratur som har skrivits på området. Philip Kotler, som jag återkommer till 

längre fram i min studie, definierar dock marknadsföring som "a social and managerial pro-

cess by which individuals and groups obtain what they need and want through the creating 

and exchanging of products/services of value with others."
7
 

Centralt för marknadsföringsarbetet är att konsumenten/användaren av en produkt eller tjänst 

är i fokus och att stor vikt läggs vid att etablera en god relation till denne, så att hon/han vill 

                                                           
6
 Från 2008 och framåt. 

7
 Kotler (2002), s. 6. 
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återvända. Att marknadsföra tjänster skiljer sig inte så mycket från marknadsföring av pro-

dukter. Dock kan det vara svårare att förutsäga hur en tjänst kommer att tas emot jämfört med 

om det hade rört sig om en produkt som till sin natur är mer oföränderlig.
8
 Mina egna obser-

vationer baserar sig på bibliotekens skyltning, broschyrer och annonsering samt på deras 

marknadsföring i lokaltidningen och på nätet. Jag undersöker även hur biblioteken arbetar 

med målformulering, insamling av information, genomförande av marknadsföringsinsatserna 

och resultatutvärdering. 

 

1.6 Tidigare forskning och annan litteratur 
 

Inför skrivandet av uppsatsen har jag sökt efter information i BADA (Borås Akademiska Di-

gitala Arkiv) och DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och på detta sätt försökt skapa mig 

en överblick av vad som finns skrivet om marknadsföring av folkbibliotek. Jag valde ut de 

magisteruppsatser som var mest relevanta för mitt ämne och läste igenom dessa. På detta sätt 

fick jag även information om annan användbar litteratur som behandlar marknadsföring i 

stort. Även där valde jag ut den litteratur som jag bedömde hade störst relevans för min egen 

uppsats. 

Liza Bäckström och Ingeborg Wasserman undersöker i sin magisteruppsats Presentation av 

en marknadsföringsmodell för folkbibliotek marknadsföringsmöjligheter för folkbibliotek. 

Efter att ingående ha studerat marknadsföringsarbetet på ett folkbibliotek utvecklar författarna 

en marknadsföringsmodell som de hoppas ska komma till användning för andra bibliotek som 

önskar förbättra sin marknadsföring. Modellen består av ett antal aspekter som bör ingå i ett 

biblioteks marknadsföringsarbete.
9
 Den baserar sig på Philip Kotlers teorier om den s.k. 

marknadsmixen och författarna har även inspirerats av Eileen Elliott de Sáez som har utveck-

lat Kotlers teorier så att de bättre passar in i bibliotekssammanhang. (Marknadsmixen och de 

Sáez utveckling av denna beskrivs närmare i kapitel 2). Bäckströms och Wassermans magis-

teruppsats är intressant för min studie därför att författarna i likhet med mig har utgått från 

Kotlers och de Sáez idéer kring marknadsföring av folkbibliotek. Bäckström och Wassermans 

ansats är dock annorlunda än min då de har utvecklat en egen marknadsföringsmodell, medan 

jag använder Kotlers och de Sáez idéer som ett verktyg för att analysera mitt empiriska mate-

rial. Deras studie har dock varit en källa till inspiration för mig i mitt skrivande. 

Rapporten Konsten att synliggöra bibliotek: Ett halländskt projekt 2009-2010 är skriven av 

Anette Eliasson och Eiler Jansson på Regionbibliotek Halland. Rapporten sammanfattar ett 

utvecklingsprojekt som startades av regionbiblioteket i samarbete med kommunala bibliotek i 

länet. Under två år arbetade bibliotekspersonal praktiskt med att synliggöra den egna biblio-

teksverksamheten och med att undersöka användarnas syn på denna. Författarna skriver bl.a. 

att synen på marknadsföring har blivit alltmer positiv inom biblioteksvärlden och framhåller 

även den avgörande betydelse som bibliotekspersonalens bemötande har för hur verksamhe-

ten uppfattas av användarna. Vikten av att bibliotekspersonalen känner sig delaktig i mark-

nadsföringsarbetet betonas. Författarnas förhoppning är att de lärdomar som projektet har lett 

fram till ska vara till nytta för bibliotek som vill satsa på marknadsföring av sin verksamhet.
10

 

Denna rapport har varit värdefull för min studie då den har gett mig tips på tidigare forskning 

inom området marknadsföring av bibliotek. Rapporten har även varit intressant att ta del av då 

den grundar sig i och utvärderar praktiska marknadsföringsinsatser på de bibliotek som har 

                                                           
8
 de Sáez (2002), ss. 1-2 samt s. 6. 

9
 Bäckström & Wasserman (2006), s. 2. 

10
 Eliasson & Jansson (2011), ss. 6 och 58. 
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deltagit i projektet. På ett lättöverskådligt sätt presenteras handfasta råd på hur bibliotek kan 

förbättra sina marknadsföringsinsatser exempelvis genom inspirerande exponering av medie-

beståndet, kontinuerlig kommunikation med användarna och samarbete med lokalsamhällets 

aktörer. 

Elin Fagernäs & Ellen Håkansson skriver i sin magisteruppsats Identitet, image och profil. En 

diskursiv studie av Malmö stadsbibliotek att det inom bibliotekssektorn tidigare har funnits ett 

motstånd mot att använda sig av marknadsföring och att ta till sig idéer som associeras med 

kommersialism och ekonomisk vinning. Författarna framhåller dock att allt fler organisationer 

utan vinstsyfte låter sig inspireras av strategier som används inom vinstdrivande verksamhe-

ter.
11

 Fagernäs och Håkansson betonar att det finns vissa fastställda mål för icke-vinstdrivande 

organisationer som folkbiblioteken inte kan bortse från i sin strävan att tillmötesgå användar-

nas önskemål, men menar samtidigt att biblioteken kanske måste ta till sig de metoder som 

vinstdrivna organisationer använder sig av i sin marknadsföring för att locka till sig nya an-

vändare och få de befintliga att vilja komma tillbaka.
12

 Stina Stensson skriver inom ekonomi-

ämnet och även hon nämner i sin bok Möte med konkurrens – hur du marknadsför offentlig 

verksamhet att marknadsföring är något som inte enbart kommersiella företag utan även of-

fentlig verksamhet måste ägna sig åt idag för att lyckas locka till sig användare. Hon skriver 

att omvärldsanalysen är ett viktigt led i marknadsföringsarbetet för att urskilja målgrupper och 

i nästa steg anpassa sin marknadsföring efter deras behov och intressen.
13

 Det som Fagernäs 

och Håkansson samt Stensson skriver är relevant för min studie då det tydliggör att den allt 

tuffare konkurrensen på marknaden gör det nödvändigt även för aktörer inom offentlig verk-

samhet att engagera sig i marknadsföring. 

 

Sofia Gydemo har i sin magisteruppsats Marknadsföring på folkbibliotek. En undersökning av 

marknadsföringstankar och arbetssätt på tre bibliotek undersökt tre folkbibliotek, intervjuat 

marknadsföringsansvarig personal på respektive bibliotek samt genomfört observationer på 

biblioteken. Studien visar att de undersökta biblioteken ägnar sig åt marknadsföring, men att 

de varken arbetar utifrån någon marknadsföringsplan eller använder sig av marknadsförings-

termer. Detta menar hon kan bero på att ingen av informanterna är utbildade i marknadsföring 

utan grundar sitt arbete på egna erfarenheter.
14

 Av uppsatsen framkommer även att hennes 

informanter påtalar tidsbrist som ett problem i deras marknadsföring och att detta hindrar dem 

från att genomföra marknadsföringen på det sätt de önskar. Gydemo nämner att en konse-

kvens av detta kan vara att biblioteken inte lyckas nå ut till besökarna. Hon resonerar kring att 

ett utarbetande av marknadsföringsplaner kanske hade varit en lösning på problemet för de 

bibliotek som hon har undersökt.
15

 Gydemos uppsats har varit relevant för mig då hon bl.a., 

vid sidan av sina intervjuer, har observerat hur marknadsföringsinsatserna ser ut på tre biblio-

tek. Även jag har, som komplement till mina intervjuer, i min uppsats observerat hur de folk-

bibliotek som jag har valt ut marknadsför sig i praktiken. 

 

Bonita Kolb är professor i företagsekonomi och har skrivit boken Marketing for Cultural In-

stitutions: New Strategies for Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, 

Theatre & Opera. Hon menar att det har skett stora förändringar i samhället sedan 1970-talet 

då Kotler lanserade begreppet marknadsföring för icke-vinstdrivna organisationer. Som ex-

empel tar hon bl.a. en hårdare ekonomisk situation för kulturella och offentliga institutioner, 

                                                           
11

 Fagernäs & Håkansson (2008), s. 17. 
12

 Fagernäs & Håkansson (2008), s. 20. 
13

 Stensson (2002), s. 32. 
14

 Gydemo (2005), s. 60. 
15

 Gydemo (2005), s. 63. 
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men även att nya medier och marknadsföringskanaler har tillkommit. Detta, skriver hon, har 

medfört att det är nödvändigt att utveckla en förståelse för hur kultur marknadsförs och kon-

sumeras idag för att kunna anpassa marknadsföringsinsatserna därefter. Hon betonar även 

vikten av omvärldsanalys och att som kulturell institution söka nya sätt att marknadsföra sin 

verksamhet.
16

 Kolb framhåller även att det ökade utbudet på marknaden av kulturella upple-

velser utsätter de traditionella kulturinstitutionerna för en ny konkurrens.
17

 Även om Kolb inte 

har med bibliotek i titeln på sin bok, ser jag den ändå som relevant för min studie eftersom 

biblioteket är en kulturinstitution bredvid de övriga som hon nämner.  
 

Fredrik Thoréns magisteruppsats Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av 

marknadsföring på åtta svenska folkbibliotek behandlar åtta svenska folkbiblioteks tillväga-

gångssätt vid marknadsföring av sin respektive verksamhet. Författaren beskriver även relationen 

mellan marknadsföringsteori och praktik på dessa bibliotek och gör detta utifrån Philip Kotlers 

teorier. Thorén kom fram till att relationen mellan teori och praktik är svag och att inget av de 

undersökta biblioteken använder sig av marknadsföringsteori i någon större utsträckning i det 

praktiska arbetet. Av uppsatsen framkommer även att skillnaden vad gäller graden av mark-

nadsföring är stor mellan de undersökta biblioteken och att bibliotekets storlek inte alltid är 

avgörande för hur marknadsföringen ser ut. Thorén nämner även att det saknas resurser och 

marknadsföringskompetens på flera av de undersökta biblioteken.
18

 Till skillnad från Thorén 

har jag i min studie kombinerat observationer och intervjuer medan han har fokuserat enbart 

på intervjuer. Hans studie har dock varit intressant att ta del av då han liksom jag undersöker 

hur huvudbibliotek marknadsför sig. 

2 Teori 
 
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska utgångspunkt som jag grundar min studie på: 

Philip Kotlers teori om marknadsmixen och Eileen Elliott de Sáez utveckling av denna för en 

bibliotekskontext. Kotler är professor i marknadsföring och sedan flera år en auktoritet inom 

området, medan de Sáez är forskare och marknadsförare. I kapitlet beskrivs hur en marknads-

föringsmodell ursprungligen anpassad till den kommersiella marknaden successivt har utveck-

lats för att bättre vara tillämplig även inom icke-vinstdrivande organisationer, som folkbiblio-

teket är ett exempel på. Detta kapitel syftar således till att ge en presentation av den teori som 

jag ämnar använda som analysredskap när jag tolkar mitt empiriska material. 

 

2.1 Marknadsföringens 4 P:n blir 7 P:n 

 

Jerome McCarthy, professor inom marknadsföring, lanserade redan på 1960-talet en modell 

för företags marknadsföring, den så kallade marknadsmixen. Modellen består av 4 P:n där 

varje P representerar ett verktyg som möjliggör för företag att effektivisera sin marknadsfö-

ring.
19

 
 

Modellen plockades senare upp av Philip Kotler, professor inom internationell marknadsfö-

ring, och den har fått ett stort genomslag i marknadsföringslitteraturen. Marknadsmixen är 

således ett paraplybegrepp som innefattar ett antal marknadsföringsverktyg som företag kan 

                                                           
16

 Kolb (2005), ss. 1 och 5. 
17

 Kolb (2005), s. 12. 
18

 Thorén (2006), ss. 50-51 och 55-56. 
19

 McCarthy & Perreault (1990), s. 36. 
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kombinera för att på ett framgångsrikt sätt nå ut till den tilltänkta målgruppen. De 4 P:na täck-

er in allt som ett företag kan göra för att påverka efterfrågan på dess produkter och tjänster. 

En effektiv marknadsmix är således sammansatt så att den möter företagets marknadsförings-

mål och bidrar till att företaget kan skapa sig en stabil position på marknaden.  Marknadsmix-

ens 4 P:n står för Product (produkt), price (pris), place (plats) och promotion (påverkan).
20

 

Produkten är den vara eller tjänst som en organisation erbjuder marknaden och som kan till-

godose ett behov. Priset syftar på den kostnad som ett införskaffande av produkten medför för 

konsumenten. Förutom pengar kan det röra sig om den tid och energi som konsumenten måste 

bidra med för att komma åt produkten. Platsen är den fysiska plats där produkten erbjuds och 

tillgängliggörs. Denna punkt kan t.ex. innefatta geografiskt läge, öppettider och annat som 

påverkar åtkomsten till produkten. Påverkan står för den metod som organisationen använder 

sig av i sin marknadsföring av en produkt i syfte att få konsumenten att köpa den.
21

 

 

Under senare år har marknadsmixen fått alltmer kritik för att den inte är tillräckligt anpassad 

till marknadsföring av tjänster, då vissa menar att den sätter säljaren och inte konsumenten i 

centrum. Christian Grönroos, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, är av uppfatt-

ningen att marknadsmixen är lämplig när kunden är priskänslig, vilket inte riktigt passar in i 

en bibliotekskontext där ju grundtanken är att bibliotekets service ska vara kostnadsfri för 

konsumenten.
22

 Grönroos skriver vidare att en vanlig anledning till att marknadsföring av 

tjänster misslyckas är en bristande kunskap om vad som utmärker en tjänst framför en pro-

dukt. Han räknar upp ett antal kriterier som är utmärkande för en tjänst. Bland annat är tjäns-

ten immateriell vilket medför en svårighet för kunden att avgöra exakt vad det är som erbjuds 

då tjänsten inte ser precis likadan ut varje gång den utförs. Detta medför även en svårighet för 

kunden att jämföra tjänster med varandra innan de har utförts. Grönroos menar vidare att det 

vid marknadsföring av tjänster ställs höga krav på personalen genom att det gäller att anpassa 

tjänsten efter kundernas efterfrågan. Han betonar därför personalens engagemang som en vik-

tig faktor för att marknadsföringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt.
23

 Exempel på biblio-

tekens tjänsteutövning är t.ex. kontakten mellan bibliotekarie och användare i informations-

disken, ute i biblioteket eller på webben.
24

 Då jag i min studie undersöker marknadsföringsar-

betet på två folkbibliotek är distinktionen mellan marknadsföring av produkter respektive 

tjänster relevant. 

