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In this thesis the marketing strategies of two public libraries have been explored and studied. 
The public library of Kalmar participates in the project GOK which partly is a marketing 
project. The public library of Kalmar thereby differs from the public library of Trollhattan 
which is not involved in the project. 

The main aim of this thesis was to focus on their marketing strategies and see if there were any 
differences. The thesis was also concerned with the customers and their experiences of the 
quality of the services offered by the public libraries of Kalmar and Trollhattan, including the 
customers' perceptions of the operative marketing, and fmally ifthere was a connection between 
marketing and customer-centered quality. Qualitative methods as well as quantitative methods 
were used for the collection of information. 

The preliminary assumption that Kalmar had a more explicit marketing strategy has been 
confirmed in the study. However, the customers at the public library ofTrollhattan were more 
satisfied with the total quality of the services offered. This study has shown that a marketing 
strategy does not automatically result in more satisfied customers. 

marknadsforing, kundupplevd kvalitet, servicekvalitet, 
Kalmar, Trollhiittan, GOK-projektet, bibliotek 



© Forfattaren/Forfattarna 

Mangfaldigande och spridande av inneh1met i derma uppsats - helt 
eller delvis - ar fOrbjudet utan medgivande av forfattaren/ 
forfattarna. 



-
~ 

" 

Innehallsforteckning 

1. Inledning 
1.1 Problemavgransning 
1.2 Syfte 
1.3 Metod och material 
1.4 Litteratursokningar 

2. Teorier om marknadsforing 
2.1 Marknadsforing: En kort historik 
2.2 Marknadsforing och folkbibliotek 
2.3 Intern marknadsforing 
2.4 Extern marknadsforing: MarknadsfOringsmixen 
2.5 Interaktiv marknadsforing 

2.5 .1 Direktmarknadsforing 
2.6 Kvalitet 

s. 1 
s. 2 
s. 5 
s. 5 
s. 7 

s. 8 
s. 8 
s. 9 
s.l2 
s.13 
s.15 
s.17 
s.18 

2.6.1 Kvalitet och marknadsfOring s.18 
2.6.2 Tjanster: de kvalitetsskapande resurserna s.20 
2.6.3 Tjanstekvalitet s.21 

3. Presentation av Trollhiittan och Kalmar s.23 
3.1 Presentation av kommunerna s.23 
3.2 Presentation av biblioteken s.25 
3.3 Kalmar Stadsbiblioteks marknadsforing s.26 

3 .3 .1 Intern marknadsforing s.26 
3.3 .2 Extern marknadsforing s.31 
3.3.3 Interaktiv marknadsforing s.36 

3.4 Trollhattans Stadsbib1ioteks marknadsforing s.40 
3.4.1 Intern marknadsforing s.41 
3 .4.2 Extern marknadsforing s.46 
3 .4.3 Interaktiv marknadsforing s.49 

3.5 Jamforelse av marknadsforingen mellan Kalmar och 
Trollhattans Stadsbibliotek s.51 

3.5.1 Intern marknadsforing s.51 
3.5.2 Extern marknadsforing s.54 
3.5.3 Interaktiv marknadsforing s.57 

3.6 Sammanfattning s.60 



4. Presentation av enkaterna s.63 
4.1 Kundemas behov och onskemal s.63 
4.2 Kundemas kunskap om bibliotekens tjanster s.66 
4.3 Kundemas uppfattningar om bibliotekens utbud s. 71 
4.4 Kundemas uppfattningar om bibliotekens tillganglighet s.75 
4.5 Kundemas uppfattningar om personalen och dess 

kompetens s.81 
4.6 Kundemas uppfattningar om biblioteket som helhet s.84 
4. 7 Sammanfattning s.85 

5. Sammanfattande diskussion och analys s.87 
5.1 Bibliotekens marknadsfOring och den 

kundupplevda kvaliteten s.87 
5 .1.1 Intern marknadsforing s. 8 7 
5.1.2 Extern marknadsforing s.89 
5.1.3 Interaktiv marknadsforing s.93 

5.2 Sambandet mellan marknadsforing och den 
kundupplevda kvaliteten s.95 

6. Sammanfattning s.97 

Kallforteckning s.99 

Bilagor 



... 
= . -

1. Inledning 

Manga diskussioner fors idag om hur biblioteket kommer att se ut i framtiden och vilken roll 
det kommer att spela. Kommer det att bli ett virtuellt bibliotek, ett bibliotek utan vaggar, eller 
kommer det kanske att fungera som en inkorsport till information pa andra medier an de vi ar 
vana vid, snarare an som en byggnad full av bocker. Marknadsforing erbjuder en teori och en 
process med vilkens hjalp bibliotek kan sammanfoga produkter, resultat och roller, anser 
Mary C. Bushing. Hon papekar aven att marknadsforing kan hjalpa bibliotek nar de ska 
bestamma hur de ska agera i framtiden och nar de ska identifiera vilken kvalitet pa produkter 
och service, program och material de ska ha. En marknadsgranskning och den plan som den 
Ieder till, kan medverka till bibliotekets mojlighet att finna en nisch i dagens sarnhalle och i 
framtiden, och att fylla denna nisch med optimala anslag. En marknadsorientering kan hjaipa 
biblioteken med att definiera sin roll och garantera deras framtid. Marknadsforing forser aven 
biblioteket med ett teoretisk ramverk i vilket man kan fa svaren pa hur man ska tala till sin 
publik. Hur biblioteket kommer art se uti framtiden och vilka produkter det kommer att 
erbjuda kan bestarnmas genom anvandandet av modem marknadsforingsteori och -praktik.I 
Mot detta resonemang kan man invanda att marknadsfdring inte ar det enda medel, eller det 
basta, for att hjalpa biblioteken att definiera sin roll idag och i framtiden. De fiesta bibliotek 
har en malformulering som talar om vilken roll biblioteket har, vilka behov de ska fylla och 
vilken del av befolkningen de ska ge service till. Men ofta kan malformuleringen vara sa 
overgripande art den integer svar pa fragor som till exempel vilken kvalitet bibliotekets 
produkter och service ska hcilla eller hur man bor tala till sina kunder. Nar man planerar sin 
marknadsforing blir dessa fragor aktuella och man blir tvungen att tanka igenom och fatta 
beslut om kvalitetsniva och malgrupper att inrikta sig pa. Marknadsforing kan alltsa fungera 
som ert sart att medvetandegora fragor som man vanligtvis inte agnar sa stort utrymme eller 
som man kanske felaktigt tror att alia inom organisationen har samma asikter om. 

Marknadsforing ar inte nagot som man i forsta hand fOrknippar med bibliotek, men det 
bedrivs anda i viss omfattning pa de fiesta svenska bibliotek. Vi blev nyfikna pa hur den 
marknadsforingen ser ut och vilken syn pa marknadsforing biblioteken har. Vi fick hora talas 
om GOK-projektet som till stora delar ar ert marknadsforingsprojekt dar Goteborg, 
Ornskoldsvik och Kalmar del tar. Funderingarna kretsade kring hur de deltagande bibliotekens 
marknadsfdring skiljer sig fran andra biblioteks marknadsforing. Av praktiska skal valde vi att 
studera Kalmar Stadsbibliotek. For att kunnajamfora Kalmar Stadsbibliotek med ett annat 
bibliotek letade vi framst efter en kommun med ungefar samma antal kommuninvanare och vi 
fann att Trollhattan passade. Vissa praktiska skal forell\g ocksa for vart val. 

Tankarna forde oss vidare till kunden. Vi diskuterade om marknadsforingen kunde paverka 
kundema och i sa fall hur. Framst inriktade vi oss pa om och hur marknadsfdringen kunde 
paverka kundemas upplevelse av kvaliteten pa tjanstema som erbjuds. Eftersom 
marknadsforing for manga organisationer till stor del handlar om att beha.lla de kunder man 
har, innebar det i manga fall art man inte kan uppna det om kunden inte ar nojd med kvaliteten 
pa produkten eller tjansten. 

I Bushing, Mary C. (1995), s.385,389 
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1.1 Problemavgransning 

V ar undersokning bygger pa att vi vill jamfdra tva biblioteks olika marknadsforingsstrategier. 
Vi valde att gora en fallstudie och ar medvetna om att vi inte kan dra nagra generella slutsatser 
av vara resultat. De studieobjekt vi valde att jamfora var Kalmar och Trollhattans 
Stadsbibliotek eftersom kommunerna har ungefar samma invanarantal. Bada biblioteken 
valdes dels av praktiska skal och dels fdr att vi antog att de bedriver marknadsfdring pa olika 
satt. Detta antog vi eftersom Kalmar Stadsbibliotek deltar i GOK-projektet, vilket inte 
Trollhattans Stadsbibliotek gar. 

GOK-projektet ar ett projekt som syftar till att vidga deltagandet i kulturlivet och vanda 
trenden med den sjunkande utlaningsstatistiken. Kalmar gick med i projektet 1992 och 
foljande overgripande riktlinjer for Kalmars deltagande faststalldes: 

1. En omprovning av kvalitetsbegreppet. 
2. En hojning av servicenivan. 
3. Umtagaranpassning av biblioteksenheterna och ett okat brukarinflytande. 
4. En provning av vad folkbildningsbegreppet innebar for 90-talets folkbibliotek.2 

Trollhattans Stadsbibliotek an tog vi hade en for biblioteksvarlden mer traditionell 
marknadsforing, det vill saga inte hade nagon konkret nedskriven marknadsforingsstrategi. 

De aspekter som uppsatsen kommer att ta upp inom omradet marknadsfdring belyses av 
Philip Kotlers modell nedan. Kotler resonerar i boken Principles of Marketing kring 
tjanstemarknadsforing och konstaterar att det forutom extern marknadsfdring ocksa kravs 
intern och interaktiv marknadsforing. 
V ar studie av bibliotekens marknadsforing kommer att utga ifran dessa aspekter. 

Intern 
marknadsforing 

Anstallda 

Ledningen 

Extern 
m a rim ad sfo ring 

Kunderna 
lnteralctiv marknadsforin g 

Kalla: Modellen iir hamtad ur Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Principles of Marketing (1994), 6th ed., 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, s. 643. 

2 Herstad, Jan (1992), s. 146- 147 
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Korta definitioner pa vad vi avser med begreppen intern, interaktiv och extern marknadsforing 
fcHjer nedan, men en utforligare diskussion om vad begreppen innebar ges i kapitel tva under 
rubrikerna "Intern marknadsforing," "Extern marknadsforing" och "Interaktiv 
marknadsforing." 

Intern marknadsforing: Intern marknadsf6ring foregar extern marknadsforing och innebar att 
man stravar efter att all personal ska vara insatt i och engagerad i marknadsforingen. Den 
interna marknadsforingen syftar till att alia ska vara medvetna om organisationens profil och 
ha en gemensam policy. En viktig aspekt inom intern marknadsforing ar en flytande och val 
fungerande kommunikation mellan ledningen och personalen. 

Extern marknadsforing: Extern marknadsforing ar den utatriktade verksamhet som 
organisationen bedriver gentemot befintliga kunder och potentiella kunder. Den inbegriper 
enligt var definition marknadsforingsmixen med de fyra p:na, produkt, pris, plats och 
promotion som Philip Kotler beskriver. 

Interaktiv marknadsforing: Interaktiv marknadsforing fokuserar pa kundrelationen, det vill 
saga bibliotekets kontakter med sina befintliga kunder. Den syftar framforallt till att starka 
kundrelationema, till skillnad fran extern marknadsf6ring som aven riktar sig till potentiella 
kunder. 

Utifran ovanstaende begrepp har vi stallt upp ett antal variabler som var undersokning av 
respektive bibliotek baseras pa. 

Intern marknadsforing 

* Organisationens syn pa marknadsforing. 
* Personal ens syn pa marknadsforing. 
* MarknadsfOring som amne for diskussion pa sammantraden. 
* Kommunikationsvagar mellan ledning och ovrig personal. 