 

De ursprungliga 4 P:na har utökats med ytterligare tre stycken av Philip Kotler för att bättre 

täcka in marknadsföring av tjänster. Dessa tre P:n är Physical evidence (fysiska uttryck), som 

t.ex. åsyftar miljön i vilken tjänsten utförs, People (personer), d.v.s. de personer som utför 

tjänsterna, där särskilt fokus ligger på dessa människors personliga egenskaper eftersom per-

sonalens relation till konsumenten är central i arbetet samt slutligen Processes (processer), 

som reglerar hur tjänsten ska levereras till konsumenten.
25

  

 

Kotler menar att de 7 P:na är faktorer som kan påverka efterfrågan på de produkter och tjäns-

ter som ett företag eller en organisation (i detta fall biblioteket) erbjuder. Faktorerna är kon-

trollerbara från företagets/organisationens sida och beroende på vilka konsumenterna av dessa 

produkter och tjänster är kan de 7 P:na kombineras på olika sätt för att på bästa sätt möta kon-

sumenternas intressen och behov. Kotler menar vidare att marknadsförare således måste skaf-

                                                           
20

 Kotler et al. (2008), s. 49. Översättningen till svenska är min egen. 
21

 Kotler et al. (2008), ss. 49-51. 
22

 Grönroos (2002), ss. 280 och 288. 
23

 Grönroos (1996), s. 26. 
24

 Grönroos (1996), s. 46. 
25

 Kotler (2002), ss. 9-11 samt Kotler et. al. (2008) s. 604. 
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fa sig information om marknaden för att få den kunskap och insikt som behövs för att designa 

en lämplig kombination av de 7 P:na för den egna verksamheten. Han framhåller att den för-

änderliga marknaden är en utmaning för marknadsförare och att det därför inte räcker att hitta 

en lämplig marknadsföringsstrategi och sedan använda sig av den för all framtid. För att 

hänga med i konkurrensen gäller det att bevaka vad som händer på marknaden och vara be-

redd att ompröva och förändra sina marknadsföringsinsatser.
26

 Enligt Kotler gäller det att fö-

retaget eller organisationen tänker igenom vad i utbudet som man vill lyfta fram i sin mark-

nadsföring och sedan lägga särskild stor vikt vid att marknadsföra det.
27

 Vad är det då som 

biblioteket kan mixa ihop för att marknadsföringen ska få bästa möjliga effekt? Ett bibliotek 

som t.ex. vill satsa på att lyfta fram personalens kompetens skulle i sin marknadsmix kunna 

fokusera på aspekterna personer och påverkan och utifrån dessa utforma en lämplig mark-

nadsföringsstrategi som är anpassad till det egna bibliotekets förutsättningar. 

 

Kotler, Armstrong, Wong och Saunders framhåller i sin bok Principles of marketing att pris-

frågan kan vara den aspekt i marknadsmixen som har den minst framträdande rollen när det 

kommer till marknadsföring inom icke-vinstdrivande organisationer. Författarna menar att en 

del av dessa organisationer finansierar sin verksamhet genom skattemedel (exempelvis folk-

biblioteken
28

) och kanske sätter ett lågt pris på det som erbjuds eller rentav erbjuder en kost-

nadsfri service i syfte att få fler människor att ta del av den. De menar således att det inte hör 

till vanligheten att icke-vinstdrivande organisationer använder priset för att signalera värde på 

det som erbjuds, då de menar att ett högt pris ofta signalerar hög kvalitet. De betonar istället 

att dessa organisationer kan framhålla andra aspekter av marknadsmixen, där hög kvalitet på 

den service som erbjuds och goda relationer till konsumenterna kan användas som marknads-

förings- och konkurrensverktyg.
29

 

 

Eileen Elliott de Sáez är forskare och marknadsförare och beskriver i sin bok Marketing con-

cepts for libraries and information services marknadsföring för bibliotek och informations-

centra. de Sáez instämmer i att marknadsmixen är ett nyckelkoncept för marknadsföring, men 

menar samtidigt att det är viktigt att utveckla en god förståelse för modellen innan den börjar 

användas. Hon nämner att marknadsmixen är avhängig marknadsplanering som i sin tur bl.a. 

är beroende av en förståelse för användarna och deras behov.
30

 de Sáez tillämpar Kotlers ut-

vidgade marknadsmix direkt på biblioteks- och informationssektorn, men istället för att följa 

Kotlers 7 P:n beskriver hon marknadsmixen utifrån de ursprungliga 4 P:na då hon menar att 

Kotlers tre extra P:n redan är underförstådda i de fyra ursprungliga.
31

 För tydlighets skull 

kommer jag dock att i det följande hålla mig till de 7 P:na och skriva ut samtliga. 

 

Enligt de Sáez spelar de aspekter som ingår i marknadsmixen en viktig roll för hur konsumen-

ter eller användare uppfattar en produkt eller tjänst. Marknadsmixen kan därför, enligt de 

Sáez, vara ett hjälpmedel som biblioteket kan använda sig av för att bilda sig en uppfattning 

om hur väl dess produkter och tjänster motsvarar användarnas förväntningar. Dessutom menar 

hon att marknadsmixen kan underlätta för biblioteket att positionera sig rätt på marknaden i 

förhållande till andra aktörer (t.ex. bokhandlar och internet
32

). Hon betonar även att mark-

nadsmixen inte är fixerad en gång för alla utan att den bör ses över kontinuerligt så att den 

                                                           
26

 Kotler (2002), ss. 9-11. 
27

 Kotler (2002), ss. 9-11. 
28

 Min anmärkning. 
29

 Kotler et al. (2008), s. 625. 
30

 de Sáez (2002), ss. 51-52. 
31

 de Sáez (2002),  s. 53. 
32

 Min anmärkning. 
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håller sig aktuell. de Sáez förespråkar även att biblioteken arbetar med en marknadsmix för 

varje målgrupp för att på bästa sätt möta de olika användargruppernas intressen och behov.
33

 

 

Jag kommer att ha de 7 P:na som utgångspunkt för mina observationer och intervjuer och 

även använda dem för att strukturera upp mina resultat och min analys. Min avsikt är att för-

söka applicera de 7 P:na på de marknadsföringsinsatser som genomförs på de två bibliotek 

som jag undersöker, i syfte att se hur insatserna förhåller sig till dessa punkter. Jag kommer 

att utgå från hur de Sáez tar sig an de 7 P:na med bibliotekens förutsättningar i åtanke. De 

olika aspekterna i Kotlers modell har i den kommande framställningen översatts till svenska 

för att underlätta läsningen. Översättningen är min egen. 

 

Produkt 

Kotlers definition av termen produkt är bred, då den avser allting som kan erbjudas på mark-

naden och som kan tillgodose en efterfrågan eller ett behov.
34

 de Sáez hänvisar till Kotler som 

menar att både varor, tjänster och information är produkter. Kotler använder således termen 

produkt i en mycket vid bemärkelse som ett sorts allomfattande paraplybegrepp. När jag i det 

följande beskriver bibliotek kommer jag dock för tydlighets skull att skilja mellan produkter 

(material samt information i olika former) och tjänster (servicen). Enligt de Sáez är det centra-

la att produkten eller tjänsten bör tillföra ett värde utöver den faktiska kostnaden för konsu-

menten. Vad som är värdefullt ligger i betraktarens öga. de Sáez menar att produkter och 

tjänsters kvalitet bl.a. visar sig i dessas aktualitet och utformning, men även i personalens mo-

tivation, utbildning och kännedom om användarnas behov samt att de resurser som erbjuds 

fungerar som de ska.
35

 Ur efterfrågesynpunkt är det ingen idé att tillverka/tillhandahålla en 

produkt eller tjänst som ingen vill köpa eller konsumera, men oavsett om det är vad biblio-

teksbesökarna uttryckligen vill ha eller inte gäller det att ha i åtanke att folkbiblioteken enligt 

bibliotekslagen ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra 

minoriteter, barn och ungdomar, bl.a. genom att erbjuda dessa grupper litteratur och andra 

medier som är anpassade efter deras behov.
36

 Allt som biblioteket erbjuder eller skulle kunna 

erbjuda och som samtidigt är av värde för befintliga eller potentiella användare kan enligt 

henne utgöra exempel på produkter och tjänster som kan marknadsföras. På bibliotek kan det 

t.ex. röra sig om böcker och annan media, både i fysisk och digital form, databaser, men även 

tjänster som t.ex. bibliotekskatalogen och fjärrlån. Det kan också handla om att lyfta fram 

referenssamtalet eller andra möjligheter att konsultera bibliotekarier samt att marknadsföra de 

aktiviteter som anordnas av eller på biblioteket. Sedan nämner de Sáez även produkter som 

t.ex. kassar, bokmärken, kartor och annat som kommersiella företag också använder sig av i 

sin marknadsföring.
37

 de Sáez nämner även att folkbibliotek genom kreativa och innovativa 

tillvägagångssätt kan anpassa sina produkter och tjänster efter olika målgruppers specifika 

behov och på så sätt erbjuda dem en mer skräddarsydd service. Det kan t.ex. röra sig om att 

hjälpa lokala företag med informationssökning, organisera speciella träffar för barnföräldrar 

och pensionärer eller anordna läxhjälp för ungdomar.
38

 

 

Bibliotekets hemsida kan likaså betraktas som en produkt då den kan tillgodose en efterfrågan 

eller ett behov hos användarna, men hemsidan kan samtidigt omfattas av punkten plats och 

                                                           
33

 de Sáez (2002), s. 52. 
34

 Kotler (2002), ss. 9-11. 
35

 de Sáez (2002), s. 57. 
36

 Bibliotekslagen (1996:1596),  8-9 §§. 
37

 de Sáez (2002), ss. 7-8. 
38

 de Sáez (2002), s. 59. 
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fysiska uttryck som jag beskriver nedan.
39

 Enligt de Sáez är hemsidan ett ypperligt marknads-

föringsverktyg om den används på rätt sätt. Hon menar att en bra hemsida bl.a. bör marknads-

föra lämpliga delar av verksamheten till rätt målgrupper, rikta sig direkt till respektive mål-

grupp, leverera ett relevant innehåll och uppmuntra till deltagande och dialog för att locka 

besökarna att stanna kvar på hemsidan och besöka den fler gånger. Hon menar att ett sätt att 

uppnå detta är att exempelvis erbjuda tjänsten FAQ (Frequently Asked Questions), informera 

och underhålla, komma med nyhetsuppdateringar, möjliggöra för användarna att göra beställ-

ningar och reservationer samt tillhandahålla användbara länkar. Hon betonar även att hemsi-

dans design och hur lättnavigerad sidan är har stor betydelse för hur den uppfattas av besökar-

na.
40

 Slutligen skriver de Sáez att det ur marknadsföringssynpunkt är eftersträvansvärt att ska-

pa en dialog med användarna, men hon betonar samtidigt att biblioteken inte bör uppmuntra 

till interaktion med användarna på nätet om de inte samtidigt har de resurser som krävs för att 

upprätthålla kontakten med användarna.
41

 

 

Pris 

Pris kan sägas vara den summa som konsumenten måste betala för att erhålla en produkt eller 

tjänst. Det behöver inte enbart röra sig om priset för själva produkten eller tjänsten i sig utan 

det kan även handla om exempelvis transportkostnader för att ta sig till det ställe där produk-

ten eller tjänsten tillhandahålls.
42

 de Sáez skriver att pris är den faktor i Kotlers marknadsmix 

som för många bibliotek är den svåraste och mest obekväma att överväga och hon menar att 

denna punkt i marknadsmixen sällan används av bibliotekarier i marknadsföringssyfte. Såväl 

de Sáez som Kotler betonar dock att priset inte nödvändigtvis behöver räknas i pengar, utan 

att det även kan handla om icke-finansiella kostnader som konsumenten måste betala i form 

av tid, energi eller någon annan aktivitet som ska till för att komma åt produkten eller tjäns-

ten.
43

 Även om grundtanken på svenska folkbibliotek är att allmänheten avgiftsfritt ska få låna 

litteratur kan det ändå förkomma vissa kostnader, t.ex. i form av förseningsavgifter eller av-

gifter för att skriva ut eller kopiera material, göra reservationer, beställa fjärrlån eller låna film 

t.ex.
44

 de Sáez skriver att ytterligare något som biblioteken måste ta hänsyn till i sin mark-

nadsföring är att många associerar ett högt pris med hög kvalitet, trots att de resurser som bib-

lioteken erbjuder kostnadsfritt i många fall är minst lika bra som liknande avgiftsbelagd servi-

ce. För att motverka denna typ av associationer är det, enligt de Sáez, därför motiverat att bib-

lioteken betonar de fördelar som finns med att välja bibliotekets tjänster.
45

 

 

Plats 

Punkten plats inkluderar enligt Kotler allt som organisationen gör för att tillgängliggöra sina 

tjänster för de tilltänkta konsumenterna. Hit hör organisationens öppettider och tillgänglighet 

såväl på den fysiska platsen som på webben.
46

 För bibliotekens del handlar det om tillgäng-

lighet såväl på plats i biblioteket som via internet eller telefon. Bekvämlighet för användarna 

är enligt de Sáez det centrala då hon menar att en bekväm service har en positiv inverkan på 

graden av användandet av servicen.
47

 Den geografiska placeringen av själva biblioteket är 

väsentlig när det kommer till tillgänglighet, då en dåligt vald placering av biblioteksbyggna-

                                                           
39

 de Sáez (2002), s. 148. 
40

 de Sáez (2002),  ss. 149-150. 
41

 de Sáez (2002),  ss. 154-155. 
42

 Kotler (2002), s. 10. 
43

 de Sáez (2002), s. 67 samt Kotler (2002), s. 10. 
44

 Bibliotekslagen (1996:1596), 3 §. 
45

 de Sáez (2002), s. 70. 
46

 Kotler (2002), s. 10. 
47

 de Sáez (2002), s. 59. 
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den har en negativ inverkan på användarnas framkomlighet.
48

  Det gäller naturligtvis även att 

användarvänligheten är god på bibliotekets hemsida och sociala medier, men även om många 

tjänster är tillgängliga via internet dygnet om betonar de Sáez att biblioteket bör ge en rättvi-

sande bild av den service som erbjuds där, så att användarna inte förväntar sig personlig ser-

vice 24 timmar om dygnet.
49

 

 

Påverkan 

Med påverkan menas, enligt Kotler, de aktiviteter som går ut på att kommunicera de fördelar 

som finns hos produkterna eller tjänsterna som erbjuds.
50

 När det kommer till marknadsfö-

ringsarbetet på biblioteken väljer de Sáez att benämna insatserna marknadsföringskommuni-

kation då hon menar att det är en bättre beskrivning av bibliotekens marknadsföringsarbete 

där kommunikation har en framträdande roll, såväl mellan personalen inom organisationen 

som utåt mot publiken.
51

 de Sáez betonar att det finns en mängd olika sätt för biblioteken att 

kommunicera med sina användare, t.ex. på själva biblioteket eller i media.
52

 Public relations 

(PR) är en viktig del av bibliotekens marknadsföringsarbete. PR innefattar, enligt de Sáez, de 

planerade relationerna mellan en organisation och dess publik, där publiken är de som har ett 

intresse av eller inflytande över organisationens förmåga att nå sina mål. Hon menar att bibli-

otekens publik är samhället i stort; den egna personalen, befintliga och potentiella användare, 

politiker och alla vars åsikter har en inverkan på bibliotekens framtidsutsikter.
53

 de Sáez näm-

ner även andra kanaler, utöver PR, som biblioteket kan använda sig av i sin marknadsförings-

kommunikation med användarna. Hon tar bl.a. reklam som biblioteket betalar för i media och 

på internet som exempel. Enligt henne kan denna typ av reklam fungera, men då annonsering 

via reklam ofta är väldigt kostsam rekommenderar hon biblioteken att använda sig av press-

meddelanden istället, men skriver samtidigt att denna metod inte ger biblioteket samma kon-

troll över vad som publiceras som vid betald reklam.
54

 Ett annat sätt för biblioteket att mark-

nadsföra sig som lyfts fram av de Sáez är möjligheten att ge ut publikationer inom olika äm-

nen, t.ex. bokrecensioner eller fotografier från historiska samlingar. I dessa fall är det viktigt 

att det tydligt framgår att det är biblioteket som står bakom publikationerna.
55