Extern marknadsforing 

* Produkt: tjanster som erbjuds (till exempel anvandarutbildning, foreHisningar, 
cirkelverksamhet, programverksamhet, kopiering, databaser) och utbudet av medier (till 
exempel bocker, tidningar, tidskrifter, videofilmer och CD-skivor). Inkopspolicy. 

* Pris: kostnader for exempelvis kopiering, forseningsavgifter, fjarrlan, videouthyrning. 
Kostnad for verksamheten utraknat per kommuninvfmare och ar. 

* Platsen: geografiskt lage, inredningens utseende, overblickbarheten, oppettider och 
tillgangligheten. 

* Promotion: annonser, broschyrer, affischer, tidningsartiklar. 
Utformning av allman information. 
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Interaktiv marknadsforing 

* System for feedback fnm kundema. 
* Policy for kundbemotande. 
*Favorer till trogna kunder. 
* Direktmarknadsforing. 

K undupplevd kvalitet 

Vi har intresserat oss for kundens syn pa kvalitet. I Gronroos' bok Service management i den 
offentliga sektorn finns en belysande model! pa vilka faktorer som paverkar hur kunden 
upplever kvaliteten pa en tjanst och den presenteras nedan. 

i"Kundkommunikation 
!*Organisatio nsprofil 
i*Word-of-mo uth 
i"Kundens behovl 
tinskemal 

Klilla: Modellen bygger pa en figur hamtad ur Grllnroos, Christian & Monthelie, Caroline, Service Management 
i den o.ffentliga sektorn (1988), MalmO: Liber- Hermod, s. 28. 

Gronroos' modell tar upp organisationsprofil, forvantningar och erfarenheter, vilka i sig 
innefattar flera olika variabler. En studie av alla dessa aspekter visade sig vara for omfattande 
for var magisteruppsats, varfor vi avgransade oss till att undersoka en bart den del en av 
modellen som beskriver kundens erfarenheter och hur han/hon upplever kvaliteten pa 
bibliotekets tjanster. Den kundupplevda kvaliteten inbegriper bade den tekniska och den 
funktionella kvaliteten. 

Den tekniska kvaliteten ar det som kunden fAr som slutresultat efter att ha utnyttjat 
organisationens tjanster, och denfunktioneUa kvaliteten ar hur kunden upplever processen 
som leder fram till den tekniska kvaliteten. 
Vi ville ta reda pa hur kundema upplever bibliotekens intema, extema och interaktiva 
marknadsforing. Att undersoka kundemas uppfattning om den tekniska och den funktionella 
kvaliteten samt bibliotekens marknadsforing ar inte tva separata studier utan ar en och samma 
studie, vilket kommer att framga. 
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1.2 Syfte 

Syftet med var magisteruppsats ar att belysa och forsoka ge svar pa f6ljande tre huvudfragor: 

1. Hur ser marknadsforingen ut pa Kalmar respektive Trollhattans Stadsbibliotek? 
Ar det nagon skillnad i marknadsforingsstrategierna och den operativa marknadsforingen 
mellan de tva biblioteken? 

2. Hur upplever kunderna kvaliteten pa respektive biblioteks tjanster? Ar det nagon 
signifikant skillnad i den kundupplevda kvaliteten mellan Kalmar och Trollhattans 
Stadsbibliotek? Hur uppfattar kunderna den interna, interaktiva, samt den externa 
marknadsforingen? 

3. Finns det ett samband mellan marknadsforing och den kundupplevda kvaliteten? 

1.3 Metod och rna terial 

Vi gar en fallstudie som enligt Wiedersheim-Paul gar ut pa att man "undersoker ett fatal 
objekt (patienter, foretag, branscher, beslutssituationer) i en mangd avseenden." 3 
Wiedersheim-Paul namner att en fallstudie kan anvandas i fyra sammanhang. Ett av 
sammanhangen beskriver hansom "hjalpmedel att skapa hypoteser. Problemomradet ar da 
vanligen forhallandevis okant eller obearbetat och fallstudien kommer in i en 
konstruktiv/explorativ undersokning." 4 Det angreppssatt som vi bedomer lampligast for 
syftet med var uppsats ar foljaktligen en fallstudie, eftersom vart problernomrade, det vill saga 
marknadsforing av svenska bibliotek, ar forhallandevis obearbetat och var studie ar explorativ. 
En fallstudie karakteriseras av att man studerar ±a fall ur manga aspekter och gar en 
undersokning pa djupet, vilket vi amnar gora. De fall vi valt att studera ar Kalmar och 
Trollhattans Stadsbibliotek och aspekterna vi undersoker ar de variabler vi namnt under 
rubriken Problemavgransning. 

V ar undersokning kommer att bli av tvarsnittsstudiekaraktar, vilket innebar att vi studerar 
forhallandena pa Kalmars och Trollhattans bibliotek vid en viss tidpunkt. Vi studerar alltsa 
inte nagra fOrlopp eller processer, som utmarks av att de har utstrackning i tiden bakat, framat 
eller badadera. 

Vi inledde var undersokning med att studera litteratur inom problemomradet (marknadsforing 
av bibliotek), samt aven inom det overgripande amnesomradet marknadsforing, for att 
orientera oss. De forfattare vi framst har utgatt ifran ar Philip Kotler och hans tearier om 
marknadsforing bade for vinstdrivande organisationer och for icke-vinstdrivande 
organisationer, samt Christian Gronroos och hans ideer om kundupplevd kvalitet och 
tjanstemarknadsforing. 

3Wiedersheim-Paul, Finn, Eriksson, Lars Torsten (1987), s.61 
4 Ibid s. 61 
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For att ta reda pa hur marknadsforingen ser ut amnar vi genomfora intervjuer med en person i 
chefsposition, en person med marknadsforingsansvar och tva bibliotekarier pa respektive 
bibliotek. v ar intention med att intervjua den marknadsforingsansvarige ar att ta reda pa hur 
marknadsforingen ser ut, framforallt den extema marknadsforingen. Personen i chefsposition 
och bibliotekarier intervjuar vi for att :fa en helhetsbild av organisationen och dess syn pa 
marknadsfOring. En anledning till att vi valjer dessa fyra personer ar aven for att de 
representerar olika delar i Kotlers modell pa marknadsforing (se modell under rubriken 
"Problemavgransning"). Personema vi kommer att intervjua pa Trollhattans Stadsbibliotek ar 
bibliotekschef Greg Church, programansvarig bibliotekarie Elisabeth Lindmark, 
bambibliotekarie Inger Brodin och mediachef Gunvor Olsson. Personema vi kommer att 
intervjua pa Kalmar Stadsbibliotek ar planeringssekreterare Christer Bergqvist, 
marknadsforingsansvarig bibliotekarie Thomas Olofsson och bibliotekariema Lena Sandberg 
och Kerstin Hagblom. Vi vill att intervjuema ska ge utrymme fOr diskussion och spontana 
reflektioner och kommer darfOr att ha ett antal breda fragestallningar som vi utgar ifran. 
Intervjuema planeras salunda att vara av kvalitativ och semi-strukturell art. Att anvanda 
intervjuer for att undersoka hur bibliotekens marknadsforing ser ut bedomer vi vara en for vart 
andamal rimlig metod eftersom framforallt den intema och interaktiva marknadsforingen 
kraver detta. En del av den interna marknadsfOringen ar till exempel personal ens syn pa 
marknadsforing och det finns i princip inte nagon annan metod for att ta reda pa det an att 
intervjua personalen. TillfOrlitligbeten paverkas emellertid av att vissa fragor kan vara 
kansliga fOr den intervjuade att svara pa, intervjuareffekt gar inte att helt undvika, dels att all a 
inom personalen troligtvis inte bar samma uppfattning i alia fragor. Intervjuema kan aldrig ge 
nagon absolut sanning, men de avser att !a fram vad de intervjuade personer bar for 
uppfattningar. Vid intervjuerna begagnade vi oss av bandspelare, dels for att vara sakra pa att 
fa med allt som sades och dels for att kunna koncentrera oss pa de personer vi intervjuade. 
Efterat skrevs intervjuema ned. 

Vi kommer aven att granskat maldokun1ent, verksamhetsberattelse och andra dokument som 
belyser den strategiska marknadsforingen. 
Vi kommer att sammanstalla det insamlade materialet och sedan utga ifran detta nar vi ska 
undersoka kundemas uppfattning om kvaliteten pa bibliotekens tjanster och hur val 
biblioteken har lyckats informera om sina tjanster. Vi valjer att gora en enkat som vi sjalva 
delar ut slumpvis till bibliotekskundema. Denna enkat kommer vi att dela ut till etthundra 
personer pa vardera bibliotek under tre dagar, med enjamn fordelning under dagama. Vi 
kommer att cirkulera pa biblioteken och dela ut enkaten till de kunder som befinner sig pa 
plats, forutom till personer som vi bedomer vara under sexton ar. De ifyllda enkatema lamnar 
sedan respondentema i en lada eller direkt till oss. Etthundra enkater beraknar vi vara ett 
minimum for att kunna generalisera om kundema. Vi valjer att gora en enkat som vi 
personligen delar ut av foljande skal: 

1) Hog svarsfrekvens 
2) lngen fordrojning i insamlandet. 
3) Vid oklarheter kan respondentema fraga oss. 
4) Uig kostnadjamfort med postenkater. 
5) Latt att bearbeta eftersom enkaten nastan enbart kommer att besta av bundna 
svarsaltemativ. 
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Intervjuformen bedomer vi inte vara lamplig for vart syfte eftersom vi vill kunna generalisera 
om kunderna och det ar alltfdr tidskravande och resurskravande att intervjua det antal 
personer som kravs. Reliabiliteten paverkas emellertid av att enkatfragorna kan missfdrstas 
eller att enkatens utformning kan forefalla oklar for en del respondenter. 

Enkaterna kommer att bearbetas med hjalp av statistikprogrammet SPSS. For att se om det ar 
signifikant skillnad i svaren mellan Kalmar och Trollhattan gor vi Pearsons chi-tva test. 5 Om 
resultatet pa testet blir mindre an 0,05 anger vii uppsatsen att det ar en "signifikant" skillnad. 
Vi kommer att rakna ut felmarginalen med den vedertagna formeln for detta, men det kommer 
inte att redovisas i uppsatsen eftersom vi bedomer det vara av mindre intresse for Hisaren. 
Enkaten bifogas som bilaga 1. 

1.4 Litteratursokningar 

Vi har sokt litteratur via databaserna Library Literature, LISA, LIBRIS, ERIC, Artikel-sok 
och Balder. Har fann vi mycket av det material som vi sedan anvande oss av i var uppsats. Vi 
sokte aven information via Internet och Dialog, men har fick vi inte fram nagot material som 
vi senare anvande oss av. De termer vi sokt pa har framst varit marknadsforing och bibliotek i 
kombination i de svenska databaserna och marketing och library som kombination i de 
engelssprakiga databasema. Vi gjorde aven en del sokningar for att fa fram information om 
GOK-projektet och sokte da frfunst litteratur i Artikel-sok pa termerna GOK och bibliotek i 
kom binati on. 

En del av det material som vi anvant oss av har vi fatt genom tips av var handledare Arja 
Mantykangas och nagra texter ingick i litteraturlistan fran en kurs i marknadsf6ring pa 
Bibliotekshogskolan hostterminen 1995. Vi sokte aven litteratur i hyllorna med SAB-signum 
Qbl (marknadsforing) och Ab (bibliotek). 

Vi fann relativt mycket litteratur om marknadsforing och bibliotek, men mycket av 
Jitteraturen var konkreta rad for hur man kan marknadsfdra bibliotek vilket inte var av sa stort 
intresse for oss. Mycket av den litteraturen behandlade aven forhallanden for amerikanska 
bibliotek, vilka inte alltid ar direkt applicerbara pa svenskabibliotek. Vi lyckades inte hitta 
nag on studie som jamforde tva biblioteks marknadsforing eller som undersokte hur 
marknadsforing kan paverka kundernas upplevelse av kvaliteten pa ett biblioteks tjanster. 
v ara litteratursokningar gav inte heller nagra tdiffar pa monografier som behandlar svenska 
bibliotek och marknadsforing, utan vi var hanvisade till artiklar i funnet. 

5 Forelasning given av Margareta Carlsson, fdrelasare pa Institutionen for Data- och 

Affarsvetenskap, 1996-04-12 
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2. Teorier om marknadsforing 

Detta kapitel inleds rned att kortfattat beskriva rnarknadsforingens historik. Darefter foljer 
en diskussion om rnarknadsforing i folkbibliotekssarnrnanhang, ett kort avsnitt om vad sorn 
kan marknadsforas, samt de aspekter av marknadsforing som var undersokning bygger pa. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om kvalitet i forha.Ilande till marknadsforing och tjanster. 
Bibliotek ar till storsta delen en tjansteorganisation varfOr vi tycker det ar relevant att ha ett 
avsnitt som definierar och diskuterar vad tjanster ar. 

2.1 Marknadsioring: En kort historik 

Forr i tiden innebar marknadsforing kanske for manga professionella yrkesutOvare, sasom till 
exempel bibliotekarier, enbart gHittig kommersialism dar man salde sin produkt till kunder 
rned patrangande saljmetoder. Eventuellt finns det fortfarande en del som inte ar rnedvetna om 
att marknadsforingen har andrat skepnad genom aren. MarknadsfOring blev ett accepterat 
begrepp inorn foretagsbranschen pa 1950-talet, men man avsag da bara marknadsforing av 
varor. Under 1960-talet borjade man marknadsfora aven tjanster och gradvis fick kunden allt 
storre utrymme i marknadsforingskonceptet. Nar marknadsforingen lag i sin linda intog 
organisationen subj ektets roll och kundema som skulle kopa produkten behandlades som 
objekt. Gradvis skiftade partema plats och kunden fick en upphojd plats som subjekt 
samtidigt som organisationen blev objekt. I dagslaget ingar partema i en relation som praglas 
av ett omsesidigt utbyte av tjanster. Organisationen ger service at kundema som i sin tur ger 
stod at organisationen genom att vara trogna kunder. For icke-vinstdrivande organisationer, 
daribland bibliotek, innebar det att kundema indirekt ger organisationen ekonomiskt stOd 
genom att politikema forhoppningsvis uppmarksarnrnar den valbesokta organisationen och 
inser att den behovs.6 Nedan ges en inblick ide overgripande forandringama som har skett 
under 1900-talet inom marknadsforing. 

Produktorienteringen: Runt sekelskiftet skapades manga nya produkter som drastiskt 
fodindrade vardagslivet for manga manniskor. Under den perioden kom bland annat radian, 
automobilen och det elektriska ljuset. Produktorienteringen innebar att marknadsforarna 
trodde att det rackte med en battre produkt fOr att kundema skulle sta i ko. I sjalva verket 
kanske konswnentema hellre koper en samre musHilla som ar billigare, for att de ska kunna 
slanga den efter anvandningen. Kotler menar att det fortfarande finns organisationer som 
alskar sina egna produkter sa mycket att de beha.Iler dem trots att deras kunder ar tveksarnma 
till produktema. Definitionen av en produktorientering ar att organisationen erbjuder 
produkter som de tror ska vara till allmanhetens nytta.7 

Produktionsorienteringen: De forsta decennierna det har arhundradet forbattrades tekniken 
och med Henry Ford i spetsen borjade man koncentrera sig pa att forbattra och forenkla sjalva 
produktionsprocessen. Man borjade utveckla lagkostnadsaltemativ som skulle distribueras sa 

-----·--------

6 Cronin, Blaise (ed.)(1981), s. 1-2 
7 Kotler, Philip & Andreasen, Alan R (1987), s 38-40 
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effektivt som mojligt till den stora massan. Produktionsorienteringen definieras saledes av att 
organisationen efterstravar effektivitet i produktions- och distributionsprocessen. 8 

Forsaljningsorienteringen: Depressionen pa 1930-talet innebar ert stort bakslag for dem som 
hade en produktorienterad och produktionsorienterad syn pa marknadsfOring. Folk hade inte 
rad art lagga pengar pa andra produkter an absoluta nodvandigheter och nar efterfn1gan sjonk 
sa drastiskt stod manga fabriker med overskottslager. Utmaningen for marknadsforarna kom 
da art bli art de skulle overtyga kunderna om 1) att de skulle lagga sina surt forvarvade sian tar 
pa annat an enbart nodtorftet; 2) att de skulle valja just deras produkter och inte 
konkurrenternas. De skulle overtyga kunderna om att det var battre att kopa deras produkt an 
art inte kopa nagot ails eller att kopa konkurrenternas produkter. Annonsering och personlig 
forsaljning kom att spela stor roll. I en forsaljningsorienterad marknadsforingsstrategi ar 
organisationens huvuduppgift att stimulera de potentiella kundemas intresse for 
organisationens existerande produkter och tjanster.9 

Kundorientering: De tre tidigare orienteringarna har en sak gemensamt: de utgar ifran 
organisationen och vad den vill erbjuda sina kunder. Emellertid borjade man sa smart inse att 
det till syvende och sist all tid ar kunden som avgor om en transaktion ska aga rum eller inte. 
Hirtills.hade man forsokt fa kunden att anpassa och andra sig efter vad organisationen hade 
att erbjuda, men man insag gradvis att en marknadsforingsplanering maste utga ifran kunden, 
inte organisationen. Derta for med sig art organisationen systematiskt maste studera kundernas 
behov och onskemal, eftersom dessa andrar sig standigt. Behov och onskemal ar inte 
nagonting statiskt som bestar genom tiden, lika lite som varlden bestar oforandrad. I sarnhallet 
forandras det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella klimatet kontinuerligt. En 
kundorientering innebar att organisationen ser det som sin huvuduppgift att ta reda pa vilka 
behov malgruppen har och att tillfredsstalla dem genom designen, kommunikationen, 
prissattningen och leverans av konkurrenskraftiga erbjudanden. 10 

2.2 Marknadsforing och folkbibliotek 

ldag blir det alit vanligare inom biblioteksvarlden art man for diskussioner om relevansen av 
marknadsforing for bibliotek. Har kommer vi art ta upp nagra synpunkter och asikter om 
vilken betydelse och funktion marknadsforing kan ha for folkbibliotek. 

Lena Hamqvist skriver i boken Krukmakaren i Delji att de fiesta som arbetar med nagon form 
av kulturell verksamhet vill na ut till fler manniskor an de gor idag och det primara malet for 
varje verksamhet borde vara viljan art overleva och vaxa. Men om man inte arbetar aktivt med 
detta, ar det ett mal som ar svart att uppna. Det ar latt att sla sig till ro nar man tycker att man 
har ett tillfredsstallande, eller till och med ett stort, antal kunder. Men kunder faller ifran, de 
trottnar, hittar andra intressen, flyttar och dor forr eller senare. Darfor ar ett av de framsta 
mal en med marknadsforing att ersatta denna naturliga avgang, enligt Lena Harnqvist. Ett 
annat viktigt mal med marknadsforing ar att behalla de kunder man har idag, det ar inte 

8 Ibid s. 38-40 
9 Ibid s. 38-40 
10 Ibid s. 38-40 
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sjalvklart art kunder forblir trogna biblioteket om man inte arbetar for art de ska stanna kvar.ll 
Mot derta kan man invanda art mfmga bibliotek hirtills har lyckats fylla den naturliga 
avgangen och lyckats halla kvar kunder utan art genomfora nagra stOrre 
marknadsforingsatgarder. Men kanske blir det inte lika lart i framtiden. Kanske kommer 
konkurrensen fran bokklubbar, billiga pocketbocker, bokhandeln eller bokhandlamas 
bokcirklar art oka. Kanske dyker det upp andra foretag pa informationsmarknaden, foretag 
som saljer information och som kan tillfredsstalla kunders informationsbehov effektivare an 
biblioteken. Konkurrens kan leda till att biblioteken till slut bara har en liten, men kanske 
trogen, kundkrets. Derta forhrulande skulle inte stamma overens med bibliotekens 
overgripande mal art na ut till alia och det ar tveksamt om politikerna skulle vilja finansiera en 
sadan lyx for fa. 

Lena Norberg diskuterar vad marknadsforing ar i en artikel i Biblioteksbladet 1989, och 
deklarerar art det inte ar synonymt med reklam. Hon anser art marknadsfOring innebar en 
ingaende diskussion om vilka som ar bibliotekets kunder och vilka behov biblioteket fyller for 
dem, samt produktutveckling. De kulturpolitiska malen fran 1974 maste omvarderas och 
ifragasattas, det kan inte langre vara de som i forsta hand styr och reglerar bibliotekens 
verksarnhet. Malen bor istallet vara art i storre utstrackning fylla existerande behov hos 
lantagarna. Eftersom bibliotek lyder under politiska organ finns givetvis inte obegransade 
mojligheter, men det betyder inte att man kan forhalla sig passiv nar sarnhallet forandras och 
bibliotekens resurser skars ned. Det ar nu om nagon gang som marknadsforing ar nodvandig, 
for bibliotekens overlevnad inte minst, och den bor rikta sig till framforallt de 
fortroendevalda, det vill saga oftast kulturnarnnden, som ar bibliotekens moderorganisation. 
Om inte politikerna kanner till bibliotekets verksamhet och utnyttjar den, hur kan man da 
forvanta sig att fa fortsarta anslag av dem? Verksarnheten kan framsta som ovasentlig och 
hamna i periferin, for art till sist forsvinna. Norberg papekar art manga bibliotek i sin 
information tilllantagama endast frarnhaller vad man har, men man namner ingenting om den 
nytta eller den upplevelse som kunden kanfd. Man kan till exempel se att bibliotek informerar 
art de har X antal volymer, vissa typer av medier och sa vidare, men kunden narnns sallan.l2 

Inger Eide-Jensen skriver, liksom Lena Norberg, om vikten att marknadsrora sig gentemot 
politiker. Hon skriver i boken Biblioteket som servicejdretag art konkurrensen om de 
kommunala pengarna har hardnat och art biblioteken maste slass med andra kommunala 
forvaltningar om resursema. Eftersom det inte finns nagon lagstiftning som reglerar 
biblioteksverksarnheten har biblioteken samre forutsartningar an manga av de andra 
forvaltningarna.l3 En av forutsartningama for att verksarnheten ska fa anslag ar vanligtvis art 
man kan visa upp en tillfredsstallande utlarungsstatistik eller ett stort antal besokare. Genom 
marknadsforing kan man ocksa fa en bredare bas av kunder, kunder fran alla socialgrupper 
och aldrar, och detta forhallande tror Mary C. Bushing art man sedan kan peka pa vid 
anslagsansokan och darmed fa okade resurser. Resurser som kan anvandas for art utveckla och 
utoka verksamheten.I4 Men kanske racker det inte att man har god statistik att visa upp nar 
det handlar om art overtyga kommunalpolitiker om att man behover anslag. Om inte dear lika 

II Krukmakaren i Delfi (1991 ), s. 2 7 
12 Norberg, Lena (1989), s. 78 
13 Blomberg, Barbro (red.) (1992), s. 43 
14 Bushing, Mary C. (1995), s. 387 
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overtygade som de som arbetar inom biblioteksvarlden, om hur viktigt det ar med bibliotek, 
blir det svart att fa beha.lla sina anslag. De flesta av de som arbetar med biblioteksverksamhet 
ar overtygade om att kunskap ar grunden for ett valutvecklat och demokratiskt samhalle, det 
vill saga kunskap for alla och inte bara de som har n1d att betala for den. Att overtyga 
politikerna om detta forhallande ar en del av den marknadsforing som biblioteken kan behova 
bedriva. 

Aven Greta Renborg kritiserar i en intervju i Biblioteksbladet manga bibliotek for att vara 
daliga pa att informera politiker; till exempel har nastan alla folkbibliotek upphort med att 
fOrse de fortroendevalda med BBL. Renborg sager aven att Sverige ar "de enstaka 
kampanjernas ochjipponas land," medan det till exempel i U.S.A. sker en kontinuerlig 
information om bibliotekens service. IS Sverige kan kanske ta lardom av det for art 
manniskoma i de olika kommunerna runtom i landet ska se bibliotek som en 
informationskalla, och inte bara ert stalle som man nagon gang gar till for art lana en bok. 