 

 

Fysiska uttryck 

Med fysiska uttryck menas enligt Kotler sådant som inverkar på hur konsumenter uppfattar 

kvaliteten hos de tjänster som erbjuds.
56

 de Sáez menar att exempel på sådana aspekter på 

bibliotek är utseende och atmosfär. Hon framhåller att de fysiska attributen hos biblioteken är 

viktiga för användare och att dessa attribut även kan ses som potentiella verktyg för att attra-

hera nya besökare.
57

 de Sáez menar att ett lämpligt sätt att börja marknadsföra biblioteket är 

genom extern skyltning som vägleder potentiella besökare rätt. Om biblioteket befinner sig i 

en större byggnad där det inte är fullt synligt rekommenderar hon att skyltning görs på strate-

giska ställen, så att det blir så enkelt som möjligt för besökarna att hitta till biblioteket.
58

 Vi-

dare menar hon att även bibliotekets interiör borde granskas med en objektiv blick för att för-

söka bedöma vilket första intryck besökarna får av biblioteket. Den inre miljön bör enligt de 
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 de Sáez (2002), ss. 63-64. 
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 de Sáez (2002), s. 60. 
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 Kotler (2002), s. 10. 
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 de Sáez (2002), ss. 76. 
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 de Sáez (2002), s. 79. 
53

 de Sáez (2002), s. 72. 
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Sáez på ett fördelaktigt sätt tydligt reflektera bibliotekets identitet. Val av material, typsnitt 

och färger är i detta sammanhang betydelsefullt och ger en viss bild av biblioteket och dess 

tjänster.
59

 Enligt de Sáez kan en trevlig atmosfär skapas genom en trivsam inredning i varma 

färger, bekväma sittplatser, en god planlösning samt välkomnande skyltar och anslag. Hon 

betonar att bibliotekspersonalen bör ha den bild av biblioteket som de vill förmedla till sina 

besökare i åtanke när de arbetar med ovanstående frågor. Utöver det som redan har nämnts 

skriver hon att atmosfären förstås även påverkas av personalens bemötande. de Sáez framhål-

ler att ovanstående även gäller för bibliotekens hemsidor, då dessa bör vara välkomnande och 

användarvänliga.
60

 
 

Personer 

Den personal som tillhandahåller en produkt eller tjänst omfattas enligt Kotler av denna 

punkt. Han menar att personalen har en särskilt viktig roll i tjänsteutövning och framhåller att 

eftersom tjänster är immateriella letar konsumenterna efter påtagliga ledtrådar som kan berätta 

om tjänsternas värde eller kvalitet. En uppenbar sådan ledtråd är, enligt Kotler, personalen 

som utför eller tillhandahåller dessa tjänster.
61

 de Sáez lyfter fram att en aspekt av stor bety-

delse för ett lyckat marknadsföringsarbete är att alla de anställda som är involverade i arbetet 

är övertygade om värdet och betydelsen av de egna insatserna, så att personalen är trovärdig 

och effektiv i sin marknadsföring. Hon uppmuntrar vidare all bibliotekspersonal att ta till sig 

rollen som organisationens säljstyrka. Detta förklarar hon med att personalen är bibliotekets 

professionella ansikte utåt och att deras roll är att prioritera användarna som ett led i att skapa 

och utveckla goda relationer till sina besökare och därmed en positiv bild av biblioteket. Hon 

exemplifierar detta med att en konsument kan vara nöjd med utbudet, eventuella kostnader 

och den fysiska miljön på det besökta stället, men att det inte räcker för att konsumenten ska 

vilja komma tillbaka regelbundet. För att lyckas med detta menar de Sáez att biblioteket måste 

anstränga sig för att användaren ska bli nöjd med den service som ges och att hon/han känner 

sig välkommen till biblioteket.
62

  

 

Processer 

Med processer menar Kotler de sätt på vilka en organisation arbetar. Han skriver att det kan 

röra sig om allt från enkla till komplicerade arbetssätt och att graden av konsekvens i utföran-

det av arbetet varierar beroende på vilken verksamhet det är fråga om. Kotler förklarar detta 

med att vissa typer av tjänster utförs på liknande sätt från gång till gång, medan andra tjänster 

behöver vara mer individuellt anpassade efter konsumentens behov.
63

 I och med att de Sáez är 

av uppfattningen att biblioteken borde utveckla en marknadsmix för varje målgrupp
64

, visar 

detta att bibliotekets arbetssätt skiljer sig åt beroende på vilka användarna är och vilka intres-

sen och behov som ska tillmötesgås och tillgodoses i varje enskilt fall. 

 

de Sáez skriver att marknadsföringsinsatserna borde genomföras som en del av den övriga 

verksamheten på biblioteket och framhåller att när biblioteken inte är nöjda med sina mark-

nadsföringsinsatser beror det ofta på att dessa har planerats separat och inte som en integrerad 

del av verksamheten. de Sáez framhåller att det är viktigt att komma ihåg att även till synes 

små marknadsföringsinsatser kräver tid och energi från personalen från övrigt arbete som 

måste utföras på biblioteket.
65

 För att kunna genomföra och nå ut med sina marknadsförings-
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insatser på ett effektivt sätt menar de Sáez att biblioteket därför måste definiera sina mål, 

målgrupper och hur de lämpligen kan nås, stämma av med användarna hur de uppfattar de 

aktuella insatserna, bestämma hur mycket tid som kan ägnas åt PR-arbete samt utveckla en 

metod för att utvärdera arbetet. Att ta reda på användarnas uppfattning och åsikter om de ak-

tuella insatserna är en del i utvärderingsprocessen enligt de Sáez.
66

 Hon framhåller att olika 

målgrupper har olika uppfattningar om biblioteket och att de därför använder dess tjänster på 

olika sätt. de Sáez menar således att biblioteket måste ha detta i åtanke under arbetet med att 

utforma en lämplig marknadsmix som passar respektive målgrupp. Det gäller även för biblio-

teket att bilda sig en uppfattning om vilka icke-användarna av biblioteket är, av vilken anled-

ning de inte använder sig av bibliotekets tjänster och vad som skulle kunna göras för att nå ut 

till fler människor.
67

 Slutligen poängterar hon att avgörande för att biblioteket ska kunna 

genomföra sina marknadsföringsinsatser är att den interna kommunikationen inom organisa-

tionen fungerar bra samt att det finns tillräckligt med resurser, ekonomiska såväl som tids-

mässiga, till förfogande för ändamålet.
68

 

3 Metod 
 

I detta kapitel redogör jag för den metod som jag har använt mig av i min datainsamlings- och 

analysprocess. För att bilda mig en uppfattning om hur de konkreta marknadsföringsinsatser-

na ser ut på mina två fallstudiebibliotek och för att ta reda på bakomliggande idéer, målsätt-

ningar och tankar kring marknadsföringsarbetet hos mina informanter, har jag använt mig av 

observationer, dokumentgranskning samt semistrukturerade intervjuer. Jag presenterar även 

hur jag ämnar analysera mitt empiriska material med utgångspunkt i min teori. Syftet med 

detta kapitel är således att visa hur jag har gått tillväga för att samla in material till min studie 

samt hur jag avser att återkoppla mina resultat till Kotlers teori om marknadsmixen och de 

Sáez utveckling av denna. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 
För att skapa en empirisk förankring har jag genomfört fallstudier av två folkbibliotek. Båda 

biblioteken är belägna i samma län och är huvudbibliotek i respektive kommun. Syftet med 

studien är att nå kunskap om hur marknadsföringsinsatserna ser ut på dessa folkbibliotek och 

hur insatserna överensstämmer med de ansvariga bibliotekariernas syn på hur marknadsföring 

av verksamheten bör gå till. 

För att undersöka detta har jag gjort observationer av bibliotekens marknadsföring såväl i den 

fysiska bibliotekslokalen, t.ex. i form av skyltning, som på hemsidan. Jag har även gjort en 

dokumentgranskning av broschyrer och annonser i tidningar. Slutligen har jag kompletterat 

min undersökning med semistrukturerade intervjuer med en marknadsföringsansvarig biblio-

tekarie på respektive bibliotek.  

Jag har således kombinerat olika metoder i min datainsamling. På så sätt kan jag få en mer 

heltäckande bild av bibliotekens marknadsföringsarbete än om jag hade begränsat mig till en 

metod. Genom mina observationer har jag bildat mig en uppfattning om hur de konkreta 

marknadsföringsinsatserna ser ut. Min dokumentgranskning och mina intervjuer har gett mig 
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information om hur dessa insatser beskrivs av de marknadsföringsansvariga bibliotekarierna, 

vilka intentioner som finns bakom insatserna samt även bibliotekariernas syn på hur mark-

nadsföringen bör se ut. 

 

Målet med studien är inte att göra generaliseringar kring hur marknadsföringsarbetet ser ut på 

svenska folkbibliotek. Arbetet ska istället ses som en beskrivning av hur de två valda bibliote-

ken marknadsför sig och som ett bidrag till liknande studier som tidigare har gjorts om mark-

nadsföring av folkbibliotek. 

 

Av forskningsetiska skäl är mina informanter och även biblioteken anonyma i min studie, 

vilket jag lovade informanterna i samband med intervjuerna. För att minimera risken för att 

biblioteken och informanterna ska kunna identifieras, är jag i min resultatanalys återhållsam 

med alltför detaljerade beskrivningar av bibliotekslokalernas och hemsidornas utformning. 

 

3.1.1 Observationer 

 

Observationerna gick till så att jag undersökte hur marknadsföringsinsatserna såg ut på plats 

på biblioteken samt på respektive biblioteks hemsida och sociala medier. Jag valde att genom-

föra observationerna med utgångspunkt i ett antal punkter som ingår i den teori som används 

som analysredskap (se observationsschema). Som stöd för minnet har jag vid observationerna 

av bibliotekslokalerna dels antecknat det som jag har sett, och dels använt mig av en digital-

kamera för att fotografera bibliotekslokalerna utvändigt och invändigt. Jag har inte funnit nå-

gon metodlitteratur som beskriver observationer av annat än personer, men min uppfattning är 

dock att oavsett vilken typ av observation det rör sig om, så grundar den sig på observatörens 

intryck och upplevelser som i sin tur påverkas av den subjektiva perceptionsförmågan. Detta 

skulle kunna ses som en nackdel med metoden, men samtidigt har observationer den förtjäns-

ten att de ger information om hur saker och ting ter sig i verkligheten och hur de kan uppfattas 

av besökare. Ett exempel är hur färgkombinationer, möblering och skyltning kan påverka in-

trycket av biblioteket.  Under observationerna har jag strävat efter att vara så objektiv som 

möjligt, men det går naturligtvis inte att komma ifrån ett visst mått av subjektivitet i gransk-

ningen. Ett exempel på detta är t.ex. när jag beskriver atmosfären på biblioteken. Detta är en 

upplevelse som i högsta grad skiljer sig från person till person. 

 

3.1.2 Dokumentgranskning 

 

Vid sidan av observationerna av bibliotekslokalerna, hemsidan och bibliotekets sociala medier 

har jag även studerat det informationsmaterial som finns tillgängligt på biblioteket, t.ex. i 

form av broschyrer och andra upplysningar, affischer samt annonser i tidningar. 

 

3.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

 

De semistrukturerade intervjuerna som jag har genomfört har gett mig en djupare förståelse 

för bibliotekariernas syn på marknadsföring och de insatser som görs på biblioteken. Jan Trost 

menar att en kvalitativ studie är lämplig när forskaren vill försöka förstå olika handlingsmöns-

ter och människors sätt att resonera eller reagera
69

 och det är just detta jag försöker att uppnå 

genom mina intervjuer. Den semistrukturerade formen av intervju kännetecknas av i förväg 
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formulerade frågor som dock lämnar utrymme för informanten att fördjupa och förtydliga sina 

svar och för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor.
70

 Anledningen till att jag valde att an-

vända mig av semistrukturerade intervjuer, är att jag anser att de är mest lämpliga med tanke 

på mitt ämnesområde där jag har ett bestämt syfte och ett antal frågeställningar som jag vill 

försöka besvara. Den semistrukturerade formen av intervju lämnar ett större utrymme för in-

formanten att utveckla sitt resonemang jämfört med den strukturerade intervjun, då den senare 

följer ett strikt frågeschema där slutna frågor styr informanten.
71

 Även den ostrukturerade 

intervjun, som inte följer några förutbestämda frågor, är mer samtalsliknande och låter infor-

manten berätta helt fritt
72

 , är mindre lämplig i denna studie. Då jag, som nämnts ovan, önskar 

belysa ett antal i förväg formulerade frågeställningar, har jag behövt ett mått av struktur i da-

tainsamlingsprocessen. Jag har utformat mina intervjufrågor utefter studiens frågeställningar 

och den semistrukturerade typen av intervju har därför varit den mest adekvata i detta fall. 

 

3.2 Analysmetod 

 
Resultaten av mina observationer och intervjuer analyseras, dels sinsemellan, såtillvida att 

resultaten jämförs med varandra, och dels med hjälp av ovan presenterad teori. (Se kapitel 2 

för information om marknadsföringens 7 P:n). Bibliotekens marknadsföringsarbete bedöms i 

relation till Kotlers modell och de Sáez utveckling av denna. Jag letar således efter likheter 

och skillnader mellan det som framkommer av min empiri och det som presenteras i teorin. 

4 Resultatanalys 
 

I detta kapitel presenterar jag först bakgrundsuppgifter från mina båda fallstudiebibliotek. 

Därefter analyserar jag mina empiriska resultat mot bakgrund av de 7 P:na som ingår i Kotlers 

marknadsföringsmodell och som har vidareutvecklats av de Sáez. (Se kapitel 2 för en närmare 

beskrivning av dessa). Jag har strukturerat min resultatanalys utefter mina tre frågeställningar 

och de 7 P:na. Under varje underrubrik i min kommande presentation börjar jag med att redo-

göra för mina resultat från det större biblioteket för att därefter redovisa resultaten från det 

mindre biblioteket. Mina observations- och intervjuresultat samt min analys av dessa sam-

manförs i det följande för att undvika onödiga upprepningar. Detta kapitel är huvudprodukten 

av min studie och det syftar till att besvara mina tre forskningsfrågor.  

4.1 Bakgrundsuppgifter om biblioteken 

 
Det större biblioteket hade ca 17 300 aktiva låntagare

73
 under 2011 och omkring 310 000 be-

sökare under samma period. Bibliotekets totala mediebestånd
74

 utgörs av ca 86 100 medier (e-

medier ej medräknade). På biblioteket är de två personer som jobbar 20-30 timmar vardera 

med marknadsföring. Min informant är PR-bibliotekarie och till sin hjälp har hon en biblio-

teksassistent. 
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Det mindre biblioteket hade ca 12 400 aktiva låntagare under 2011 och omkring 201 700 be-

sökare under samma period. Bibliotekets totala mediebestånd utgörs av ca 75 000 medier (e-

medier ej medräknade). De tre personer (min informant inkluderad) som är med i bibliotekets 

PR-grupp avsätter omkring 15-20 timmar vardera åt marknadsföringsfrågor.  

 

4.2 Hur uttrycker ansvariga bibliotekarier sina idéer, målsättningar och 

tankar kring marknadsföringsarbetet på ett större och ett mindre svenskt 

folkbibliotek? 