De flesta maniskor bar troligtvis en positiv bild av bibliotek, men aven om bilden i stort sert ar 
positiv finns det antagligen ocksa manga som har en bild av biblioteket som lite trakigt och 
''dammigt." I boken Krukmakaren i Delji skriver Lena Harnqvist om hur viktigt det ar art 
formedla en rattvis bild av verksamheten till marknaden och pa derta sart bygga upp en 
organisationsprofil. Risken med art inte gora detta ar art marknaden annars skapar en profit 
sjalv och denna kan bli en profil sam man inte vill ha och som inte stammer overens med 
verkligheten.16 

Marknadsforing kan aven fungera som ert medel fOr att uppna en organisations kortsiktiga 
eller langsiktiga mal, enligt Mary C. Bushing.l7 Om ert bibliotek till exempel bestammer sig 
for att locka en speciell malgrupp till biblioteket, eftersom denna malgrupp ar daligt 
representerad bland besokama, ar det i princip omojligt att uppm\ detta mal utan att anvanda 
nagon form av marknadsfOring. 

Lindon Marks opponerar sig i sin artikel"Marketing and the public sector library : some 
unresolved issues" mot bibliotek som havdar att de redan nu bedriver marknadsforing genom 
att verksamheten ar kundbaserad. Marks menar art all verksamhet som ar kundbaserad inte 
nodvandigtvis har en marknadsforingsstrategi.l8 Detta tar ocksa Renborg upp nar hon 
diskuterar servicekvalitet, och bland annat papekar att manga bibliotek verkar tro att 
servicekvalitet innebar att man "ger folk vad folk vill ha." Detta ar en felaktig uppfattning 
eftersom det ofta kan leda till att man utan vidare undersokning om kundemas egentliga 
onskemal koper in popularli tteratur .19 

Kotler menar i boken Strategic MarketingjQr_Nonprofit Organizations att manga icke
vinstdrivande organisationer bedriver marknadsforing som ar avsedd for vinstdrivande 
foretag. Det beror pa att den marknadsforing som vinstdrivande foretag anvander sig av, 

15 Lindwall, Bjorn (1993), s. 188 
16 Krukmakaren i Delfi (1991), s. 71 
17 Bushing, Mary C. (1995), s. 387 
18 Marks, Lindon (1994), s. 18 
19 Lindwall, Bjorn (1993), s. 209 
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inklusive deras strategier och taktiker, inte skiljer sig sarskilt mycket frAn den marknadsforing 
som ar aktuell for icke-vinstdrivande organisationer. Vad ar da en icke-vinstdrivande 
organisation? Det finns flera olika utgangspunkter for att klassificera organisationer, men 
oftast valjer man att definiera dem beroende pa vilken finansieringskalla de har. 
Organisationer kan finansieras genom l)fortjdnster; 2) skattemedel; eller 3)frivilliga 
donationer. I verkligheten ar forhallandena betydligt mer komplexa; en organisation kan till 
exempel finansieras genom bade fortjanster och skattemedel, en annan kanske finansierar sin 
verksamhet genom bade skattemedel och frivilliga donationer och sa vidare.20 Ett bibliotek 
finansieras genom skattemedel, men det kan aven ta ut avgifter for videouthyming, kopiering 
och annan verksamhet. I till exempel U.S.A. ar det vanligt med privata donationer och olika 
evenemang for att samla in pengar. Det finns en viss motvilja infor detta i Sverige eftersom 
man tror att det finns risk att donatorerna skulle paverka verksamheten alltfor mycket; detta i 
sin tur ar man radd skulle resultera i att biblioteken tar en liten ocb exklusiv kundgrupp. 
Emellertid ar det relevant aven for bibliotek att diskutera ett begrepp som lonsamhet, med 
tanke pa att kostnaderna for verksamheten inte tar overskrida budgeten. Verksamheten maste 
vara attraktiv for kundema och den malgrupp man vander sig till. Det ar rimligt att pasta att 
verksamheten med bjalp av god marknadsforing bor leda tilllOnsamhet via okat kundupplevt 
vdrde. Det racker inte att man enbart tittar pa utlaningssiffror och besoksstatistik i en 
utvardering, man bor ocksa med jamna mellanrum undersoka hur kunderna upplever 
kvaliteten och vardet pa tjansterna som erbjuds. 

2.3 Intern marknadsfOring 

I en val planerad marknadsfOringsstrategi bor intern marknadsforing forega extern 
marknadsforing. Detta beror pa att det ar i princip omojligt att bedriva god marknadsforing 
om inte all personal ar medveten om organisationens policy och mal, samt samarbetar for att 
uppmi dessa. Intern marknadsforing, havdar Kotler, innebar att organisationen effektivt 
utbildar och motiverar personalen som bar kundkontakter till att arbeta som ett lag for att 
astadkomma nojda kunder. Den interna marknadsforingen gar alltsa ut pa att all personal ar 
insatt och engagerad i marknadsforingen, organisationens profil och att man stravar efter att 
alla ska ha en gemensam policy som man foljer. Den ar vital for att den externa 
marknadsforingen ska fungera. 21 Har kommer ocksa kommunikation in som ett betydande 
element. Oppna kommunikationsvagar skapar en gynnsam miljo for en val fungerande intern 
marknadsforing. Dessutom underlattas kommunikationen mellan de ansttillda om 
organisationsstrukturen ar platt jamfOrt med en hierarkisk organisationsstruktur. Exempel pa 
intern marknadsforing kan vara att man anordnar kurser fOr de anstallda och bar kontinuerliga 
moten ocb sammantraden dar man diskuterar organisationens marknadsforingsstrategi. En 
intern tidning for anstallda kan oppna vagarna for en bra ocb flytande kommunikation mellan 
anstallda och ledningen. I den kan ledningen informera om beslut, speciella handelser inom 
organisationen och meddela om eventuella privilegier for de anstallda. Det kan dessutom 
finnas en insandarsida for anstallda sa att de kan informera ledningen om vad som bander "ute 
pa golvet" samt framfora asikter om forhallanden som kanske maste andras. Det ar viktigt att 
personalen kan kommunicera med ledningen ocb en tidning blir en kanal for kommunikation 

20 Kotler, Philip & Andreasen, Alan R. (1987), s.28-30 
21 Kotler, Philip & Armstrong, Gary (1994), s.643 
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om chefen ar tvungen att cirkulera mellan olika filialer, aka pa studiebesok, konferenser, 
moten och sa vidare. De anstallda vill kiinna sig sakra pa sitt arbete och veta var de star for att 
kunna bemota kundema pa ratt satt, och for att den utAtriktade verksamheten ska bli klar och 
tydlig fOr kunderna. 

2.4 Extern marknadsforing: Marknadsforingsmixen 

Extern marknadsforing arden utatriktade verksamhet som organisationen bedriver gentemot 
befintliga respektive potentiella kunder. Enligt Kotlers definition inbegriper den 
marknadsforingsmixen med de fyra p:na. De fyra p:na ar: produkt, plats, pris och promotion 
och det ar de som ingar i McCarthys marknadsforingsmix. Under 1990-talet omdefinierade 
Kotler de fyra p:na och skapade istallet de fyra c:na som utgar fran kunden: customer value, 
cost to the consumer, convenience och communication. Detta har lett till att man miirkligt nog 
oftast pratar om "Kotlers fyra p:n" istallet for "McCarthys fyra p:n." Vi har valt att undersoka 
de fyra p:na i syfte att ta reda pa hur bibliotekens marknadsforing ser ut. 
Marknadsforingsmixen iir den speciella blandningen av kontrollerbara 
marknadsforingsvariabler som organisationen anvander sig av for att m1 ut till sin malgrupp 
och uppna de mal man har stallt upp for verksamheten. 

Produkten definierar Kotler som nagonting som man kan erbjuda till en marknad for 
uppmiirksamhet, forvarv, anvandning eller konsumtion och som kan tillfredsstalla ett 
onskemal eller behov. Det kan vara fysiska objekt, tjanster, personer, platser, organisationer 
eller ideer. For bibliotek handlar det framst om olika typer av tjanster som erbjuds som 
produkter till en ma.lgrupp. Karnprodukten avser det som kunderna innerst inne vill komma 
at, om kunden till exempellanar en roman kan det vara avkoppling som ar sjalva kiirnan i 
behovet. Denfaktiska och patagliga produkten som kunden farmed sig i handen niir han/hon 
gar hem iir till exempel boken, CD-skivan, tidskriften eller videofilmen. Vid utformandet av 
den faktiska produkten finns det enligt Kotler ett antal faktorer som organisationen bor ta 
hiinsyn till: kvaliteten, utseendet pa produkten, stil, varunamn, paketering, storlek, service 
med mera. For bibliotek kan det bland annat handla om att se till att de produkter som erbjuds 
bade i hyllor och pa ovriga stallen i lokalen ser attraktiva ut och att man ser over exponeringen 
av produkterna. Kotler namner aven mlgot som man skulle kunna kalla for "utokad" produkt, 
vilket avser det som kunden far pa kopet utOver den faktiska produkten, till exempel en 
garanti, installation och underhall. Den "utokade" produkten i:ir emellertid inte riktigt 
applicerbar pa bibliotek eftersom de inte erbjuder garantier och dylikt.22 

A. ven de Saez tar i sin bok Marketing concepts for libraries and information services upp 
olika produkter som kan marknadsforas. Med produkter menar hon alit som kan 
marknadsforas, och alltsa inte bara varor och tjanster. Man kan marknadsfora bland annat: 
* En hel organisation, till exempel biblioteket och allt som det innefattar. 
* Miinniskorna som arbetar pa organisationen, vilket for bibliotek innebiir att man 
marknadsfor bibliotekarierna och deras yrkeskunskaper. 
* Platser, till exempel en vacker biblioteksbyggnad i ett naturskont omrade. 

22 Ibid s 276-277 

13 



-
; 

* Sociala fragor som biblioteket eller organisation en engagerar sig i. Enligt de Saez kan det 
till exempel innebara att biblioteket engagerar sig i en kampanj mot alkoholmissbruk, men det 
ar knappast vanligt att svenska bibliotek sysslar med den typen av verksarnhet. 
*/deer eller begrepp som man vill fora ut till allmanheten. Den gamla folkbildningstanken ar 
ett exempel pa en sadan ide. 23 
* Ett bibliotek kan aven valja att marknadsfora vissa tjiinster for att na ut till en malgrupp: 
utlaningsservicen, fjarrh\n, tidningsrummet, on-line-sokningar och sa vidare. 

Med plats menas foretagets aktiviteter for att gora produkten tillganglig for de kunder man 
onskar na. Tillgiingligheten avser hur och nar likaval som var produkten kan nas. Pa grund av 
den nya teknikens mojligheter behover man med plats inte avse endast geografiska platser, det 
kan aven innebara att man erbjuder nagonting via Internet till exempel. Nar avser bland annat 
vilka oppettider organisationen har. Via telefon kan man ocksa na en organisation och dess 
tjiinster. Om personalen rakar vara upptagen kan en telefonsvarare vara en ytterligare tjanst till 
kunder for att tillgangliggora organisationen och dess tjanster.24 En produkt kan na ut till sin 
malgrupp via en aterforsaljare, bokklubbar skickar hem en tidning dar kundema far valja ut 
vad de vill bestalla och sa vidare. Bibliotek erbjuder vanligtvis flera mojligheter till kundema 
att na produktema: boken-kommer-service till handikappade och andra personer som har svart 
att ta sig till biblioteket; bokbussen som aker ut till sina lantagare och filialer dar biblioteket 
erbjuder service till kunder som bor langt ifran huvudbiblioteket. 