 

Produkter och tjänster 

Min informant på det större biblioteket menar att den viktigaste målsättningen med marknads-

föringsarbetet är att genom de insatser som görs lyckas nå ut till medborgarna med vad som 

finns på biblioteket och vad som händer där och samtidigt få människor att vilja besöka bibli-

oteket. Hon betonar vikten av att sprida en god bild av biblioteket och visa att det hänger med 

i samhället, vilket hon menar är en svår uppgift som kräver ett långsiktigt arbete. Ett led i den 

målsättningen är att biblioteket ska marknadsföra sig mer via sin hemsida.  När det kommer 

till de evenemang och andra aktiviteter som anordnas är hennes målsättning att de ska bli väl-

besökta och därför framhåller hon publikarbetet som viktigt, d.v.s. att försöka anpassa det som 

erbjuds till den tänkta målgruppen. Om min informant hade haft en obegränsad budget och 

obegränsat med tid till sitt förfogande, säger hon att det vore roligt att ha en mer regelbunden 

programverksamhet än i dagsläget. Min informant tycker att det är svårt att bestämma vilka 

produkter och tjänster som ska lyftas fram på biblioteket och menar att det ofta är slumpen 

som avgör, men hon säger att det som lyfts fram ska vara aktuellt. Det är också tänkt att 

marknadsföringen ska följa de trender som finns i kommunen. Hon nämner som exempel att 

vissa år är ”Tillgänglighetsår” eller ”Mångkulturår” och då ska detta återspeglas i marknads-

föringsinsatserna. Nu kommer biblioteket t.ex. att uppmärksamma August Strindberg i och 

med att det snart är 100 år sedan han dog. I samband med detta ska biblioteket ha en utställ-

ning om honom och även ordna en tävling för besökarna. Bibliotekets förhoppning är att be-

sökarna genom dessa insatser ska upptäcka Strindbergs författarskap och börja läsa hans 

böcker och dramer. 

Enligt min informant på det mindre biblioteket är bibliotekets mål med marknadsföringen att 

det ska komma så mycket människor som möjligt till biblioteket och att det används. Hon 

menar att syftet med marknadsföringen är att medborgarna inte enbart ska känna till utan ock-

så använda alla deras tjänster, gå på deras programverksamhet och låna böcker. Att det ska 

komma mycket folk till biblioteket och att de ska tycka att bibliotekets service är bra är den 

största utmaningen i marknadsföringsarbetet enligt min informant. Vidare önskar hon att bib-

lioteket skulle ha mycket proffsigare material (flyers, programblad o.s.v.) och bättre rekvisita 

och utrustning överhuvudtaget. I dagsläget berättar hon även att personalen t.ex. måste flytta 

bokhyllor och ställa fram alla stolar själva när de ordnar olika föredrag och andra evenemang. 

Hon skulle önska att biblioteket hade en proffsig hörsal med bra teknik, till skillnad från hur 

det ser ut idag med brummande projektorer och liknande. 

Hemsidan 

Min informant på det större biblioteket säger att hemsidan är rätt traditionell, vilket också var 

mitt intryck när jag observerade den. Hon beskriver att de har en förstasida där de visar senas-

te nytt och att de sedan presenterar vad som finns avdelning för avdelning. Hon säger att om 
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hon hade haft mer tid till förfogande hade hon velat utveckla en mer användarvänlig och at-

traktiv hemsida. 

Min informant på det mindre biblioteket poängterar att de lägger stor vikt vid arbetet med 

hemsidan, då de ser den som en biblioteksplats som är minst lika viktig som den fysiska loka-

len, inte minst för dem som inte har någon möjlighet att besöka biblioteket annat än via hem-

sidan.  

Pris 

 

Min informant på det större biblioteket säger att personalen ofta glömmer att lyfta fram i 

marknadsföringen om det som erbjuds är kostnadsfritt för användarna. Hon säger dock att det 

är någonting som biblioteket bör tänka på att betona i och med att det inte är mycket som är 

gratis i samhället idag. Hon berättar att biblioteket inte har några tjänster som kostar något, 

utan att det är först om användarna missköter sig som det tillkommer avgifter. Hon säger att 

de aldrig någonsin har tagit inträde till någon författarkväll eller liknande evenemang som de 

har anordnat oavsett hur känd den inbokade personen har varit. Hon anser att det är bra PR att 

i princip allt är gratis på biblioteket, men säger samtidigt att hon tycker att det är problema-

tiskt att det inte finns någon som verkar vilja betala för bibliotekets tjänster utan att det tas för 

givet att det som erbjuds är kostnadsfritt. Hon berättar att biblioteket har samarbetat med en 

bokhandel inför författarbesöken och att bokhandeln gärna ville att biblioteket skulle ta entré. 

På biblioteket ville de dock att det skulle vara kostnadsfritt för att inte exkludera dem som 

kanske inte hade haft råd att ta del av programutbudet om det hade varit avgiftsbelagt. Hon 

framhåller att kostnadsfrågan är dubbel för biblioteket. Å ena sidan är det positivt att kunna 

erbjuda kostnadsfri service till medborgarna, medan det å andra sidan kan vara så att folk för-

knippar ett högt pris med hög kvalitet och vice versa. 

Enligt min informant på det mindre biblioteket brukar biblioteket framhålla när det som er-

bjuds är gratis för användarna och likaså när de annonserar i lokalpressen och i DN på stan. 

Hon berättar att biblioteket brukar hålla på gratisprincipen, även när det är ”stora namn” som 

bokas till programkvällarna på biblioteket. Hon menar att det faktum att det inte kostar besö-

karen/användaren något är en viktig marknadsföringspunkt, då det inte är så mycket annat 

som är gratis ute på marknaden idag. Om det är något som kostar menar min informant att 

biblioteket dock är tydliga med att informera om det. 

Plats 

 

Båda mina informanter önskar sig längre öppettider på biblioteken, men är i övrigt nöjda med 

bibliotekens läge, då båda biblioteken är centralt belägna nära köpcentrum och pendeltågsta-

tioner. 

Påverkan  

 

Förutom att det större biblioteket marknadsför sig i själva lokalen via affischer och broschyrer 

samt via hemsidan har biblioteket även ett Facebook-konto som de använder när de vill nå ut 

särskilt snabbt med information, t.ex. genom små blänkare om kommande evenemang eller 

påminnelser om nära förestående aktiviteter. Tanken med bibliotekets blogg är att den ska 

användas mer långsiktigt för att berätta på ett mer reflekterande sätt om olika biblioteksrelate-

rade saker. Oftast handlar det om boktips, men det kan även vara så att bloggbesökare tipsar 

om andra kulturaktiviteter och evenemang. Biblioteket använder sig även av annonsering i 

lokaltidningen som ges ut varannan vecka och där marknadsförs samma saker som i övriga 

kanaler. Min informant poängterar dock att det är sällan som de köper traditionella annonser, 
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dels för att det är väldigt dyrt och dels för att det enligt henne är lite onödigt när biblioteket 

ändå kan vara med och marknadsföra sig i lokaltidningen där hon tror att de dessutom syns 

bättre. 

På det mindre biblioteket hänger personalen upp affischer och flyers kring aktuella teman och 

lägger fram broschyrer i bibliotekslokalen. På Facebook lägger personalen ut information nära 

inpå att någonting ska ske, t.ex. nära inpå ett föredrag eller annat evenemang och skriver lite 

om det. Där försöker personalen vara aktiv och svara på inlägg. Därutöver har biblioteket en 

egen blogg som uppdateras en gång i veckan ungefär och där de skriver om allt möjligt som 

händer på biblioteket. Biblioteket annonserar dessutom i lokaltidningen. Om min informant 

hade haft obegränsat med marknadsföringsresurser i form av budget och tid till sitt förfogande 

skulle hon vilja att biblioteket marknadsförde sig via helsidesannonser i dagstidningarna. 

Fysiska uttryck  

 

Min informant på det större biblioteket berättar hur viktigt det är att skylta i ögonhöjd. Perso-

nalen har därför lämnat ett hyllplan tomt i ögonhöjd på varje hylla där böckernas framsidor 

visas. Detsamma gäller naturligtvis på barnavdelningen där skyltningen ska vara anpassad till 

barnen. Min informant säger att marknadsföringsarbetet i hög grad är händelsestyrt, d.v.s. att 

marknadsföringsinsatserna följer olika evenemang och det som händer i omvärlden och att 

biblioteket alltid har någon utställning i lokalen. Personalen skyltar och sätter upp affischer 

för att uppmärksamma olika dagar, pristagare m.m. Vid dessa speciella tillfällen sker skylt-

ningen oftast på utvalda ställen i bibliotekslokalen. Hon berättar att de dels skyltar med böck-

er och rekvisita inåt mot biblioteket och dels utåt för att fånga förbipasserandes uppmärksam-

het. Till skyltningen använder biblioteket alltid böcker, någon typ av affischer och sedan för-

söker de även ha rekvisita som t.ex. gardiner eller föremål som passar till det som ska mark-

nadsföras. Det kan t.ex. vara pumpor till Halloween eller en badboll till sommaren. Persona-

len har pratat om att ha ett rekvisitaförråd i kommunen där de olika biblioteken kan låna saker 

av varandra. Hon berättar även att personalen har fått låna saker i en närliggande galleria. En 

gång hade de en skyltdocka och fick då låna kläder till den från H&M och de har även fått 

låna tyger från en tygaffär. Personalen har också gått några kurser i skyltning och observerat 

hur de gör i den närliggande gallerian. Det viktigaste att tänka på, enligt henne, är att skylt-

ningen ska utstråla inspiration, så att besökarna blir sugna på att läsa och låna och att skylt-

ningen ska vara varierad så att även stamkunderna ska få se något nytt ibland. När det kom-

mer till den externa skyltningen, utanför biblioteket, finns en anslagstavla och ett litet glas-

skåp där biblioteket kan ha några affischer, men min informant säger att biblioteket egentligen 

skulle behöva lite mer skyltningsutrymme. Hon berättar dock att det på ett trettiotal ställen 

runtom i kommunen finns allmänna anslagstavlor där biblioteket kan affischera om sina 

kommande evenemang och att de brukar använda sig av den marknadsföringsmöjligheten. 

Enligt min informant på det mindre biblioteket vill personalen att det ska vara nära mellan 

människor på biblioteket och att det inte ska vara för stort och anonymt. Hon säger att mark-

nadsföringsarbetet pågår kontinuerligt, men att personalen sedan årsskiftet koncentrerar sig på 

tre till fyra teman per termin. Tanken är att dessa teman ska genomsyra all skyltning och ex-

ponering av medier, såväl på vuxen- som barnavdelningen. Givna teman är t.ex. påsk, som-

mar, jul och nyår, men annars kan det röra sig om teman som handlar om allt från demokrati 

och jämställdhet, franska språket, Strindberg, OS, till olika priser som t.ex. Nobelpriset eller 

Almapriset
75

. Hon berättar att personalen inte har några särskilda riktlinjer att gå efter när de 

skyltar på biblioteket annat än att besökarna ska förstå vad det handlar om, att rekvisitan och 

                                                           
75

 Barn- och ungdomslitteraturpris till Astrid Lindgrens minne. 



21 
 

skyltningen inte ska vara stötande och att personalen är normkritisk för att inte reproducera 

fördomar. Hon betonar också att biblioteket inte köper in böcker som personalen inte anser att 

de kan skylta med eller låna ut och att de tar ställning till detta under mediemötena som de har 

regelbundet. Viktigt att tänka på vid skyltningen är att medierna ska vara attraktiva och väcka 

nyfikenhet och en lust hos besökarna att låna hem dem. 

Personer  

Min informant på det större biblioteket skulle vilja att biblioteket hade ytterligare en anställd 

som arbetade med marknadsföringsfrågor så att de hade varit tre personer som kunde hjälpas 

åt med marknadsföringsarbetet. Hon skulle även vilja ha möjlighet att gå alla de fortbild-

ningskurser som hon hade velat. Det som hon saknar mest är dock att ha tid att träffa andra 

biblioteks- och kommunanställda och samarbeta med dessa. Hon berättar att det av tidsskäl är 

mycket vanligare att personalen på de olika biblioteken i kommunen har mailkontakt med 

varandra istället för att träffas. Däremot har personalen på kommunens bibliotek gemensam-

ma informationsmöten ibland där de bl.a. delar med sig av sina erfarenheter av marknadsfö-

ringsarbetet och vad som är på gång. En målsättning som hon har inför framtiden är därför att 

få mer tid till att träffa andra aktörer och till att vara ute mer på olika ställen (företag, före-

ningar, organisationer och skolor t.ex.) och berätta om biblioteket. 

Min informant säger att alla i personalen tyvärr inte är involverade i marknadsföringsarbetet. 

Hon upplever att det går lite trögt att engagera övrig personal i att hjälpa till och tipsa vänner 

och bekanta om bibliotekets evenemang och aktiviteter. Vidare säger hon att det för henne 

som PR-bibliotekarie är en självklarhet att rekommendera biblioteket till sin bekantskapskrets, 

men att hon inte har märkt av samma engagemang hos övrig personal. Min informant menar 

därför att den största utmaningen i marknadsföringsarbetet är att vara uthållig och att få med 

sig kollegorna. En förutsättning för att marknadsföringen ska lyckas är, enligt henne, att alla i 

personalen engagerar sig och talar gott om biblioteket och att ansvaret inte helt och hållet 

lämnas till dem som är ytterst PR-ansvariga. 

Vad gäller marknadsföring av personalens kompetens säger min informant att personalen inte 

är så duktiga på att genom skyltning i lokalen uppmuntra besökarna att vända sig till dem om 

de behöver hjälp med något. Däremot har de namnskyltar för att besökarna ska veta vilka de 

kan vända sig till. Hon nämner även att de har diskuterat att på något sätt tydliggöra vilka 

språk personalen kan, men säger att de i dagsläget inte har någon symbol på namnskyltarna 

som visar detta. Vidare berättar hon att personalen har speciella bibliotekströjor, men att de 

inte används särskilt ofta. 

Min informant på det mindre biblioteket säger att personalens målsättning är att det ska vara 

lätt för besökare göra sin röst hörd och närma sig personalen med eventuella frågor. Min in-

formant upplever att personalen har lyckats med att uppnå detta. Om biblioteket hade obe-

gränsat med resurser hade hon velat anställa personal som går runt på stan och gör reklam för 

biblioteket genom att dela ut flyers och affischera. 

Min informant anser att bibliotekets marknadsarbete fungerar bra i nuläget och att kommuni-

kationen är god inom PR-gruppen och mellan personalen i stort. Hon säger att personalen 

jobbar väldigt nära varandra och diskuterar marknadsföringsarbetet sinsemellan. Hon fram-

håller att det är väldigt viktigt att PR-gruppen som hon själv är en del av inte arbetar isolerat 

utan tar tillvara på den kompetens som finns hos alla anställda, då hon menar att det är omöj-

ligt att tre personer själva ska avgöra vad som är mest aktuellt och lämpligt att marknadsföra 

för alla målgrupper. Däremot upplever hon att personalen är nöjd med att det finns en PR-

grupp som har det övergripande ansvaret för marknadsföringsarbetet. Under de regelbundna 
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personalmötena som hålls på biblioteket delar alla i personalen med sig av tankar och idéer 

och kommer med förslag som PR-gruppen sedan har det övergripande ansvaret för att försöka 

förverkliga. Hon nämner att personalen ofta är mer kreativa och kommer med fler idéer när de 

känner att de inte behöver dra hela lasset själva. Min informant upplever inte att någonting är 

direkt problematiskt i marknadsföringsarbetet, men menar att det kräver god planering. 

Biblioteket tänker på att lyfta fram kompetensen hos den egna personalen, t.ex. genom att 

personalen ordnar föredrag inom områden som de har särskild kunskap om. Alla medarbetare 

är därför involverade i PR-arbetet och bidrar med sina olika kompetenser, men min informant 

framhåller att det är PR-gruppen som har det yttersta ansvaret för att arbetet blir gjort. Perso-

nalen har diskuterat kring att använda profilkläder, men i dagsläget använder de istället nyck-

elband med namnbricka på för att besökarna ska veta vem de kan vända sig till. Dessutom 

finns alla i personalen presenterade med namn och bild på hemsidan. Vid speciella tillfällen, 

t.ex. vid programkvällar eller liknande brukar personalen använda t-shirts för att tydliggöra att 

de arbetar på biblioteket. 