Priset kan forutom kostnaden for sjalva produkten omfatta bland annat tid, energi, 
resekostnader for kunden eller annan uppoffring som kunden gor fOr att skaffa produkten. 
Eftersom det oftast ar gratis att lana pa bibliotek ar det viktigt att tanka pa andra aspekter som 
ar involverade i den tjansteskapande processen. Det kan rora sig om rantor, betalningsperiod, 
psykologiska kostnader, sociala kostnader. Det finns, enligt Kotler, fyra faktorer som paverkar 
prissattningen av en produkt: 
1) Organisationens marknadsforingsmal, dar man tar reda pa vad man vill astadkomma med 
prissattningen. Man bestiimmer sig for om man vill satta ett hogt pris med en liten exklusiv 
kundkrets som foljd, eller om man ska ha laga priser med malsattningen att na ut till alla. 
2) Kostnadema far inte overstiga inkomsterna, det vill saga for bibliotekens del handlar det 
om att kostnadema inte far overstiga budgeten. 
3) Efterfnlgan: Hur hogt varderas tjansten av kundema? Vilket pris ar de villiga att betala for 
en viss produkt? Priset maste overensstamma med kundemas viirderingar. 
4) Konkurrentemas priser och kvalitet maste granskas.25 Bibliotek ar skattefinansierade 
vilket innebar att kunden via skatter betalar ett indirekt eller dolt pris. Kommunen bestammer 
storleken pa bibliotekens anslag och det kan skilja mellan olika kommuner. 

Promotion avser det som man aktivt gor for att na ut till sin malgrupp. Annonsering, 
personlig forsaljning, forsaljningspromotion, publicitet och allmiin information ar nagra 
tillvagagangssatt. Promotion innebar att organisationen vander sig till bade potentiella och 
existerande kunder. Enligt de Saez handlar promotion om kommunikation och framforallt 
handlar det om kommunikation och information mellan bibliotekarier och biblioteksbesokare. 

23 de Saez, Eileen Elliott (1993 ), s. 4-7 
24 Ibid s. 44-47 
25 Kotler, Philip & Armstrong, Gary (1994) s. 347-348 
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2.5 lnteraktiv marknadsforing 

Interaktiv marknadsforing kan forklaras overgripande med att det ar bibliotekets kontakter 
med sina befintliga kunder. Den fokuserar pa kundrelationen och har som huvudsakliga syfte 
att starka bibliotekets relationer med sina kunder. Att sHirka de befintliga kundrelationema 
innebar alltsa att man ser till att behalla de kunder man redan har. Marknadsforing behover 
inte betyda att man slaviskt foljer kundemas onskemal vad galler service och inkop till 
exempel, men att man lyssnar pa kundema och tar reda pa deras behov. Sedan staller man upp 
mal som ar relaterade till kundemas tillfredsstallelse for att darefter strava efter att uppna 
dessa.26 For bibliotek som ofta har bristande resurser kan man havda att interaktiv 
marknadsforing ar en aktuell och lamplig form av marknadsforing. Har handlar det inte om att 
skaffa sig fler kunder utan istallet satsa pa att behalla och tillfredsstalla de kunder man har. 
Blomqvist, Dahl och Haeger tar upp skillnader mellan traditionell marknadsforing och 
interaktiv marknadsforing, eller relationsmarknadsforing som de kallar det, i sin bok 
Relationsmarknadsfdring: Strategi och metod i servicekonkurrens. Traditionell 
marknadsforing fokuserar pa transaktionsskapande atgarder medan relationsmarknadsforing 
bygger pa relationsskapande processer som involverar hela foretaget. Traditionell 
marknadsforing kan delegeras till en separat marknadsforingsavdelning, vilket ar en 
omojlighet for interaktiv marknadsforing, eftersom den maste engagera all personal inom 
verksamheten. Interaktiv marknadsforing ar en ledningsfraga, vilket innebar att den redan pa 
planeringsstadiet maste inbegripas i malen for verksamheten. Den syftar framforallt till att 
stiirka de befintliga kundrelationema och traditionell marknadsforing avser att utoka 
kundkretsen. 27 Det ar mer ekonomiskt att satsa pa att behalla existerande kunder an att 
bedriva resurskravande traditionell marknadsforing for att ta fler kunder. Detta ar en central 
orsak till varfor interaktiv marknadsforing kan motiveras vara lamplig fOr bibliotek eftersom 
dessa lider av en hart atdragen svangrem. En typ av interaktiv marknadsforing ar att man ger 
vissa favorer tilllojala kunder sa att de kanner sig uppmarksammade och forblir positiva till 
biblioteket. De fortsatter ocksa att besoka biblioteket och eventuellt sprider de ryktet att de har 
fatt god service. 
Relationsmarknadsfdring, menar Blomqvist et al. tar sin utgangspunkt i individen och 
fokuserar pa kundrelationen, medan traditionell marknadsfOring utgar fran marknaden och 
inriktar sig pa kundemas behov.28 Bibliotek uppkom inte i syfte att fa en ekonomiskt lonsam 
verksamhet, men lOnsamheten ar trots allt ett viktigt begrepp som man bor diskutera liven i 
bibliotekssammanhang. Man kan inte bara bedriva sin verksamhet och tro att alit ar under 
kontroll sa lange man har kunder. Om kundema upplever att det inte ligger nagot varde i 
tjanstema som erbjuds pa biblioteket eller om det dyker upp andra altemativ sa forblir de inte 
langre trogna kunder till biblioteket. De effekter man vill uppna med interaktiv 
marknadsforing ar saledes lonsamhet via okat kundupplevt varde, medan det traditionella 
marknadsforingskonceptet siktar pa lonsamhet via till:fredsstallelse. Modellen nedan 
fortydligar dessa skillnader, men den kommer inte att studeras narmare i uppsatsen. 

26 Cronin, Blaise (ed.)(1981), s. 1-2 
27 Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan & Haeger, Tomas (1993), s. 32-35 
28 Ibid s. 34 
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Utgangspunkt Fokus Genomffirande Effekt 

Foretaget Produlcten/ Forsaljning lOnsamhet via 
tjansten ocb promotion forsiljningsvolym 

FORSAwNINGSKONCEPTET 

Uarfmaden Kundemas Koordlnerad liinsambet via 
bebov marknadsffiring tillfredsstlillelse 

~SFOAJNGSKONCEPTET 

lndividen Kundrelationen Relations- lDnsamhet via iilcat 
martnadsfiiring lcundupplevt viirde 

RELATJONSMARKNADSFORING 

Kalla: Modellen bygger pa en modell hiimtad ur Blomqvist et al., Relationsmarknadsforing: Strategi och metod i 
servicekonkurrens, Gi:iteborg: IHM f6rlag AB, 1993, s. 34. 

Interaktiv marknadsforing iir langsiktig ocb den ar inte statisk utan maste bela tiden formas sa 
att den passar kundemas andrade bebov. Dessutom betonas betydelsen av att ha en helhetssyn 
pa tjansteforetagets verksamhet. Blomqvist et al. poangterar att marknadsforingen inte kan 
separeras fran andra fOretagsledningsfnigor; den iir iforsta hand en strategifn3.ga som till 
exempel beror faktorer sasom ledarskap, organisationskultur ocb resursfordelning. I andra 
hand arden interaktiva marknadsforingen en operativ fraga fOr marknadsforingsfunktionen 
som omsatter den interaktiva marknadsforingsstrategin i bandling.29 

2.5.1 Direktmarknadsf6ring 

Det finns manga olika definitioner pa vad direktmarknadsforing innebiir. Blomqvist et al. tar 
upp det ursprungliga huvudsyftet med direktmarknadsforing som var att man skulle ga forbi 
mellanhander ocb distribuera direkt till kunden. Numera bar direktmarknadsforing en 
betydligt vidare innebord ocb tillampningspotential, menar Blomqvist et al. Nya verktyg inom 
omradet har utvecklats och nya anvandningsomraden bar upptackts. En vanligt forekommande 
definition iir den som bar utformats av den amerikanska branschorganisationen Direct 
Marketing Association (DMA): 

Direktmarknadsforing tir ett interaktivt marknadsforingssystem som anviinder 
ett eller jlera media i syfte att astadkomma en miitbar respons och/eller transaktion 
oberoende av plats. 30 

29 Ibid s. 38 
30 Ibid s.l 00 
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Denna definition tar liven Kotler upp i sin bok Marketing Management: analysis, planning 
implementation and controf.31 Direktmarknadsforing ingar alltsa som en deli interaktiv 
marknadsforing, och riktar sig till befintliga kunder. Den innebar att man riktar 
marknadsforing direkt till sin malgrupp. Malgruppen bestar av kunder som man kanner till 
och har en viss kunskap om. Overgripande handlar det om en marknadsforingsmetod som ar 
interaktiv, riktad till individen, och som syftar till en matbar respons eller motprestation. 
Oftast lagras informationen i en databas, men det ar inte nodvandigt. De verktyg som kan 
anvandas for att kommunicera med kundema kan delas in i direktmedia och massmedia. 
Direktmedia, papekar Blomqvist et al., "innebar att foretaget kommunicerar direkt med 
identifierade kunder, saval befintliga som potentiella sadana. n32 Det finns tre huvudsakliga 
verktyg inom direktmedia: 

* Direktreklam ( adresserad) 
*Telemarketing 
* Elektroniska media 

Direktreklam ar det mest anvanda av verktygen inom direktmarknadsforing och den bestar 
mestadels av brev, broschyrer och tidningar av olika slag. Telemarketing innebar att foretaget 
ringer upp kunden och talar direkt med derme, istallet for att vanta pa en respons langre fram. 
Elektroniska media ar det minst utvecklade av verktygen eftersom det ar det senast tillkomna. 
Det handlar om interaktiva system som har vaxt fram som en foljd av text-TV-systemen. 

Forutom direktmedia finns dessutom massmedia, dar man kan kan hitta bland annat foljande 
tre verktyg som anvands: Television, tryckta media och oadresserad direktreklam. Namnas 
kan att verktygen i forsta hand anvands till att skaffa nya kunder. 

Direktmarknadsforing handlar alltsa om den typen av marknadsfOring sam riktar sig till en 
identifierad marknad. Malgruppen ar i viss man kand och marknadsforaren kanner till vilka 
behov den har. I begreppet ingar mer an enbart den typ av reklam sam skickas hem direkt till 
brevladan. Fordelen blir att man inte lagger en massa resurser pa att marknadsfora sig till 
grupper som man inte vander sig till. Det blir mer koncentrerad marknadsforing. Blomqvist 
et al. introducerar en ny syn pa direktmarknadsforing och placerar den inom den 
relationsorienterade delen av marknadsforing, till skillnad fran den traditionella 
transaktionsorienterade direktmarknadsforingen. Det primara med direktmarknadsforing blir 
da inte att Ia. en matbar respons, utan malet ar att man ska stlirka relationen med kunden. Det 
ar inte verktyget i sig som avgor vilken kategori som marknadsforingen tillhor, utan 
tillampningen, havdar de.33 

Det ar Ia. bibliotek som har resurser till direktmarknadsforing, varfdr detta inte kommer att bli 
nagon stor del av var uppsats. Den del av direktmarknadsforing som bibliotek kan sagas ha ar 
framst direktreklam och bokbussen. Detta kommer vi i fortsattningen att behandla under 
rubriken "promotion. 11 

31 Kotler, Philip (1994), s. 655 
32 Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan & Haeger, Tomas (1993), s.l02 
33 Ibid s. 120 

17 



2.6 K valitet 

Foljande avsnitt kommer att ta upp kvalitet och vilken relevans kvalitetsbegreppet har for 
marknadsforing. Vi kommer aven att diskutera kvalitet i samband med tjanster, eftersom 
tjanster utgor de kvalitetsskapande resursema i en tjansteorganisation. Ett avsnitt behandlar 
enbart tjanster och ger en definition pa vad en tjanst ar. 