Processer 

 

Min informant på det större biblioteket anser att biblioteket har gott om resurser för mark-

nadsföringsändamål, såväl ekonomiskt som tidsmässigt, och att hon är nöjd med hur arbetet 

fungerar i dagsläget. Om det är någonting som de vill göra, så kan de för det mesta göra det. 

Samtidigt menar hon att det självklart inte hade varit fel att få ytterligare resurser till att köpa 

in mer reklammaterial t.ex.. Hon säger även att det hade varit kul att kunna boka in även de 

populäraste författarna och föreläsarna, men att ekonomin vanligtvis sätter stopp för det, då 

dessa ofta tar väldigt mycket betalt.  

När det kommer till riktlinjer i marknadsföringsarbetet säger min informant att de inte har 

några särskilda sådana att hålla sig till förutom de bestämmelser som finns i bibliotekslagen 

om att prioritera barn och ungdomar, invandrare och funktionshindrade. Hon nämner också att 

äldre är ytterligare en grupp som prioriteras. Trots att min informant menar att biblioteket 

riktar sig till alla målgrupper i sin marknadsföring, kan hon känna att en grupp som glöms 

bort lite är medelålders, yrkesverksamma kvinnor. Hon har en uppfattning om att dessa på 

något sätt förutsätts klara sig själva, vilket de enligt henne i och för sig gör också, men hon 

menar ändå att biblioteket skulle kunna rikta fler marknadsföringsinsatser till dem. Samtidigt 

säger hon att denna ”mittgrupp” inte är helt glömd utan är en given målgrupp för författarbe-

söken t.ex. 

Vad gäller bibliotekets marknadsföring mot icke-användare, säger hon att det är en knepig 

fråga. Hon framhåller att biblioteket arbetar långsiktigt mot att nå icke-användarna, både ge-

nom sin affischering, sina marknadsföringsinsatser på webben och genom tidningsannonser. 

Hon menar att just affischer ute i kommunen och tidningsannonser kan vara väldigt betydelse-

fulla för att nå denna målgrupp. Sedan nämner hon också att det förstås är viktigt att se till att 

de befintliga användarna är nöjda så att dessa i sin tur kan berätta för vänner och bekanta om 

vilken bra service biblioteket har att erbjuda och att biblioteket på detta sätt lyckas locka till 

sig personer som är icke-användare idag. 

Min informant nämner att biblioteket skaffar sig information om sina olika målgruppers in-

tressen och behov främst genom att besökarna kommer fram och pratar med personalen. Hon 

menar dock att de flesta besökare vill klara sig själva och inte tar kontakt med personalen. 

Detta gör att biblioteket inte vet vad dessa personer har för intressen och behov. Hon nämner 

dock att personalen är noga med att vara lyhörda inför önskemål och synpunkter som besöka-

re kommer med. Min informant berättar vidare att biblioteket inte använder sig av enkäter i 
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någon större utsträckning då det är ett tidskrävande arbete, men hon är övertygad om att enkä-

ter annars hade kunnat ge väldigt bra information om vad bibliotekets målgrupper efterfrå-

gar/behöver.  

Min informant berättar att biblioteket i sitt marknadsföringsarbete bl.a. samarbetar med ABF, 

lärare och skolbibliotekarier, en närliggande bokhandel och en ideell idrottsförening. Fördelen 

med att samarbeta kring olika evenemang och aktiviteter är, enligt henne, att man på det sättet 

når både bibliotekets och den samarbetande aktörens målgrupper. 

Min informant upplever inte att något är direkt problematiskt i marknadsföringsarbetet, men 

att hon ibland kan känna att hon saknar feedback. Hon skulle vilja veta lite mer om hur biblio-

teket når fram till allmänheten med sina marknadsföringsinsatser. Enligt min informant är 

personalen dålig på att utvärdera sina insatser, men hon berättar att personalen brukar samlas 

t.ex. efter ett föredrag och bl.a. diskutera hur många som kom dit, om det var den publik som 

de hade tänkt sig skulle dyka upp och om val av dag och tid för aktiviteten var rätt. 

På tal om riktlinjer att följa i arbetet nämner min informant på det mindre biblioteket att bibli-

oteket naturligtvis måste följa bibliotekslagen där det står att funktionshindrade, personer med 

utländsk bakgrund samt barn och ungdomar ska prioriteras i bibliotekets arbete. Biblioteket 

förhåller sig även till biblioteksplanen som även den lyfter fram dessa grupper, men till skill-

nad från bibliotekslagen lyfter biblioteksplanen även fram äldre människor som en prioriterad 

grupp. Min informant berättar att biblioteket riktar sina marknadsföringsinsatser till alla i 

samhället, men att alla insatser naturligtvis inte riktas till alla målgrupper samtidigt, utan att 

det finns olika aktiviteter för olika målgrupper. Hon säger att biblioteket helt klart hade kun-

nat göra mer, speciellt på hemsidan, för att synliggöra aktiviteterna för äldre och sjuka.  

När det kommer till marknadsföring mot bibliotekets icke-användare menar min informant att 

det är en svår uppgift att ta reda på vilka det är som inte kommer till biblioteket. Hon säger 

dock att bibliotekets förhoppning är att de når fler människor genom att t.ex. annonsera i lo-

kaltidningen. Det är ett sätt, menar hon, att nå människor som annars inte kommer in på bibli-

oteket, hämtar broschyrer, ser bibliotekets affischering eller besöker hemsidan och de sociala 

medierna.  

Min informant på det mindre biblioteket berättar att de hämtar information om sina målgrup-

per från kommunen och det gör de speciellt när det gäller de språkgrupper som finns represen-

terade i kommunen, så att biblioteket anpassar sitt utbud med depositioner från Internationella 

biblioteket. Sedan konsulterar biblioteket även sin egen lånestatistik, där de bl.a. undersöker 

vilka som lånar mest på biblioteket. För att ta reda på vilka intressen och behov som de olika 

målgrupperna har nämner min informant att biblioteket ibland gör enkäter där besökarna får 

skriva vad som är bra respektive dåligt med bibliotekets service samt komma med egna för-

slag på förbättringar. Personalen brukar också uppmuntra besökarna att lämna inköpsförslag 

på sådant som de saknar på biblioteket. De använder även sin blogg till att låta folk göra sin 

röst hörd kring hur de önskar att biblioteket ska se ut t.ex. när det kommer till inredning, vad 

biblioteket ska innehålla och vilka tjänster och aktiviteter som ska erbjudas. Hon poängterar 

hur viktigt det är att kommunikationen med medborgarna fungerar, att personalen är tillgäng-

lig och lyhörd inför deras synpunkter och uppmuntrar dem att delta i utvecklingen av biblio-

teket. I detta ingår även, som hon säger, att personalen ser till att de som hör av sig till biblio-

teket också får feedback från personalen. 

När det gäller kontakten med andra aktörer är det mycket mail- och telefonkontakt. Bibliote-

ket samarbetar med personal på andra bibliotek kring marknadsföringsfrågor, i syfte att dela 

med sig av erfarenheter och inspireras av varandras arbete. ABF är en annan samarbetspartner 
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som biblioteket anordnar olika aktiviteter tillsammans med. Biblioteket samarbetar även med 

olika föreningar i kommunen, t.ex. pensionärsföreningar, SFI och Svenska kyrkan.  

När det kommer till utvärdering av marknadsföringsinsatserna använder sig biblioteket ibland 

av enkäter som läggs ut i lokalen, men personalen frågar även besökarna direkt om vad de 

tycker om bibliotekets utbud och program, t.ex. i samband med de olika aktiviteter som an-

ordnas. 

 

4.3 Vilka marknadsföringsinsatser genomförs på de valda folkbiblioteken? 
 

Produkter och tjänster 

 

När jag observerade det större biblioteket såg jag att framför allt internationella böcker hade 

lyfts fram i samband med ”Världsbokdagen”, men det fanns även ett bord på barnavdelningen 

där personalen hade ställt fram hästböcker och hästtidningar samt ett bord med pysselböcker 

med tillhörande rekvisita. 

Det mindre biblioteket hade lyft fram sportrelaterade böcker i och med att personalen arbetade 

med ett OS-tema för att uppmärksamma de olympiska spelen 2012. 

Kotlers definition av produkt är bred och omfattar en mängd saker som kan erbjudas på mark-

naden och som kan tillgodose en efterfrågan eller ett behov.
76

 Detta anser jag återspeglas i 

bibliotekens resonemang om vad som ska lyftas fram, då mina informanter menar att bibliote-

ken har sina besökare i åtanke när de väljer vad som ska marknadsföras och att de vill erbjuda 

besökarna något som är intressant och aktuellt. För att ta reda på vad besökarna är intressera-

de av brukar personalen uppmuntra besökarna att tipsa dem om detta. Att skylta med häst-

böcker, som det större biblioteket gjorde, kan ses som ett exempel på att biblioteket vill försö-

ka möta en efterfrågan, då bibliotekarierna vet att dessa böcker är populära hos många lånta-

gare. Däremot har jag genom mina intervjuer och observationer av bibliotekslokalerna märkt 

av att mycket av det som marknadsförs på biblioteken lyfts fram i syfte att uppmärksamma 

olika högtider eller andra dagar samt pristagare eller andra framstående författare eller kultur-

personligheter. Så som jag ser det är det primära syftet i dessa fall inte att möta en uttalad ef-

terfrågan hos användarna. Här verkar biblioteket snarare ikläda sig rollen som kulturupplysa-

re. Med detta inte sagt att det som biblioteket väljer att lyfta fram vid dessa särskilda tillfällen 

inte samtidigt tillgodoser ett behov hos användarna. Även om de inte själva uttryckligen har 

efterfrågat allt det som biblioteket lyfter fram kan det likväl tillföra ett värde för dem, genom 

att det kan visa sig vara sådant som de mycket väl kan vara intresserade av, men inte visste att 

de var intresserade av förrän de upptäckte det på biblioteket. 

Hemsidan 

 

Det större bibliotekets hemsida riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna och erbjuder 

t.ex. ett evenemangsprogram för barn och ungdomar och ett för vuxna. Det märks dock att 

information till barn och ungdomar lyfts fram särskilt då de har fått en egen rubrik. De tjänster 

som marknadsförs på hemsidan visar samtidigt att även invandrare och funktionshindrade är 

tydliga målgrupper. Den information som riktar sig till barn och ungdomar är anpassad till 

målgruppen genom att språket inte är så komplicerat och meningarna inte så långa. För dem 

som av någon anledning har svårt att läsa finns möjlighet att få all information på hemsidan 
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uppläst. Biblioteket uppmuntrar inte direkt besökaren att delta på hemsidan, men tipsar om sin 

blogg samt om biblioteket på Facebook, Youtube och Twitter. Det finns även möjlighet att 

tipsa om information från hemsidan, exempelvis på Facebook, Youtube och Twitter. Hemsi-

dan ger ett traditionellt, prydligt och seriöst, om än lite stelt, intryck. Det finns en hel del foto-

grafier från biblioteket på hemsidan, vilket ger den ett mer levande intryck än om dessa inte 

hade funnits. Trots att hemsidan har en trädstruktur där de olika rubrikerna är hierarkiskt ord-

nade är min uppfattning dock att det är relativt svårt att hitta den information som man söker, 

då de olika rubrikerna är något otydliga och det är svårt att veta vad som ryms under dem. 

På det mindre bibliotekets hemsida är det de olika temana som lyfts fram särskilt och ges 

störst utrymme, liksom i själva bibliotekslokalen. Min informant berättar att så gott som alla i 

personalen har lärt sig att skriva på hemsidan och uppdatera den. Marknadsföringen sker, ge-

nom s.k. puffar som skulle kunna beskrivas som reklamsnuttar som fungerar som inkörskana-

ler till mer information. Hemsidan riktar sig både till barn, ungdomar och vuxna, men barn 

och ungdomar lyfts fram särskilt då de har fått egna rubriker på hemsidan under vilka biblio-

teket samlar information som riktar sig speciellt till dessa målgrupper. Informationen som är 

riktad till barn och ungdomar omges av en mer lekfull design med många färgglada bilder. 

För dem som har dyslexi eller någon annan form av läshinder eller annat funktionshinder in-

formerar biblioteket om lättläst litteratur, böcker med stor stil och talböcker. På flera ställen 

på hemsidan välkomnar biblioteket besökarna till bibliotekets blogg och Facebook-sida. Det 

finns även möjlighet att tipsa om information från hemsidan, exempelvis på Facebook, You-

tube och Twitter. Hemsidan har en modern design med många fotografier samt färgglada bil-

der. Det är relativt enkelt att hitta den information som man söker då det länkas till samma 

information på flera ställen på hemsidan. 

Kotler skriver inte uttryckligen att hemsidan är en produkt, men de Sáez menar ändå att den 

kan ses som en sådan i och med att den kan tillgodose en efterfrågan eller ett behov hos an-

vändarna, samtidigt som den även omfattas av punkterna plats och fysiska uttryck. Enligt hen-

ne kan hemsidan vara till stor hjälp i marknadsföringsarbetet om den används på rätt sätt.
77

 

Efter att ha intervjuat min informant på det större biblioteket om hemsidan och observerat hur 

den ser ut är min uppfattning dock att den inte riktigt hjälper biblioteket i dess marknadsfö-

ring. Så som jag ser det når inte biblioteket fram fullt ut med allt som det har att erbjuda då 

hemsidans design enligt min uppfattning är slätstruken och hemsidan inte heller lockar till 

interaktion. I och för sig informerar den om vad biblioteket har att erbjuda, men jag uppfattar 

det inte som särskilt spännande att ta del av materialet. Visserligen går det att hitta bibliote-

kets programblad på hemsidan, men det är väl undangömt och tar ett tag att finna om man inte 

vet var det har lagts upp. Jag anser att biblioteket skulle kunna göra en hel del för att utveckla 

sin hemsida, så att den i högre utsträckning blir en förlängning av det fysiska biblioteket. Ex-

empelvis skulle biblioteket kunna vara tydligare i sin marknadsföring av kommande evene-

mang och aktiviteter och presentera informationen på ett mer estetiskt och attraktivt sätt. Bib-

liotekets hemsida skulle på detta sätt kunna fungera som en extra marknadsföringskanal för 

dem som t.ex. har missat bibliotekets marknadsföring i själva lokalen, i olika broschyrer, i 

lokaltidningen eller i de sociala medierna. Min informant var själv medveten om att bibliote-

ket kunde göra mycket för att förbättra sin hemsida och göra den mer användarvänlig. När det 

kommer till det mindre biblioteket är mitt intryck av hemsidan det motsatta. Aktuell informa-

tion om kommande aktiviteter presenteras på ett väl synligt och lockande sätt och till detta 

bidrar bl.a. att hemsidan är färgglad och rik på fotografier och bilder som matchar det som 

beskrivs. För att återkoppla till vad de Sáez skriver om hemsidan som marknadsföringsverk-
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tyg, är min uppfattning således att biblioteket är framgångsrikt när det kommer till att mark-

nadsföra sin verksamhet på ett intresseväckande sätt via hemsidan. 

Pris 

 

Min informant på det större biblioteket nämnde att de inte tar ut några avgifter för sina tjäns-

ter. När jag observerade hemsidan och informationsblad som var uppsatta i bibliotekslokalen 

såg jag dock att biblioteket tar ut en reservations- och fjärrlånsavgift som min informant 

glömde att berätta om. Jag observerade även att biblioteket i sina broschyrer och på flera affi-

scher som satt uppsatta runtom i lokalen faktiskt var tydliga med när någon aktivitet var kost-

nadsfri. Biblioteket hade även ställt fram gallrade böcker som de sålde billigt. På tidningsav-

delningen fanns möjlighet att köpa något att dricka ur en automat och kostnaden framgick 

tydligt av en skylt som var uppsatt på väggen ovanför. 