2.6.1 Kvalitet och marknadsfOring 

Marknadsforing och kvaliteten paden produkt eller vara man erbjuder, hanger tatt samman. 
Eftersom marknadsforing till stor del handlar om att behalla de kunder man har kan man, 
enligt Tore Strandvik, endast uppna det om kunden ar nojd med kvaliteten pa varan eller 
tjansten.34 Att behalla de kunder man har inom ett fdretag eller organisation ar givetvis 
viktigt, inte minst eftersom den externa marknadsforingen, det vill saga den marknadsforing 
som huvudsakligen gar ut pa att skaffa nya kunder, ar kostsam. For att kunderna ska vara 
nojda och lojala kravs en god kvalitet paden vara eller tjanst man erbjuder, eller att inga 
alternativ finns. Om man applicerar detta pa bibliotek inser man att det aven for bibliotek ar 
viktigt att halla en hog kvalitet pa sina tjanster. Visserligen finns det idag inte nagot foretag 
som erbjuder exakt det tjanstepaket som folkbiblioteken erbjuder, men kanske kommer det att 
finnas i framtiden. En del av de tjanster folkbibliotek erbjuder finns det aven foretag som 
tillhandahaller, till exempel finns det bokhandlar som har bokcirklar dar man lanar ut backer. 
Dessa foretags tjanster ar emellertid inte gratis, men skulle kvaliteten pa bibliotekens tjanster 
sjunka, kanske en del av bibliotekens kunder skulle soka sig till dessa alternativ trots 
kostnaden. Dessutom ar det viktigt fOr bibliotek att halla en hog kvalitet pa sina tjanster 
eftersom biblioteken med sin ofta mycket begransade budget inte har rad med nagra stOrre 
kampanjer som kan locka nya kunder till biblioteket om man forlorar de gamla. 

God kvalitet leder, enligt Tore Strandvik, till nojda och lojala kunder, vilket leder tilllagre 
marknadsforingskostnader och hogre arbetstillfredsstallelse. Allt det tillsammans leder till 
hogre 10nsarnhet.35 Men vad ar egentligen kvalitet? Johnny Lindstrom menar att kvalitet 
handlar om att tillmOtesga kundens krav, vilket man endast kan gora om man vet vern kunden 
ar och vad han eller hon verkligen vill. Inom den offentliga sektorn fungerar ibland en 
myndighet som stallforetradande kund och bestammer da utifran sin expertroll vilka behov 
kunderna har. Detta kan resultera i att en tjanst utformas pa ett satt som inte alls 
overensstammer med vad kunderna egentligen onskar, vilket leder till att kvaliteten utifran 
kundemas perspektiv forsamras. Viktigt ar alltsa att inrikta karaktaren pa tjanstema sa att de 
tillfredsstaller medborgarnas behov och forvantningar. For att uppna detta gar 
organisationsutvecklingen idag mot en minskad anonymitet. Kundema bor betraktas som en 
resurs med vilka man bor samverka for att na de gemensamma malen. Aven interaktion och 
samverkan inom organisationen bor oka. I ett kvalitetsorienterat foretag eller organisation blir, 
enligt Johnny Lindstrom, kunden en likvardig partner som satts i centrum.36 Tidigare tog 
biblioteken vanligtvis inte reda pa vad kundema egentligen vill ha, utan arbetade efter mal 

34 Strandvik, Tore (1994), s. 12 
35 Ibid s. 24 
36 Lindstrom, Johnny (1996), s. 38-40 
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som de satte upp utan att friiga kundema. I vissa fall arbetar man fortfarande pa ett sadant satt, 
kanske speciellt nar det galler inkop av medier. Detta kan paverka bibliotekskundemas 
uppfattning om kvaliteten pa tjanstema i negativ riktning, eftersom utbudet da kanske inte 
tillfredsstaller deras onskningar. Tore Strandvik poangterar att man vid studier av det privata 
naringslivet tydligt sett att just kundemas uppfattning av kvalitet ar viktigt ocb inte endast den 
objektiva kvaliteten, det vill saga det som foretaget eller organisationen anser vara kvalitet. 37 

Nagot som Johnny Lindstrom anser ar viktigt for att kunna halla en god kvalitet pa en 
organisations eller foretags vara eller tjanst ar hur organisationen ser ut. En tydlig styrfilosofi 
med ansvarstagande i arbetslag kombinerat med platta organisationer ar vanliga begrepp idag. 
AUt viktigare blir ocksa att ba en belhetssyn pa sin roll som ledare, pa medarbetama, 
organisationen och omvarlden, och ocksa att kunna fatta, genomfora och folja upp beslut. For 
att ett decentraliserat beslutsfattande ska fungera kravs aven tydliga visioner och mal for 
verksamheten, samt system fOr uppfoljning av dessa.38 Hur den intema marknadsforingen 
fungerar och hur organsiationsstrukturen ser ut paverkar alltsa, enligt Johnny Lindstrom, 
vilken kvalitet en organisation eller foretag hailer pa sina tjanster. 

Tore Standvik papekar att marknadsforing gatt ifran att vara en funktion bland andra inom ett 
foretag eller organisation till att ha blivit ett satt att tanka som paverkar alia funktioner ocb all 
personal. Nar man studerat marknadsforing i den privata sektom harman observerat att 
interaktionen, det vill saga motet, mellan personalen och kundema ar viktigt och att detta 
paverkar kundemas upplevelse av kvaliteten.39 Mycket viktigt for hur biblioteksbesokama 
uppfattar kvaliteten pa tjanstema ar alltsa hur de blir bemotta nar de kommer till biblioteket. 
Nar en organisation planerar sin interaktiva marknadsforing ar det alltsa viktigt att man ar 
medveten om bur viktig kvaliteten pa servicen ar. 

Sammanfattningsvis kan man alltsa saga att kvaliteten spelar en stor roll vid planerandet av en 
organisations eller ett foretags marknadsforing. Nar det galler den extema marknadsforingen 
maste man overvaga vilken kvalitet man ska hcilla pii sin produkt och vilken hansyn man ska 
ta till vad kundema tycker ar god kvalitet. Priset maste relateras till kvaliteten och vid sin 
promotion :far man inte vacka hogre forvantningar pa kvaliteten an att man sedan kan leva upp 
till de vackta forvantningama. A ven vid den interaktiva marknadsfOringen spelar kvaliteten en 
stor roll eftersom kvaliteten pa servicen paverkar om kundema forblir organisationen eller 
foretaget trogna. En teori sager ocksa att kvaliteten paverkas av hur organisationen ser ut och 
bur den intema marknadsfOringen fungerar. 

37 Strandvik, Tore (1994), s. 11 -28 
38 Lindstrom, Johnny (1996), s. 40-41 
39 Strandvik, Tore (1994), s. 11-28 
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2.6.2 Tjanster: de kvalitetsskapande resurserna 

For att kunna gain pa en diskussion om tjanstekvalitet maste vi forst gora klart fOr oss vad en 
tjanst ar och hur den ska karakteriseras. Enligt Gronroos har tjanster fyra grundlaggande 
karakteristika: 

1. Tjanster ar delvis inte patagliga. 
2. Tjanster lir processer. 
3. Tjanster produceras och konsumeras eller upplevs samtidigt. 
4. Kunden som anvandare tar delvis sjalv deli tjansteproduktionsprocessen.40 

Att tjanster inte dr patagliga innebar att kunden ibland har svart att se tjansten som en konkret 
helhet. Det kan ocksa vara svart for kunden att bedoma och vardera vad tjansten betyder for 
honom!henne. Gronroos menar att en av orsakerna till att tjanster delvis inte ar patagliga, ar 
den omstandigheten att tjdnster dr processer. En "tjanst lir inte ett fysiskt ting, utan tjansten ar 
en serie aktiviteter vilka tillsarnmans utgor den helhet som kunden far och upplever," havdar 
han. Tjanster pa biblioteket kan resultera i att kunden gar hemmed ett fysiskt ting, men det 
kan minst lika ofta resultera i att kunden gar hem tomhant efter att till exempel ha fatt en 
upplysning, lyssnat pa musik, bladdrat i tidskrifter, studerat, tittat pa bibliotekets utstallningar 
och sa vidare. Den tjansteskapande processen kannetecknas dessutom av att kunden ar 
narvarande, vilket innebar att kunden upplever eller konsumerar tjdnsten samtidigt som den 
blir till. En kund som kommer in pa biblioteket for att soka information upplever och 
konsumerar tjansten samtidigt som bibliotekarien hjalper kunden att ta reda pa informationen. 
Detta i sin tur leder till att kunden ocksa pa olika sdtt tar del av produktionen av tjdnsten. 
Kunden kan sagas ha tva roller i sin relation till den tjansteproducerande organisationen. 
Han/hon ar inte enbart konsument utan liven en produktionsresurs for organisationen. 
Beroende pa hur kunden formar bidra till processen blir tjansten mer eller mindre bra for 
honom/henne. F oljaktligen kravs det alltsa att kunden llimnar vissa grundlaggande uppgifter 
for att bibliotekarien ska kunna !Osa kundens problem. Om kunden ar ovillig att gora detta blir 
den kundupplevda tjanstekvaliteten betydligt slirnre, trots att bibliotekarien har gjort sitt 
yttersta. 

Gronroos havdar att en tjanst kan beskrivas "som en tjanstehelhet, vilken bestar av olika 
deltj anster sammankopplade till ett tj anstepaket." 41 Tj anstepaketet utgor den helhet som 
kunden erhaller i samband med tjansteproduktionen samt de upplevelser av 
produktionsprocessen som han/hon far. Gronroos anvander sig av begreppet 
"grundtjanstepaket" fOr det tjanstepaket som byggs upp av karntjanst, bitjanster och 
stodtjanster. Detta grundtjanstepaket utgor forutsattningarna for att en tjanstehelhet ska bli till. 

* Med kiirntjiinst menas den !Osning som erbjuds kundema pa ett givet problem och som har 
sin upprinnelse i tjansteiden. (Tjlinsteiden definieras med vad organisationen avser att gorafor 
en definierad grupp kunder, hur man avser att gora detta, samt vilka resurser man avser att 
anvanda.) For bibliotek kan karntjansten vara att erbjuda information, kultur och forstroelse 
till sina kunder. Karntjansten maste alltid finnas. 

40 Gronroos, Christian & Monthelie, Caroline (1988), s. 20 
41 Ibid s. 50 
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* Bitjlinster avser de tjanster som behovs for att det ska vara mojligt for organisationen att 
utfOra kamtjansten. Om bitjansten tas bort omojliggors eller forsvaras anvandningen av 
karntjansten for kunden. Bibliotekarier kan ses som bitjanster eftersom de tar reda pa 
informationen eller det som kunden ar intresserad av. Utan bibliotekarier skulle anvandningen 
av kamtjansten forsvaras eller i vissa fall omojliggoras. 

* Stodtjlinster ar de tjanster som i och for sig inte ar nodvandiga for att man ska kunna 
utnyttja karntjansten, men som gor det lattare eller attraktivare att anvanda kamtjansten. For 
ett bibliotek kan det vara till exempel ett cafe som utgor stOdtjansten. 

I manga fall suddas granserna ut mellan stOd- och bitjanster. En bitjanst kan i vissa fall vara 
utformad sa att den gor anvandningen av kamijansten mer attraktiv, och pa sa siitt kan sarnma 
tjanst i olika situationer vara antingen bitjanst eller stOdtjanst.42 

2.6.3 Tjanstekvalitet 

K valiteten pa tjansten, som kunden uppfattar den, inbegriper bade den tekniska kvaliteten, vad 
kunden konkret far ut av tjansten, samt den funktionella kvaliteten som ar sjalva processen 
som leder fram till slutresultatet: 

* Den tekniska kvaliteten avser alltsa vad ktmden far som slutresultat av att ha utnyttjat 
organisationens tjanster. Detar det tekniska resultatet av processen. Det kan vara fraga om att 
kunden far en bok, en tidskrift, en CD-skiva, en upplysning och sa vidare som slutresultat. 
* Denfunktionella kvaliteten ar hur kunden upplever processen som Ieder fram till den 
tekniska kvaliteten. Det kan rora sig om vantetider, attityder och serviceinriktning hos 
organisationens personal, Hi.sbarheten hos dokument, kosystem, mojligheterna och satten att Ia. 
information och sa vi dare. Den funk.tionella kvaliteten ar minst lika viktig som den tekniska 
for kundens upplevelse av totalkvaliteten.43 

Dessa tva aspekter ingar i Gronroos modell pa den kundupplevda kvaliteten, som vi tidigare 
tagit upp i kapitlet "Problemavgransning." 

En god kundupplevd kvalitet utgor sjalva kaman i en lyckad marknadsforingsstrategi 
i tjansteforetag. Det firms alltsa tva aspekter som spelar in hur kunden uppfattar totalkvaliteten 
pa en tjanst: den tekniska kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Det ar dock ytterligare en 
faktor som spelar in och den ar kanske till och med ibland den viktigaste: kundens 
forvantningar. Det slutgiltiga omdomet om tjansten avgors salunda av skillnaden mellan 
kundens forvantningar och upplevelser. Om kunden bar extremt hoga forvantningar pa en viss 
typ av tjanst och sedan blir besviken pa resultatet, kommer kvaliteten att uppfattas som sfunre 
an om forvantningarna halls pa en lagre niva. Detar saledes mycket komplicerat att objektivt 
bedoma kvaliteten pa en tjanst. Om det istallet ror sig om en varas kvalitet som ska bedomas 
blir uppgiften avsevart enklare; man kan bedoma varans hallbarhet, utseende och sa vidare. En 

42 Ibid s. 50-51 
43 Ibid s. 28 
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tjanst daremot ar ofta inte grip bar och den kan inte lagras. Detta kan bland annat leda till att 
subjektiva bedomningar tar storre utrymme. 

Gronroos papekar att manniskor inom tjansteproducerande organisationer ofta har en fOr snav 
uppfattning om vad kvalitet ar. Serviceorganisationer maste inse att kundens upplevelse av 
totalkvaliteten pa en tjanst inbegriper hela den tjansteskapande processen. Dessutom spelar 
aven organisationsprofilen en stor roll eftersom den fungerar som ett slags filter genom 
vilken den faktiska kvaliteten ses. Om organisationsprofilen anses vara bra och organisationen 
representerar positiva varden for kunden kan han/hon lattare averse med eventuella vantetider, 
och tvartom om den representerar negativa varden fdrstarks den negativa bilden ytterligare.44 
Blomqvist et al. havdar att lojaliteten till tjanster ar stOrre an till varor. For att minska pa 
osakerheten vid inkop av en tjanst litar man dessutom mer pa personliga kallor och man faster 
mindre vikt vid information och reklam. Marknadsforing far saledes mest betydelse under och 
efter konsumtion av tjansten.45 

Bibliotek ar i allmanhet mana om att ha en god kvalitet pa de produkter som de erbjuder, och 
eventuellt kan en okad eller battre planerad marknadsfdring resultera i en kvalitetshojning av 
tjanstema. Greta Renborg definierar produktens kvalitet som graden av overensstfunmelse 
mellan produkten och de behov den ar avsedd att tillgodose. En sjalvklar forutsattning ar att 
behov finns fOr de produkter som erbjuds pa biblioteket, annars kan man aldrig uppna en god 
kvalitet pa tjansten. Detar kunden som avgor om en tjiinst har god eller dalig kvalitet. Att 11ge 
folk vad folk vill ha11 uppfattas ibland som servicekvalitet, men, undrar Renborg, hur upplevs 
egentligen kvaliteten ur kundens perspektiv? Att bara kopa in en biistsaljare och fdrviinta sig 
att folk blir nojda iir med andra ord inte en Himplig strategi. Man maste framfdrallt prata med 
kundema och ta reda pa hur de upplever servicekvaliteten. Bibliotek bor sedan utvarderas 
genom att man undersoker deras fdrmaga att na ut till och informera manniskor om produkter 
som ar av potentiell anviindning for dem.46 

44 Ibid s. 28 
45 Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan & Haeger, Tomas (1993), s. 132-133 
46 Lindwall, Bjorn (1993), s. 188-189 
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3. Presentation av Kalmar och Trollhattan 

Foljande kapitel kommer att kort redovisa kommunema Kalmar och Trollhattan och deras 
respektive stadsbibliotek for att ge en bakgrund till var undersokning. 

For att ta reda pa hur marknadsforingen ser ut pa stadsbiblioteken i Kalmar och Trollhattan 
genomforde vi ett antal intervjuer. Marknadsforingen som kommer att tas upp delas in i 
foljande delar: intern marknadsforing, som innefattar organisationens syn pa marknadsfOring 
och kommunikationsvagar; extern marknadsforing, som tar upp de fyra p:na inom 
marknadsforingsmixen, produkt, pris, plats och promotion; samt interaktiv marknadsforing, 
dar vi tar upp feedback fran kundema, favorer till trogna kunder och policyfragor vid 
kundbemotande. Efter att vi har presenterat Kalmar Stadsbiblioteks och Trollhattans 
Stadsbiblioteks marknadsforing jfun:for vi dessa. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Presentation av kommunerna 

Kalmar Trollhattan 

Invanarantal 1 Januari 1996 58 420 47 52 482 48 

Vi valde attjamfora Kalmar och Trollhattans Stadsbibliotek eftersom kommunema ar i det 
niirmaste lika stora. Kalmar kommun har 58 420 invanare och Trollhattan 52 482. Skillnaden 
pa ungefar 6 000 invanare bedomde vi vara sa pass liten att en jamforelse biblioteken emellan 
iinda kunde vara rimlig. 

Eget kapital: Summan tillgangar 
minus summan skulder. Eget 
kapital ar saledes kommunernas 
nettoformogenhet. Summan ar 
kr/invanare, balansrakning 1994 51 

Kalmar 

7 376 49 

Trollhattan 

1217750 

Nar det galler kommunemas ekonomi visade det sig art Trollhattans kommun har battre 
ekonomi an Kalmars. I Trollhiittan harman 12 177 kronor per invanare och ar i 
nettoformogenhetjamfort med 7 376 kronor per invanare och ar i Kalmar. 

47 Arsbok for Sveriges kommuner (1996), s. 53 
48 Ibid s. 66 
49 Vad kostar verksarnheten i din kommun (1994), s. 94 
50 Ibid s. 98 
5 1 Ibid s. 89 
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MandatfOrdelning 1996 52 Kalmar Trollhattan 

Centern (C) 6 4 
Folkpartiet Liberalerna (Fp) 4 4 
Kristdemokratiska Sammhallspartiet (Kds) 2 1 
Moderata Samlingspartiet (M) 14 9 
Miljopartiet De Grona (Mp) 3 5 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) 28 32 
Vansterpartiet (V) 4 6 
Ovriga 0 0 

Politiskt ar Socialdemokraterna och Vansterpartiet lite starkare i Trollhattan ani Kalmar 
medan Moderata Samlingspartiet och mittenpartiema ar lite starkare i Kalmar ani Trollhattan. 
Socialdemokratema och Vansterpartiet har sammanlagt 38 mandat i Trollhattanjamfort med 
32 mandat i Kalmar. Moderata Samlingspartiet och mittenpartiema har sammanlagt 18 
mandat i Trollhattan och 26 mandat i Kalmar. Miljopartiet De Grona har 5 mandat i 
Trollhattan och 3 mandat i Kalmar. 

Sysselsattning i Kalmar 1994 53 Sysselsattning i Trollbattan 1994 54 

Jordbruk Jordbruk 

Service lndustri 

Vad betraffar sysselsattningen ar betydligt fler sysselsatta inom industrin i Trollhattan an i 
Kalmar. I Trollhattan arbetar 4 7% inom industrin jamfort med 24% i Kalmar. Sysselsatta 
inom serviceyrken ar 52% i Trollhattan och 73% i Kalmar. Detar fa som ar sysselsatta inom 
jordbruket ide bada kommunerna, 1% i Trollhattan och 3% i Kalmar. 

52 Arsbok for Sveriges kommuner (1996), s. 52, 66 
53 Ibid s. 52 
54 Ibid s. 66 
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3.2 Presentation av biblioteken 

Kalmar Trollhattan 

Anslag 1995: 55 

Media 2.428 000 kr 1.939 000 kr 
Personal 13 .228 000 kr 5.464 000 kr 
Ovrigt 10.665 000 kr 10.490 000 kr 
Summa 26.321 000 kr 17.893 000 kr 

Antal tjanster 58)5 23,67 (exkl. 
lonebidragstjanster) 

Lan/invanare 56 10,7 9,4 
(riksgenomsnittet 1994 var 8,5 H'm/inv.) 

Antal utlan 1995 57 363 005 289 125 

Antal besok 1995 58 406 752 224 170 

Vid en jamforelse mellan Kalmar Stadsbibliotek och Trollhattans Stadsbibliotek ser man att 
Kalmars bibliotek fick hogre anslag an Trollhattan 1995. Kalmar fick 1995 sammanlagda 
anslag pa 26.321 000 kronor for media> personal och ovrigt> jamfort med de 17.893 000 
kronor som Trollhattan fick i anslag samma ar. Starst skillnad ar det i anslag for personal, 
Kalmar fick 13.228 000 kronor jamfOrt med Trollhattan som fick 5.464 000 kronor. Pa 
Kalmar Stadsbibliotek harman foljaktligen fler antal tjanster. Man har 58,5 tjanster i Kalmar 
jamfort med 23,67 tjanster i Trollhattan. Kalmar har 10,7 utlan per invanare och ar vilket ar 
lite fler an Trollhattan, som har 9,4 utlan per invanare och ar. Bada ligger over 
riksgenomsnittet. Kalmar har fler utlan an Trollhattan, i Kalmar hade man 363 005 utlan ar 
1995, jamfort med 289 125 i Trollhattan samma ar. Aven nar det galler antal besok pa 
biblioteket hade Kalmar fler detta ar) har hade man 406 752 besokjamfort med 224 170 besok 
i Trollhattan. 

55 Bibliotekskalendem (1996), s. 30, 57 
56 Siffran for Kalmars bibliotek hamtades ur Bibliotekskalendem ( 1996), s. 30 och siffran for 

Trollhattans bibliotek hamtades ur verksamhetsberattelsen (1995) s. 1 
57 Siffran for Kalmar ar hamtad ur bibliotekets statistik och siffran for Trollhattan ar hamtad 
ur verksamhetsberattelsen (1995) s. 4 
58 Ibid s. 4 
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Bibliotekens organisationsstrukturer 

Bacta biblioteken har platta organisationer. I Kalmar hanger bibliotekets organisation tatt 
samman med kulturforvaltningen. De olika avdelningarna inom biblioteket lyder direkt under 
Kulturchefen. Dessa avdelningar ar Huvudbiblioteket, de tre filialema, Barnlskola, Uppsok, 
Lassarettsbibliotek, Bokbuss, Allmankultur och Kulturskola. Inom varje avdelning finns en 
ansvarig, som forutom allmant ansvar for avdelningen aven har fullt ekonomiskt ansvar. De 
tio avdelningsansvariga lyder alltsa direkt under Kulturchefen. Direkt under Kulturchefen 
finns aven Planeringssekreterare, Marknadsfciringsansvarig, Vaktmastare, BTJ 2000/Data 
ansvarig och Kansli. I Trollhattan ligger avdelningen fcir administration direkt under 
Kultumamnden. I denna avdelning ingar bibliotekschefen och under derma avdelning lyder de 
ovriga som ar: Barn, Bokbuss, tva Filialbiblioteksavdelningar, Media, Social och Vuxen. I 
varje avdelning finns en arbetsledare som ansvarar for arbetet inom det omradet. Pa papperet 
ar alltsa bibliotekschefen arbetsledare :fcir personalen inom administrationsenheten. Det 
fungerar dock inte sa i praktiken, enligt bibliotekschef Greg Church, utan den delen av 
personalen arbetar under Media-avdelningens arbetsledare. Den stOrsta skillnaden mellan 
organisationsstrukturema ar att i Kalmar arbetar avdelningama Barnlskola, filialema, Uppsok 
och Bokbuss direkt under Kulturchefen och inte, som de gor i Trollhattan, under 
Bibliotekschefen. I Kalmar harman alltsa ett chefslage mindre ani Trollhattan. 

3.3 Kalmar Stadsbiblioteks marknadsfOring 

Vi intervjuade fdljande personer pa Kalmar Stadsbibliotek: Planeringssekreterare Christer 
Bergqvist, marknadsforingsansvarige Thomas Olofsson, bibliotekarie Lena Sandberg och 
bibliotekarie Kerstin Hagblom. Intervjuema agde rum mellan 4-6 mars 1996 och var mellan 
30 och 90 minuter langa. Vi studerade aven maldokument och informationsmaterial. 
Intervjufragoma bifogas som bilaga 3. 