När jag observerade det mindre biblioteket såg jag att det tydligt framgick hur mycket vykor-

ten kostade, men utöver det hittade jag ingen information om kopieringsavgifter eller liknan-

de. Efter att ha gått igenom broschyrer och affischer kan jag konstatera att det väldigt sällan 

framgår att det som erbjuds är kostnadsfritt, trots att min informant menar att detta tydligt 

lyfts fram i marknadsföringen. 

Enligt Kotler kan aspekten pris mätas på olika sätt där både de pengar och den tid och energi 

som användaren måste bidra med för att komma åt produkten eller tjänsten räknas in.
78

 de 

Sáez menar att många inom biblioteksvärlden känner sig obekväma med att diskutera just 

denna aspekt av marknadsföringsmixen och att den därför sällan används som marknadsfö-

ringsverktyg av biblioteken.
79

 Hon skriver inte varför det ser ut på detta vis, men min infor-

mant på det större biblioteket hävdade mycket riktigt under intervjun att biblioteket inte är så 

bra på att marknadsföra sig som kostnadsfri tillhandahållare av information. Min informant är 

dock medveten om att det hade varit en marknadsföringsfördel att framhålla detta, då det är 

relativt unikt på marknaden att produkter och tjänster erbjuds gratis. När jag observerade 

marknadsföringen i bibliotekslokalen, på nätet och i lokaltidningen visade det sig dock att 

biblioteket på flera affischer och i broschyrer och annonser faktiskt var tydliga med att lyfta 

fram när det var fri entré eller när det tillkom en kostnad. Min bedömning är därför att detta 

bibliotek inte undviker kostnadsfrågan utan i viss utsträckning har med den aspekten i sin 

marknadsföring. Genom min observation och intervju har jag även lagt märke till att i de få 

fall då det har tillkommit en kostnad för något har det varit fråga om en låg kostnad. Det pri-

mära syftet verkar således inte vara att biblioteket ska tjäna stora pengar på produkten, tjäns-

ten eller evenemanget, utan att biblioteket ska täcka sina egna kostnader för något som nor-

malt inte ingår i bibliotekets service (som exempelvis kostnad för lunch och fika vid olika 

evenemang). En intressant sida av kostnadsfrågan, som lyfts fram av både de Sáez
80

 och min 

informant, är den problematik som är förknippad med gratisprincipen på bibliotek. Båda tar 

nämligen upp det beklagliga i att folk tenderar att associera ett högt pris med hög kvalitet och 

omvänt. Min informant poängterar att huruvida något ska vara gratis eller kosta är en svår 

fråga för biblioteket att ta ställning till. Å ena sidan menar hon att biblioteket vill att huvudre-

geln ska vara att det som erbjuds är gratis, så att alla medborgare har möjlighet att ta del av 

bibliotekets utbud och att ingen behöver utestängas av ekonomiska skäl. Å andra sidan säger 

hon att många kanske hade värderat bibliotekets tjänster högre om de hade varit avgiftsbelag-

da.  
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När det kommer till det mindre biblioteket märkte jag tydligt under min intervju att min in-

formant såg det som en självklarhet att så gott som allt som erbjuds på biblioteket ska vara 

gratis för användarna. Till skillnad från de Sáez
81

 förde min informant inget resonemang om 

att gratisprincipen på biblioteket skulle kunna medföra att användarna uppfattar kvaliteten på 

utbudet som sämre. Jag fick snarare uppfattningen att min informant var odelat positiv till att 

det mesta var kostnadsfritt på biblioteket. Att det knappt framgick av broschyrer och affischer 

att det som erbjöds var gratis kan, så som jag ser det, tolkas som att bibliotekarierna ser det 

som så självklart att de kanske missar att framhäva det i marknadsföringen. I slutändan är det 

således svårt att veta hur bibliotek ska resonera i kostnadsfrågan, men så länge som det mesta 

som erbjuds är kostnadsfritt, menar jag att de undersökta biblioteken tydligt visar att de priori-

terar tillgängligheten till sitt utbud för alla medborgare oberoende av ekonomiska förutsätt-

ningar framför att gå med vinst. 

Plats 

Det större biblioteket ligger centralt beläget i kommunen och marknadsför sitt geografiska 

läge på internet för att underlätta för besökarna att hitta rätt. Av forskningsetiska skäl kan jag 

tyvärr inte gå in närmare på detta, men jag ser det ändå som en tydlig marknadsföringsinsats 

från bibliotekets sida. Det finns dock ingen tillgänglighetsguide, vare sig på bibliotekets hem-

sida eller i någon broschyr, som informerar om huruvida biblioteket är handikappanpassat. 

När jag besökte biblioteket såg jag dock att där fanns en hiss. 

Det mindre biblioteket ligger även det centralt beläget i kommunen. Det geografiska läget 

marknadsförs inte annat än via hemsidan, men där finns även en tillgänglighetsguide som bl.a. 

informerar om bibliotekets handikappanpassning (handikapparkering, rullstolsramp, hiss 

m.m.). 

Enligt de Sáez är bekvämlighet en aspekt som värderas högt av användare och som påverkar i 

vilken grad en service används.
82

 Båda bibliotekens centrala läge torde därför vara gynnsamt 

för biblioteken och dess besökare och därmed påverka besöksfrekvensen positivt. Enligt min 

mening är det däremot problematiskt att det större biblioteket via sin hemsida inte marknads-

för sig tydligare mot funktionshindrade och andra som är i behov av särskild service genom 

att informera dessa om hur biblioteket är utrustat och i vilken mån det är anpassat till deras 

behov. Så som jag ser det är det positivt ur marknadsföringssynpunkt att det mindre bibliote-

ket har en tillgänglighetsguide för funktionshindrade på sin hemsida, för att undvika att män-

niskor låter bli att besöka biblioteket av den anledning att de inte vet vilken service som vän-

tar dem där. 

Påverkan 

 

När jag gick igenom det större bibliotekets broschyrer fann jag att det är samma saker som 

marknadsförs där som på affischerna som är uppsatta runtom på biblioteket och på anslagstav-

lorna i entrén. I lokaltidningen hittade jag dock enbart en kort notis om ett evenemang som 

ska hållas på ett av filialbiblioteken, men det fanns ingen information från huvudbiblioteket 

(mitt fallstudiebibliotek) i det senaste numret av tidningen. 

Efter att ha gått igenom det mindre bibliotekets olika broschyrer och programbladet ser jag att 

samma saker marknadsförs där som via hemsidan. Broschyrerna informerar om låneregler, 

avgifter och om hur det går till att använda biblioteket. Programbladet informerar i korthet om 
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bl.a. författarbesök, föredrag, sagostunder, skapande verkstad och andra träffar som anordnas 

på biblioteket. I lokaltidningen finns korta notiser om de närmast förestående evenemangen på 

biblioteket. 

de Sáez nämner olika kanaler som bibliotek kan använda sig av i sin marknadsföring. Hon 

avråder dock bibliotek från att betala för att få göra reklam i tidningar av det skälet att det 

oftast är väldigt dyrt.
83

 Trots att hennes bok är skriven med engelska och amerikanska förhål-

landen i åtanke visar sig detta stämma in även på svenska förhållanden. Mina båda informan-

ter nämnde nämligen att biblioteken inte annonserar i de större tidningarna då detta är väldigt 

kostsamt, men att de ändå annonserar i lokaltidningen. 

Fysiska uttryck 

 

Ingången till det större biblioteket är enligt min mening relativt lätt att missa då bibliotekets 

entré inte sticker ut så tydligt. Biblioteket har dock löst detta genom att ha flera informations-

tavlor vid entrén där mycket folk går förbi. Överlag presenterades informationen på ett intres-

seväckande sätt med många färgglada illustrationer. När jag observerade skyltningen inne på 

biblioteket såg jag att ”Världsbokdagen” uppmärksammades genom att biblioteket hade satt 

upp skyltar i det stora glasfönstret med ordet ”Bok” på en mängd olika språk och ställt fram 

internationella böcker nedanför. För att tydliggöra att det är tillåtet att låna böckerna fanns det 

även en väl synlig ”Låna gärna!”-skylt uppsatt. 

Även det mindre biblioteket är så som jag ser det lätt att missa då biblioteksbyggnaden inte 

bryter av nämnvärt från intilliggande bebyggelse. Bibliotekets skyltfönster används dock för 

att lyfta fram böcker och kommande evenemang. I entrén möts besökaren av en stor anslags-

tavla där det hänger allehanda information om kommande aktiviteter på biblioteket och 

runtom i kommunen. Biblioteket lyfter fram både böcker, filmer och kommande föredrag och 

evenemang genom att skylta och affischera i lokalen och genom broschyrer och foldrar som 

ligger framme på olika ställen runtom på biblioteket. När jag gjorde min observation såg jag 

att det tema som marknadsförs för närvarande är OS som kommer nu i maj 2012. Vad jag 

kunde se under min observation var skyltningen med idrottsböcker inte så tydlig runtom på 

biblioteket. Dock finns det en rundel i mitten av biblioteket där böcker stod uppställda till-

sammans med en affisch om ett kommande föredrag som ska hållas på temat OS 1912. 

Både Kotler och de Sáez framhåller betydelsen av en välgenomtänkt skyltning i den miljö där 

varor och tjänster tillhandahålls och menar att dessa aspekter har en stor inverkan på hur an-

vändarna uppfattar kvaliteten hos det som erbjuds.
84

 När det kommer till de undersökta biblio-

teken uppfattar jag den externa skyltningen som lite av ett misslyckande på såväl det större 

som det mindre biblioteket, då skyltningen är ganska dyster och inte sticker ut från mängden. 

En tydligare och mer färgglad skyltning hade eventuellt uppmärksammat fler förbipasserande 

på att ett bibliotek ligger där. På det mindre biblioteket är de böcker som har ställts fram i 

skyltfönstret lätta att missa genom att det inte förekommer mycket till skyltning utanför loka-

len som kan fånga förbipasserandes uppmärksamhet och väcka nyfikenhet. de Sáez betonar 

vikten av att redan genom den externa skyltningen hjälpa besökarna att hitta rätt.
85

 Jag har 

t.ex. gått förbi båda biblioteken flera gånger tidigare utan att lägga märke till dem. När det 

kommer till bibliotekets interiör är de Sáez av uppfattningen att varma färger på inredningen 

ger ett trivsamt intryck
86

 och jag är benägen att hålla med om detta. Färgmässigt går det större 
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bibliotekets inredning i kalla toner. Detta hjälps dock upp av att det finns flera avskilda hörnor 

på biblioteket som signalerar hemtrevnad genom att det står stora krukväxter och gammaldags 

fåtöljer framställda. de Sáez menar att det kan vara en fördel att se till att interiören återspeg-

lar bibliotekets identitet.
87

 Biblioteket har inte valt att följa någon viss enhetlig stil vid val av 

möbler och inredning i stort utan enligt min informant är det lite slumpen som har fått be-

stämma. Så som jag ser det fungerar det bra ändå, då lite variation ger ett livligare och mindre 

stelt intryck. Det mindre biblioteket har inte heller valt att följa någon enhetlig stil i sin mö-

blering och inredning, men då inredningen domineras av varma färger och belysningen inte är 

så skarp bidrar det till att skapa en trivsam atmosfär på biblioteket. 

Personer 

När jag besökte biblioteken var det mycket riktigt så att personalen på det större biblioteket 

bar diskreta namnskyltar och personalen på det mindre biblioteket nyckelband med namn-

brickor runt halsen, men inget annat som visade att de arbetade där. 

Vid sidan av fysiska uttryck som skyltning, möblering och atmosfär menar Kotler att personer 

som utför eller tillhandahåller tjänster har stor betydelse för hur de aktuella tjänsterna uppfat-

tas av konsumenterna/användarna.
88

 de Sáez framhåller att så är fallet även på biblioteket där 

personalens kompetens och bemötande spelar en viktig roll för den bild som besökarna får av 

biblioteket.
89

 Det förvånar mig därför att båda biblioteken, utifrån vad mina informanter har 

berättat, inte gör så mycket för att marknadsföra den egna personalens kompetens. Att perso-

nalen bär namnskyltar är naturligtvis bra ur bemötandesynpunkt genom att på detta sätt visa 

för användarna vilka som arbetar på biblioteket och vid behov kan stå till tjänst. Däremot sä-

ger namnskyltar inte så mycket om den kompetens som finns hos personalen. Förslaget som 

var uppe till diskussion på det större biblioteket men ännu inte genomförts, om olika symboler 

på namnskyltarna som tydliggör vilka språk som personalen talar, ser jag som ett sätt att lyfta 

fram personalens olika kunskaper. På detta sätt skulle det bli enklare för användarna att veta 

vem de kan vända sig till för att få en så bra service som möjligt från början. Ett annat alterna-

tiv skulle kunna vara att personal med specialkunskaper inom något visst ämne eller område 

skyltade med det som en extra service för användarna. 

Processer 

De processer som sker på biblioteket har varit svåra att observera. Jag hänvisar därför till ka-

pitel 4.2 där jag beskriver hur mina informanter uppfattar dessa processer.  

Enligt Kotler kan verksamheten bedrivas på ett mer eller mindre konsekvent sätt beroende på 

verksamhetens karaktär.
90

 Då biblioteken riktar sin service till alla målgrupper i samhället är 

jag inte förvånad över att bibliotekens arbete och marknadsföringsinsatser också skiljer sig åt 

beroende på vilken som är den tänkta målgruppen. Så som jag ser det skulle det inte vara möj-

ligt eller ens önskvärt att alla marknadsföringsinsatser såg likadana ut, utan det gäller, som de 

Sáez poängterar
91

, att biblioteken funderar över hur varje enskild målgrupp på bästa sätt kan 

nås utifrån målgruppens förutsättningar. 
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4.4 Hur kan bibliotekens marknadsföringsinsatser förstås i förhållande till de 

ansvariga bibliotekariernas idéer, målsättningar och tankar kring marknadsfö-

ringsarbetet? 
 

Produkter och tjänster 

De medier och evenemang som lyftes fram och på andra sätt marknadsfördes på biblioteken 

hade, så som jag uppfattade det, tydliga kopplingar till de teman som biblioteken arbetade 

med; ”Världsbokdagen” på det större biblioteket och de olympiska spelen på det mindre bib-

lioteket. Detta harmonierar med den målsättning som mina informanter gav uttryck för under 

intervjuerna, nämligen att valda teman ska återspeglas i all exponering av bibliotekets utbud. 

Att det större biblioteket dessutom särskilt lyfte fram hästböcker skulle kunna förstås mot 

bakgrund av vad min informant nämnde om att anpassa sitt utbud till respektive målgrupp och 

deras intressen. Att just denna typ av litteratur lyftes fram särskilt skulle därför kunna ses som 

ett sätt att från bibliotekets sida möta en efterfrågan hos en grupp användare. 

Hemsidan 

Mina informanters förhoppning med hemsidan är att den ska hjälpa biblioteket att nå ut till så 

många människor som möjligt. Trots att min informant på det större biblioteket var mindre 

nöjd med hemsidans användarvänlighet är min uppfattning dock att innehållet på båda biblio-

tekens hemsidor är anpassat till bibliotekslagens bestämmelser om att prioritera service till 

barn, unga, invandrare och funktionshindrade. Dessutom strävar biblioteken efter att prioritera 

service till äldre människor, vilket dock inte framgår så tydligt av marknadsföringen på det 

mindre bibliotekets hemsida. Varför det ser ut på detta sätt kan jag enbart spekulera i, men 

som mina informanter betonade skulle mycket kunna förbättras om personalen hade haft mer 

tid till förfogande.  

Pris 

Att så gott som allt som erbjuds på båda biblioteken är kostnadsfritt hänger enligt min mening 

tydligt samman med informanternas önskan om att så många som möjligt oavsett ekonomiska 

förutsättningar ska kunna ta del av bibliotekens utbud. Vad beträffar det mindre biblioteket 

hade det, så som jag ser det, kunnat vara tydligare med att lyfta fram när någonting erbjuds 

kostnadsfritt. Min informant nämnde att biblioteket brukade framhålla det, men det intrycket 

fick jag inte när jag observerade broschyrer, annonser och andra informationsblad. 

Plats 

Trots att både det större och det mindre biblioteket redan har längst öppettider i respektive 

kommun, önskar mina informanter ändå att öppettiderna var ännu längre. Detta skulle enligt 

min mening kunna förstås genom att både det större och det mindre biblioteket i egenskap av 

huvudbibliotek har en mer omfattande marknadsföring än filialbiblioteken i respektive kom-

mun. Att marknadsföringsinsatserna är mer omfattande är inte så konstigt med tanke på att 

dessa huvudbibliotek både har flest besökare och störst utbud av kommunernas bibliotek. Ett 

längre öppethållande skulle därför kunna löna sig ur marknadsföringssynpunkt. 

Påverkan 

En av mina informanters målsättningar var att visa för allmänheten att de hänger med i sam-

hället. Enligt min uppfattning tar sig detta bl.a. uttryck i att båda biblioteken är aktiva i sociala 

medier. På det större biblioteket är inte hemsidan så interaktiv, vilket min informant själv be-
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tonar, men bloggen och Facebook används flitigt för att kommunicera med användarna. Även 

min informant på det mindre biblioteket framhöll bibliotekets marknadsföringsarbete i sociala 

medier, men fäste särskilt stor vikt vid hemsidan, som hon ser som en förlängning av biblio-

tekslokalen. Att marknadsföringen på det mindre bibliotekets hemsida är omfattande är mot 

denna bakgrund inte förvånande. Att båda mina informanter tillmäter annonser i lokaltidning-

en en stor betydelse, speciellt när det kommer till att nå personer som inte besöker biblioteket 

i dagsläget, återspeglades dock inte i de lokaltidningar som jag har observerat. Annonserna 

var ytterst få och de enstaka som fanns var så små att de var lätta att missa. 

 

Fysiska uttryck 

Mina informanter talade om att en ledstjärna i skyltningsarbetet är att besökarna ska förstå 

vilket tema som marknadsförs och bli inspirerade till att ta del av det som lyfts fram. Intres-

sant i sammanhanget är att jag under mina observationer, som jag genomförde innan intervju-

erna, vare sig förstod vad det var för teman som marknadsfördes på det större eller på det 

mindre biblioteket. I efterhand när jag visste vilka teman som biblioteken för tillfället arbeta-

de med, fick jag dock en bättre förståelse för skyltningen. Min tolkning är därför att det krävs 

en viss förförståelse hos besökaren för att förstå sammanhanget, då det som är uppenbart för 

bibliotekarier kanske inte alltid är det för besökare. Med tanke på informanternas målsättning 

att nå fram till besökarna, skulle det troligen inte skada om personalen var extra tydlig med 

vilket tema som marknadsförs genom skyltningen. 

Personer 

Det större och det mindre biblioteket marknadsför sin personal genom att personalen använ-

der namnskyltar och namnbrickor. En målsättning som informanterna hade var just att perso-

nalen skulle visa att de var en tillgänglig resurs för besökarna. Naturligtvis är detta bara ett 

sätt att marknadsföra personalen. Det förslag som var uppe på det större biblioteket om att 

tydliggöra personalens ämneskunskaper för besökarna skulle säkert bidra ytterligare till att 

marknadsföra personalens kompetens. På det mindre biblioteket tas personalens olika kompe-

tenser till vara genom att medarbetarna, som ett inslag i bibliotekets programverksamhet, en-

gagerar sig i att föreläsa inom områden som de har särskilda kunskaper om.  

Processer 

 

Båda mina informanter sade till en början att de var väldigt nöjda med bibliotekens marknads-

föringsarbete och ansåg att de hade tillräckligt med resurser för att marknadsföra sig på det 

sätt de önskade. När jag däremot frågade dem hur de önskade att arbetet skulle se ut om de 

inte hade behövt hålla sig till några tids- eller budgetramar alls, utan helt och hållet själva 

kunde bestämma över bibliotekens marknadsföring kom det dock fram en rad intressanta idé-

er och förslag på förbättringar. Båda informanterna gav intryck av att vara engagerade i att 

lyfta fram biblioteket och synliggöra det i så stor utsträckning som möjligt. Processer som 

t.ex. bibliotekens insamling av information om olika målgrupper eller kommunikationen inom 

organisationen är svåra att observera. Efter att ha gjort mina observationer är dock min upp-

fattning att det tydligt framgår på båda biblioteken att de anstränger sig för att nå ut med sin 

verksamhet till besökarna genom att de på olika sätt (skyltning, affischering, evenemang, in-

formation på hemsidan) försöker att lyfta fram aktuella händelser och på så sätt visa att biblio-

teket hänger med i samhället. Trots att båda informanterna är nöjda med marknadsföringsar-

betet som bedrivs på respektive bibliotek, framhåller de ändå vikten av självkritik och reflek-

tion kring de insatser som görs och menar att mycket hade kunnat förbättras med ytterligare 

resurser (budget och tid). 
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Ingen av mina informanter upplevde att något var direkt problematiskt i marknadsföringsarbe-

tet, men gemensamt för dem båda var en önskan om bättre feedback på de marknadsföringsin-

satser som görs på biblioteken. Att enkäter var ett så pass ovanligt utvärderingsverktyg på 

båda biblioteken var något förvånande då mina informanter framhöll att enkäter säkert hade 

gett värdefull information om hur besökare uppfattar bibliotekens service. Att enkäter likväl 

inte används i någon större utsträckning av personalen beror enligt mina informanter på tids-

brist.  

5 Slutsatser och diskussion 
 

I detta kapitel börjar jag med att återkoppla till min problemformulering och de frågeställ-

ningar som jag utgår ifrån i min studie. Jag redovisar de slutsatser som jag har kommit fram 

till i relation till respektive frågeställning. Därefter diskuterar jag mina resultat och jämför 

dem med tidigare forskning. Jag fortsätter med en diskussion kring hur den teori som jag har 

som utgångspunkt i min studie har fungerat som analysverktyg och avslutar med förslag till 

vidare forskning. 

  

Som jag beskrev i min problemformulering blir konkurrensen om människors uppmärksamhet 

allt hårdare. Denna konkurrens omfattar även biblioteken då det finns så många andra sätt att 

gratis eller billigt skaffa information. Jag ansåg därför att det var intressant att undersöka hur 

bibliotek marknadsför sig. Anledningen till att jag valde folkbibliotek var att de riktar sig till 

den breda allmänheten och därför kan tänkas ha ett intresse av att nå ut med sin verksamhet 

till alla i samhället. Syftet med uppsatsen var därför att undersöka hur två folkbibliotek arbetar 

för att synliggöra sin verksamhet. 

 

Innan jag påbörjade min undersökning letade jag efter tidigare forskning och litteratur på om-

rådet marknadsföring av bibliotek. Jag fann då att det har skrivits en hel del om detta ämne, 

dels i form av böcker i marknadsföring generellt och dels i form av magisteruppsatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Min studie utgick från följande frågeställningar; 

 

- Hur uttrycker ansvariga bibliotekarier sina idéer, målsättningar och tankar kring mark-

nadsföringsarbetet på ett större och ett mindre svenskt folkbibliotek? 

- Vilka marknadsföringsinsatser genomförs på de valda folkbiblioteken? 

- Hur kan bibliotekens marknadsföringsinsatser förstås i förhållande till de ansvariga biblio-

tekariernas idéer, målsättningar och tankar kring marknadsföringsarbetet? 

Vad beträffar min första frågeställning fann jag att de ansvariga bibliotekariernas idéer, mål-

sättningar och tankar kring det egna bibliotekets marknadsföring var ambitiösa. I och för sig 

var de nöjda överlag med hur marknadsföringsinsatserna ser ut i dagsläget, men när jag bad 

dem att tänka fritt och ohämmat kring hur de skulle önska att marknadsföringen såg ut på bib-

lioteken om de hade obegränsat med pengar och tid till sitt förfogande kom de med flera för-

slag till förbättringar. Några av de saker som båda mina informanter förde på tal var proffsiga-

re marknadsföringsmaterial och teknisk utrustning, bättre rekvisita, ytterligare marknadsfö-

ringsansvarig personal och mer tid till att träffa personal på andra bibliotek för att utbyta erfa-

renheter kring marknadsföring. Min informant på det större biblioteket hade dessutom som 

målsättning att modernisera hemsidan, göra den mer användarvänlig och skapa bättre förut-
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sättningar för interaktion. Min informant på det mindre biblioteket blev under intervjun med-

veten om att biblioteket knappt marknadsförde sig mot äldre människor på hemsidan, trots att 

de utgör en målgrupp som biblioteket har föresatt sig att prioritera i sitt arbete. Hon skulle 

vilja att biblioteket rättar till detta och blir bättre på att synliggöra de insatser som riktas till 

denna målgrupp. 

 

När det kommer till min andra frågeställning fann jag att de undersökta biblioteken marknads-

för sig både i själva bibliotekslokalen, genom olika broschyrer och affischer, på hemsidan, i 

sociala medier och i lokaltidningen. Sättet varpå marknadsföringen sker, skiljer sig naturligt-

vis åt mellan de båda biblioteken, men gemensamt för dem båda är att personalen arbetar utef-

ter olika teman (speciella dagar, personer, tillställningar m.m.). Dessa teman uppmärksammas 

genom att de genomsyrar bibliotekets exponering av medier och annan skyltning. Kotlers 

marknadsföringsmodell gick att applicera på bibliotekets marknadsföringsinsatser, då model-

lens sju aspekter (de 7 P:na) täcker in allt som biblioteket gör för att marknadsföra sig. Jag 

fann dock att de 7 P:na lyftes fram i olika utsträckning i bibliotekens konkreta marknadsfö-

ringsinsatser. Aspekten pris lyftes t.ex. inte fram så tydligt i broschyrer och annonser, men 

mina informanter menade ändå att prisfrågan är en viktig marknadsföringspunkt för bibliote-

ken, då så gott som allt som erbjuds där är kostnadsfritt. Inte heller aspekten personer repre-

senteras särskilt tydligt i de båda bibliotekens marknadsföring. Mina informanter hade flera 

tankar om hur personalens kompetens skulle kunna synliggöras för besökarna (t.ex. genom 

symboler som visar vilka språk som personalen talar eller vilka ämnesområden som persona-

len är specialiserad inom), men det har ännu inte genomförts på de undersökta biblioteken. 

Aspekten fysiska uttryck t.ex. lyfts dock fram tydligare i de undersökta bibliotekens mark-

nadsföringsinsatser, då skyltningen i lokalen har en framträdande roll i marknadsföringen. 

 

Vad gäller min tredje frågeställning är min uppfattning att de marknadsföringsinsatser som 

jag har kunnat observera ligger relativt nära mina informanters idéer och målsättningar som 

de har berättat om under intervjuerna. Målsättningarna är högt satta, men det får ställas mot 

bakgrund av att de marknadsföringsinsatser som genomförs i dagsläget redan är relativt om-

fattande och ambitiösa. Med tanke på att det under intervjuerna har visat sig att båda bibliote-

ken har det relativt väl förspänt med resurser (budget och tid), är det kanske inte så märkligt 

att det återspeglas i marknadsföringen. Samtidigt behöver det inte vara så att ett bibliotek som 

har gott om resurser för ändamålet per automatik är framgångsrikt i sin marknadsföring. Det 

är mycket annat som spelar in för huruvida marknadsföringen blir lyckad eller inte, exempel-

vis kommunikationen och engagemanget inom organisationen. 

  

När jag jämför min undersökning med tidigare forskning på området ser jag såväl likheter 

som skillnader mellan hur biblioteken marknadsför sig. Sofia Gydemo undersöker i sin magis-

teruppsats Marknadsföring på folkbibliotek. En undersökning av marknadsföringstankar och 

arbetssätt på tre folkbibliotek hur tre folkbibliotek marknadsför sig. Hon fann bl.a. att biblio-

teken arbetar med marknadsföring, men att de inte följer någon speciell marknadsförings-

plan.
92

 Detta känner jag igen från mina intervjuer där mina informanter i och för sig berättade 

att de har väl utarbetade rutiner när det kommer till marknadsföringsarbetet, men att de annars 

inte har några speciella riktlinjer utöver bibliotekslagen och biblioteksplanen att hålla sig till. 

Gydemo skriver att två problem som hennes informanter återkommer till är brist på tid och 

pengar för att marknadsföra biblioteken optimalt.
93

 Fredrik Thorén beskriver i sin magister-

uppsats Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av marknadsföring på åtta 

svenska folkbibliotek att även hans informanter återkommer till att de upplever att de har tids-
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brist och bristande ekonomiska resurser för sitt marknadsföringsarbete.
94

 Även om mina in-

formanter ansåg att de hade kunnat förbättra marknadsföringen på sina respektive bibliotek 

med större tidsmässiga och ekonomiska resurser var de ändå nöjda överlag med hur mark-

nadsföringen på de båda biblioteken ser ut i dagsläget. Detta visar att mängden resurser som 

biblioteken har till förfogande för marknadsföringsändamål skiljer sig åt mellan olika biblio-

tek och att det inte verkar vara så att större bibliotek alltid har mer resurser att tillgå än mindre 

bibliotek. Kanske är det istället kommunens ekonomi som är avgörande för hur mycket resur-

ser biblioteken får? Det hade varit intressant att undersöka om staten på något sätt griper in 

med ökade anslag till bibliotek som är belägna i kommuner som har en sämre ekonomi och 

där biblioteken eventuellt saknar ekonomiska förutsättningar för att marknadsföra sig. 

 

När det kommer till teorin som jag grundar min uppsats på har min studie mest gemensamt 

med Liza Bäckströms och Ingeborg Wassermans magisteruppsats Presentation av en mark-

nadsföringsmodell för folkbibliotek. Både de och jag har valt att utgå från Philip Kotlers mo-

dell av marknadsmixen och de Sáez utveckling av denna. Bäckström och Wasserman gjorde 

en fallstudie av ett folkbibliotek och analyserade bibliotekets marknadsföring utifrån de 7 

P:na. Författarna fann att modellen, enligt deras mening, inte till fullo var tillämplig i en folk-

bibliotekskontext och utvecklade därför en egen modell som de menar bättre ska passa in på 

de förhållanden som folkbibliotek verkar i.
95

 Författarna menade bl.a. att deras analys av fall-

studiebibliotekets hemsida var oproportionerligt omfattande jämfört med det utrymme som 

Kotlers modell ger åt hemsidan som marknadsföringsverktyg. De var vidare av uppfattningen 

att aspekten pris spelar en mindre roll på bibliotek, medan den ges ett stort utrymme i Kotlers 

modell.
96

  

 

Det gäller naturligtvis att ta i beaktande att Kotlers modell är utvecklad med engelska och 

amerikanska bibliotek i åtanke och att det därför kan vara svårt att tillämpa den rakt av på 

svenska förhållanden. Bäckström och Wasserman påpekar att vissa amerikanska bibliotek 

baserar sin ekonomi på sponsring från företag, medan de svenska folkbiblioteken är beroende 

av kommunbidrag. Detta, menar de, kräver ett anpassat marknadsföringstänkande.
97

 I min 

studie anser jag dock att användandet av Kotlers modell fungerade bra som teoretisk utgångs-

punkt tillsammans med de Sáez tillämpning av den på bibliotekens förhållanden. Jag anser 

själv att den ursprungliga Marknadsmixen som består av endast 4 P:n (produkt, pris, plats och 

påverkan) och som är anpassad för vinstdrivande företag är för torftig när det kommer till 

marknadsföring av bibliotek. Dock anser jag att den utvidgade modellen där tre extra aspekter 

har lagts till (personer, fysiska uttryck och processer) är tillämplig även på bibliotek. Enligt 

min uppfattning är dessa tre aspekter tillsammans med de fyra ursprungliga tillräckligt vida 

för att kunna täcka in de verktyg som folkbiblioteken kan använda sig av i sin marknadsfö-

ring. Vad gäller hemsidan, har jag liksom Bäckström och Wasserman, märkt i min egen studie 

att den är en viktig del i folkbibliotekets marknadsföring, men till skillnad från författarna 

anser jag att hemsidan har en stor täckning i teorin då den går att placera in, inte enbart under 

aspekten produkt utan även under aspekterna plats och fysiska uttryck, vilket även de Sáez 

skriver.
98

 Utifrån min egen studie kan jag delvis hålla med Bäckström och Wasserman om att 

aspekten pris kanske inte är det verktyg som biblioteken är som mest tydliga med att framhä-

va i sin marknadsföring. Däremot anser jag att det är intressant att båda mina informanter 

hade mycket att säga just i prisfrågan. Även om min observation visade att det framgick tydli-
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gare på det större biblioteket än på det mindre när något erbjöds kostnadsfritt, var ändå båda 

mina informanter av uppfattningen att det vore en marknadsföringsfördel att framhäva när 

något erbjuds kostnadsfritt. Bäckström och Wasserman skrev sin uppsats 2006 och jag tänker 

att mycket kan ha hunnit hända på sex år. Det som kanske knappt diskuterades då, kan ha bli-

vit mer angeläget att diskutera idag när konkurrensen om människors uppmärksamhet troligen 

har ökat. I och för sig finns det mycket gratis information fritt tillgänglig på internet idag, men 

att så gott som all service och de flesta aktiviteter och evenemang på de undersökta bibliote-

ken i regel är kostnadsfria anser jag vara värt att framhäva. Enligt min mening borde bibliote-

kariers kompetens inom biblioteks- och informationsvetenskap lyftas fram vid sidan av det 

kostnadsfria utbudet för att tydliggöra för användarna att biblioteket konkurrerar med kost-

nadsfri kvalitet. Jag anser mot bakgrund av detta att aspekten pris har sin plats även inom 

marknadsföring på folkbibliotek. 

 

Studien kom inte att beröra frågor om pris annat än i monetära termer, trots att aspekter som 

tid och energi nämns i Kotlers modell över de 7 P:na. Anledningen till detta är dels att mina 

observationer visade att endast den monetära aspekten av prisfrågan återspeglades i bibliote-

kens konkreta marknadsföringsinsatser och dels att mina informanter under intervjuerna en-

dast talade om denna aspekt av prisfrågan. De nämnde ingenting om att även tid och energi 

som användarna måste bidra med för att komma åt en produkt eller tjänst kan ses som en 

kostnad. Jag tänker att detta skulle kunna tänkas bero på att pris i ekonomisk bemärkelse 

eventuellt är en mer konkret marknadsföringspunkt som kanske är lättare för biblioteket att 

lyfta fram än övriga aspekter av prisfrågan. Hur mycket tid och energi som en användare mås-

te lägga ner för att komma åt en produkt eller tjänst är troligen väldigt varierande, medan en 

monetär kostnad är mer fixerad. 

 

Även om naturligtvis inga generella slutsatser om marknadsföring på svenska folkbibliotek 

kan dras efter att ha studerat enbart två bibliotek, anser jag ändå att min undersökning är ett 

bidrag till tidigare forskning inom området. Ett förslag till vidare forskning är att fortsätta att 

undersöka nya, ännu outforskade bibliotek för att öka kunskapen om hur svenska folkbiblio-

tek marknadsför sig. 

6 Sammanfattning 
 

I detta kapitel gör jag en kortfattad resumé av huvuddragen i min uppsats: vad jag undersöker, 

vilka mina frågeställningar är samt vilken teori som jag använder som analysverktyg för att 

tolka mina empiriska resultat. 

Jag har i denna studie velat synliggöra hur två folkbibliotek marknadsför sin verksamhet. Med 

tanke på att konkurrensen om människors uppmärksamhet blir allt hårdare är det viktigt att 

biblioteken synliggör sig för att inte konkurreras ut av bokhandlar, bokklubbar och andra ak-

törer. Det finns mycket litteratur utgiven om marknadsföring för vinstdrivande företag, medan 

marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer, som t.ex. bibliotek, inte är ett lika ut-

forskat område. Marknadsföring av icke-vinstdrivna verksamheter skiljer sig på en rad punk-

ter från marknadsföring på den kommersiella marknaden; Bl.a. finansieras biblioteken av 

skattemedel, vilket ställer krav på en ansvarsfull hantering av budgeten för att inte ifrågasättas 

av allmänhet och politiker exempelvis. 
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Uppsatsen utgår från följande frågeställningar; 

- Hur uttrycker ansvariga bibliotekarier sina idéer, målsättningar och tankar kring mark-

nadsföringsarbetet på ett större och ett mindre svenskt folkbibliotek? 

- Vilka marknadsföringsinsatser genomförs på de valda folkbiblioteken? 

- Hur kan bibliotekens marknadsföringsinsatser förstås i förhållande till de ansvariga biblio-

tekariernas idéer, målsättningar och tankar kring marknadsföringsarbetet? 

För att försöka besvara dessa frågeställningar har jag gjort observationer av bibliotekslokaler-

na, granskat marknadsföringsdokument (broschyrer, affischer, tidningsannonser m.m.) och 

genomfört intervjuer med marknadsföringsansvariga bibliotekarier på respektive bibliotek. 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Philip Kotlers marknadsföringsmodell bestå-

ende 7 P:n (Product, Price, Place, Promotion, Physical evidence, Processes och People). Des-

sa aspekter kan användas för att utforma en lämplig marknadsföringsstrategi, d.v.s. vad som 

ska lyftas fram för att synliggöra verksamheten på ett effektivt sätt. De 7 P:na har utvecklats 

av Eileen Elliott de Sáez så att de bättre passar bibliotekens verksamhet. I min uppsats appli-

ceras de 7 P:na på de marknadsföringsinsatser som genomförs på biblioteken, i syfte att se hur 

insatserna förhåller sig till dessa punkter. De 7 P:na används även genomgående i min resul-

tatanalys för att strukturera materialet. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Källförteckning 
 

 

Opublicerade källor 

 

Observation på det mindre biblioteket, 2012-04-26. 

 

Intervju med marknadsföringsansvarig bibliotekarie på det mindre biblioteket, 2012-04-26. 

Det inspelade materialet finns i uppsatsförfattarens ägo. 

 

Observation på det större biblioteket, 2012-04-27. 

 

Intervju med marknadsföringsansvarig bibliotekarie på det större biblioteket, 2012-04-27. 

 

 

Publicerade källor och litteratur 

 

Andreasen, Alan R. & Kotler, Philip (2003). Strategic marketing for nonprofit organizations. 

6. ed. Harlow: Prentice Hall. 

 

Bibliotekslag (1996:1596). http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-19961596_sfs-1996-

1596/?bet=1996:1596 [2012-05-13] 

Biblioteksplaner från fallstudiebiblioteken, i uppsatsförfattarens ägo. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

 

Bäckström, Liza & Wasserman, Ingeborg (2006). Presentation av en marknadsföringsmodell 

för folkbibliotek. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks och informationsvetenskap 2006:42). 

 

Eliasson, Anette & Jansson, Eiler (2011). Konsten att synliggöra bibliotek: ett halländskt pro-

jekt 2009-2010. Halmstad: Regionbibliotek Halland.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regionhalland.se/PageFiles/32017/konsten-att-synliggora-

bibliotek-2011.pdf. 

 

Fagernäs, Elin & Håkansson, Ellen (2008). Identitet, image och profil. En diskursiv studie av 

Malmö stadsbibliotek. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks och informationsvetenskap 2008:29). 

 

Grönroos, Christian (1996). Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber-Hernods. 

 

Grönroos, Christian (2002). Service management och marknadsföring: en CRM ansats. 1. 

uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Gydemo, Sofia (2005). Marknadsföring på folkbibliotek. En undersökning av 

marknadsföringstankar och arbetssätt på tre bibliotek. Uppsala: Uppsala Universitet, 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/32017/konsten-att-synliggora-bibliotek-2011.pdf
http://www.regionhalland.se/PageFiles/32017/konsten-att-synliggora-bibliotek-2011.pdf


38 
 

Institutionen för Arkiv, Bibliotek och Museer. (Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Institutionen för Arkiv, Bibliotek och Museer, Uppsala 

Universitet, nr. 240). 

 

Kolb, Bonita M. (2005). Marketing for Cultural Institutions: New Strategies for 

Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre & Opera. 2nd 

edition. London: Thomson Learning. 

Kotler, Philip, Hayes, Thomas & Bloom, Paul N. (2002). Marketing professional services: 

forward-thinking strategies for boosting your business, your image, and your profits. 2. ed. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

 

Kotler, Philip (2008). Principles of marketing: European edition. 5. ed. Harlow: Financial 

Times Prentice Hall. 

 

Marknadsföringsmaterial från fallstudiebiblioteken (diverse broschyrer, flyers och tidningar), 

i uppsatsförfattarens ägo. 

 

McCarthy, Edmund Jerome & Perreault, William D (1990). Basic marketing: a managerial 

approach. Applications in Basic marketing. Homewood, IL: Irwin. 

 

de Sáez, Eileen Elliott (2002). Marketing concepts for libraries and information services. 2. 

ed. London: Facet. 

 

Stensson, Stina (2002). Möte med konkurrens – hur du marknadsför offentlig 

verksamhet. Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Thorén, Fredrik (2006). Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av marknadsfö-

ring på åtta svenska folkbibliotek. Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för Arkiv, Bib-

liotek och Museer. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen 

för Arkiv, Bibliotek och Museer, Uppsala Universitet, nr. 312). 

 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wildemuth, Barbara M. (2009). Applications of social research methods to questions in in-

formation and library science. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 

 

Ölander, Ellinor (2007). Vad sägs om marknadsföring: En studie av 20 artiklar i svensk bibli-

otekspress. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks och informationsvetenskap 2007:128). 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Bilaga 1 

Observationsschema 
 

Produkt 

 

Vilka produkter och tjänster lyfts fram? 

 

Hur marknadsförs dessa? 

 

Hur ser bibliotekets hemsida ut? (Vilka produkter och tjänster marknadsförs på hemsidan? 

Vilka målgrupper riktar sig hemsidan till? Är innehållet anpassat till målgruppen? Är innehål-

let aktuellt och relevant? Uppmuntrar hemsidan till deltagande och dialog? Hur ser hemsidans 

design ut? Hur användarvänlig/lättnavigerad är sidan?) 

 

Pris 

 

Om en produkt eller tjänst erbjuds kostnadsfritt – hur tydligt framgår det? 

 

Om en produkt eller tjänst medför en kostnad – hur tydligt framgår det? 

 

Hur informerar biblioteket om de avgifter som finns (förseningsavgifter/ersättningsskyldighet 

m.m.)? 

 

Plats 

 

I vilken miljö är biblioteket beläget? (Centralt/avskilt) 

 

Hur ser kommunikationerna ut i området? (Möjligheten att ta sig till biblioteket med 

bil/kollektivtrafik/till fots etc.) 

 

Vilka är bibliotekets öppettider? 

 

Påverkan 

 

Vilka olika kanaler använder sig biblioteket av i sin marknadsföring? (Hemsidan/sociala me-

dier/ lokaltidningen/broschyrer etc.) 

 

Fysiska uttryck 

 

Hur ser biblioteksbyggnaden ut? (Arkitektur/skick etc.) 

 

Hur ser den externa skyltningen ut? (Utanför, i direkt anslutning till biblioteket) 

 

Hur ser den interna skyltningen ut? (Innanför bibliotekets väggar) 

 

Hur ser inredningen ut? (Design/färg- och materialval etc.) 

 

Vilken atmosfär möts besökaren av? (Trivsamhet) 
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Personal 

 

Marknadsför bibliotekarierna sig själva som en kompetent resurs för besökarna? (Bemötande/ 

namnskyltar etc.) 

 

Processer (Svårt att observera, lämnar därför dessa frågor till intervjutillfällena) 

 

Hur skaffar sig biblioteket information om olika målgrupper, deras intressen och behov? 

Vilka resurser har biblioteket att tillgå för marknadsföringsändamål? (Budget/tid etc.) 

Hur ser kommunikationen ut inom organisationen? (Mellan personalen och mellan personalen 

och andra aktörer) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur många invånare har kommunen? 

Hur stort är bibliotekets mediebestånd? 

Hur många registrerade låntagare har ni? 

Har du någon uppfattning om antalet besökare? 

Vad innebär marknadsföring för dig, d.v.s. hur skulle du definiera begreppet marknadsföring? 

Hur många är ni som arbetar med marknadsföring på biblioteket? 

 

Marknadsföring 

Produkt 

 

Hur bestämmer ni vilka produkter och tjänster som ni ska lyfta fram i er marknadsföring? 

Hur marknadsför ni er via er hemsida? 

Pris 

Om det ni marknadsför är kostnadsfritt för användaren, brukar ni framhålla det i marknadsfö-

ringen? 

 

Om det ni marknadsför är förknippat med en kostnad för användaren, brukar ni framhålla det i 

marknadsföringen? 

 

Plats 

Hur marknadsför ni bibliotekets tillgänglighet? (det geografiska läget, öppettider, handi-

kappanpassning) 

Påverkan 

Vilka kanaler använder ni er av i er marknadsföring? (Sociala medier, tidningar, broschyrer 

etc.)? 

 

Fysiska uttryck 

Hur arbetar ni med skyltning? (Inne på biblioteket, utanför biblioteket) 

 

Personer 

Marknadsför ni personalens kompetens som en resurs för användarna? (t.ex. genom att perso-

nalen använder namnskyltar eller liknande?) 
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Processer 

Vilka resurser har biblioteket att tillgå för marknadsföringsändamål? (Budget, tid etc.) 

Har ni några riktlinjer eller liknande att följa i marknadsföringsarbetet? 

Vilka målgrupper riktar ni era marknadsföringsinsatser till? 

Är det någon grupp som ni aldrig/sällan riktar er till? Varför i så fall? 

Hur marknadsför ni er mot bibliotekets icke-användare? 

Hur får ni fram information om era målgrupper? 

Hur tar ni reda på vilka intressen och behov de olika målgrupperna har? 

Hur ser kommunikationen ut inom organisationen? (Mellan personalen och mellan personalen 

och andra aktörer) 

Marknadsför ni er kontinuerligt eller vid särskilda tillfällen när det är något speciellt som ni 

vill göra reklam för? 

Samarbetar ni med andra institutioner/organisationer eller företag i er marknadsföring?  

Hur anser du att ert marknadsföringsarbete fungerar? 

 

Upplever du något som problematiskt i ert arbete med marknadsföringen? 

 

Vad är viktigt att ha i åtanke under marknadsföringsarbetet? 

Hur skulle du vilja att marknadsföringsinsatserna såg ut om ni hade fått fria händer och en 

obegränsad budget till ert förfogande? 

 

Hur utvärderar ni era marknadsföringsinsatser? (Insatser på biblioteket, i tidningen, på hemsi-

dan, i de sociala medierna etc.) 

 

 

 

 

 

 