3.3.1 Intern marknadsfOring 

Organisationens syn pa marknadsforing 

I maldokumenten for Kalmar kultumamnd fran 1992-10-29 star under rubriken 
"Marknadsfdring 11 fcilj an de: 

"Kulturndmnden ser aktiv marknadsforing som ett medel att uppna de overgripande 
malen. Marknadsforingen sdtter kunden i centrum. 

Nar kulturforvaltningens sektioner arbetar fram verksamhetsplaner ingar 
marknadsforingen som en naturlig del. 

I budget avsdtts me del for marknadsforingen. "59 

59 Maldokument for Kalmar kultumamnd (1992), s. 10 
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Detta dokument galler fortfarande, men har kompletterats med en marknadsforingsplan for 
1996. Marknadsforingsplanen behandlar hur man ska forverkliga.Vision 2000. Vision 2000 
innebar att Kalmar tillar 2000 skall ha fatten central kulturell position i Norden och det 
baltiska omradet. I derma marknadsforingsplan star bland annat: 

"Sarskild vikt skalllaggas vid maldokumentets andra stycke: 'Vi har respekt for 
manniskors behov av kulturupplevelser. Kunden star i centrum. God service ar en 
ledstjarnafor Varf arbefe. I II 

Under rubriken "Overgripande riktlinjer" star det: 

"Marknadsforingen av kulturforvaltningen ar en angelagenhetfor all personal. Detta 
forutsatter att allt fungerar pa ett optimal! satt och att 'kunden i centrum' skall vara en 
ledstjarnafor alia inomforvaltningen. Eftersom varje kundkontakt kraver hog 
servicegrad innebar detta att all personal har en marknadsforarroll. n60 

Ur dessa texter kan man utHisa en syn pa marknadsforing som en del av verksamheten. Man 
anvander den praktiskt som ett medel for att uppmi de overgripande mal en. Tydligt ar ocksa 
att den, liksom den ovriga verksarnheten, ska satta kunden i centrum. Att ge god service ses 
som en viktig del av marknadsforing. Detta resulterar i att man anser att hela personalen ar 
delaktig i marknadsforingen, inte bara den marknadsfOringsansvarige pa biblioteket. 

Denna syn pa marknadsforing ger ocksa planeringssekreterare Christer Bergqvist uttryck for. 
Han anser att marknadsforing ar en serie atgarder av vilka en del ar reklam. Vidare sager han 
att marknadsforing for det forsta ar att behalla de kunder biblioteket har idag, att arbeta med 
dessa och pa sa vis skaffa organisationen ett gott rykte som sedan sprider sig och ger nya 
kunder. Han svarar pa fragan om hur han skulle vilja definiera marknadsforing med foljande 
ord: 

" ... marknadsforingfor mig ar mer an reklam, marknadsforing ar en serie atgarder och 
reklam ar en del av marknadsforingen. Man kan saga att marknadsforing for oss ar 
att na ut till, ja for det forst a att be hall a de kunder vi har idag, det ar ju nummer ett, 
det ar via dem vi far nya kunder. Sa att jobba med de kunder vi redan har, sa att vi 
far gott rykte. Men det ar ocksa att na nya kunder och da ar marknadsforingfor mig 
en rad atgarder, man kan tanka sig intern marknadsforing, det jinns extern 
marknadsforing dar reklam ar en del. Jag har ingen solklar definition pa det men, 
men det ar att be hall a de kunder vi har idag och fa nya kunder, och da job bar vi med 
en marknadsforingsplan sam da ar valdigt konkret sam talar om dels hur vi ska 
jobba med etiken, det vill saga regler for hur vi ska upptrada mot kunden. Vi har 
alltsa tagit fram sadana etiska regler som vi standigt ska halla aktuella. Det ar hur vi 
job bar med skyltsystem, hur vi jobbar med, hur det ser ut pa vara diskar i 
informationen, det har med marknadsforing at/ gora. Och nu kommer vi in pa lite 
andra fragor har. De viktigaste marknadsforarna, det ar de personer som job bar i 
fronten, bibliotekarierna och kanslisterna, darfor galler det at/ de har ett korrekt 
upptradande, har de inte det sa far vi ett daligt rykte och det tar lang tid att reparera 

60 Marknadsforingsplan (1996), s. 1,3 
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det. Men marknadsforing dr en serie atgarder for aft behalla och bibehalla de kunder 
vi har skaffat oss." 

De tva bibliotekarierna vi intervjuade, Lena Sandberg och Kerstin Hagblom, ansag ocksa att 
den marknadsforing de star for som bibliotekets ansikte utat ar mycket viktig. En av 
bibliotekarierna tyckte att det var den interaktiva marknadsforingen som var relevant for 
bibliotek och inte sa mycket den mer traditionella som bestar av affischer, flygblad och dylikt. 
Bibliotekarie Lena Sandberg uttryckte sin syn pa marknadsforing pa foljande satt: 

" .. .jag tycker marknadsforing pa bibliotek, jag tycker faktiskt inte aft vi be hover den 
vanliga marknadsforingen, som affarerna marknadsfor pa samma sdtt tycker jag. For 
mig dr nag marknadsforing aft vi marknadsfor oss sjdlva, vilka vi dr, aft vara trevliga 
mot vara kunder, tycker jag dr en bra marknadsforing. Vi har pratat mycket om det, 
just det har att vara oppen och hjalpa lantagarna, och det tycker jag dr 
marknadsforing av bibliotek, inte sa mycket det hdr aft skicka ut, ja, skicka ut jlygblad 
och mycket sa hiir. Nej jag tror att vi far bjuda mycket pa oss sjdlva det tycker jag dr 
marknadsforing. Sen naturligtvis far man val gora vanlig marknadsforing lite ocksa .... 
Aft man ar trevlig, att vi far gott rykte, att pa Kalmar Stadsbibliotek dr de valdigt 
trevliga och vanliga och hjalpsamma och att det sprider sig. Det dr marknadsforing. " 

De bibliotekarier vi intervjuade var medvetna om bibliotekets mal att satta kunden i centrum, 
da detta har diskuterats pa en del sammantraden. Aven Thomas Olofsson, som ar 
marknadsforingsansvarig, anser att personalen i yttre tjanst ar viktiga som marknadsforare 
eftersom de ar bibliotekets ansikte utat. Men han anser ocksa att marknadsforing handlar 
mycket om informationsteknik, att forst maste man veta vad man vill formedla, sedan 
bestamma vilka det ar man vill na och med vilket budskap och efter det bestamma hur man 
ska na dem med det budskapet. Han tycker att marknadsforing ar speciellt viktigt i dagens 
samhalle eftersom infonnationen bara okar och okar och det blir svarare att urskilja 
budskapen i denna djungel av information. En annan anledning till att marknadsforing ar 
viktig, ar enligt Christer Bergqvist att informera folk om de produkter som biblioteket har. 
Han hanvisar till en marknadsundersokning som biblioteket gjorde 1994, i vilken 50% av de 
som deltog var ickeH'tntagare, dar det kom fram att manga inte kande till hela bibliotekets 
utbud och att fler skulle anvanda biblioteket om de visse vad det kunde erbjuda. Christer 
Bergqvist anser ocksa att marknadsforing ar en overlevnadsfraga. Han sager att om 
kulturverksamhet och kulturforvaltning ska overleva 2000-talet maste de driva pa och visa att 
de finns. 

Bibliotekets verksarnhet ar mer kundorienterad an inriktad pa att bevara litteratur. Att bevara 
litteratur anser de inte vara deras skyldighet, den skyldigheten har istallet Kungliga 
Biblioteket och andra specialbibliotek. Christer Bergqvist sager att biblioteket i och med 
GOK-projektet satter kunden i centrum i stallet for att som tidigare satta boken i centrum. Han 
svarar med foljande ord pa fragan om de ser sin verksamhet som kundorienterad eller inriktad 
pa att bevara litteratur: 

"Ja GOK-projektet innebiir ju en brytning da, tycker jag for folkbiblioteksvarlden. 
Forut harman da diskuterat boken sam ett mal i sig, inte sam ett medel. Men ndr vi da 
istdllet for att sdtta boken i centrum satte kunden i centrum, det var da det blev ett sant 
j-la liv. Men var utgangspunkt dr fortfarande aft det dr kunden sam iir i centrum. lnte 
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boken. Boken iir ett medel bland mimga andra, du har data, du har Internet, du har 
video, ja boken ar ett av mcmga me del.. .. lnte bokorientering. Men det ar det mcmga 
bibliotekarier har reagerat mot, for mcmga iir da utbildade i den gamla skolan dar 
boken sattes i centrum. Dar man overhuvudtaget aldrig diskuterade marknadsforing 
och kunder. Och det viktigaste var aft jobba i en referensdisk och svara pa kluriga och 
svara fragor, det var det absolut viktigaste, och aft da klampa in och saga aft nu ska 
ni satta kunden i centrum, och siitter man kunden i centrum sa maste ocksa kunden 
kunna vara med och paverka verksamheten, annars ar inte kunden i centrum. Da 
maste man, da ska man inte behova vanta pa en bokfran sambindningen i tva 
manader nar denfinns i bokhandeln. Kommer kunden i dag sa ska han ha boken i 
morgan." 

Att ha den litteratur som bibliotekets kunder vill ha, anser de vara sin uppgift. Detta innebar 
dock inte att de inte koper in sa kallad smallitteratur. Manga av kundernas forslag om inkop 
ar pajust smallitteratur, till exempel mindre kanda lyriksamlingar. Inte heller innebar det att 
man gallrar ut allting som inte lanats ut under ett ar. Nar man gallrar gallrar man till exempel 
inte bort becker som pa nagot satt ar unika. Marknadsforingsansvarige Thomas Olofsson 
sager foljande om bibliotekets syn pa gallring: 

"Vi ska inte i forst a hand bevara litteratur, det ar inte var uppgift i forst a hand, det 
finns det andra som gor, det ar deras plikt. Daremot ska detjufinnas granser nar man 
gallrar. Men vi gallrar ju inte till exempel en Lars Gustafsson-bok, ta det som exempel 
for den var med i debatten. Om sa vore, dafar viju gain och kolla, har vi verkligen 
gallrat en Lars Gustafsson-bok, svar ja, i sa fall varfor. Hade vi kanske 17 ex. av den 
boken, och det visar sig att det bara var tio ex. som varit utlanade det senaste aret, 
varfor ska vida ha dem som hyllvarmare? Man maste ifragasatta om det ar relevant . 
. . . Vi har ju hyllstadning, bade bibliotekarier och kanslister ska stada hyllor, da 
kanske man ser att man har en titel som man undrar, varfor star den kvar, den har 
bara varit utlanad en gang pa det aret, men sa upptiicker man att den iir ens am i sitt 
slag, och dafar den sta kvar. Om det ocksa visar sig att det har inte kommit nagon 
senare upplaga av den, sa ska den sta kvar - om den boken ar ensam i sitt slag. Jag 
tanker pa Sven Lindqvists Grav dar du star, vad jag vet ar ju den ganska ens am i sitt 
slag, men jag hoppas att det kommer en ny upplaga snarl, men sa lange det inte 
kommer nagon ny upplaga, sa tycker t allafalljag att den ska sta kvar. Aven om det 
infe (ir Sa manga ian, jUS( for aft den ar Sa ens am. II 

I malsattningen for GOK-projektet star aven att man ska omprova kvalitetsbegreppet, det vill 
saga biblioteket ska inte patvinga kunderna nagon form av kvalitetssyn.61 

Kommunikationsvli.gar mel/an ledning och personal 

De vagar for kommunikation mellan ledning och personal som finns ar for det forsta 
sammantraden. Dear foljande: 
* Strategiska planeringsgruppens moten i vilka tva biblioteksrepresentanter, 

61 Herstad, Jan (1992), s.l46-147 
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planeringssekreteraren, kulturcbefen, cbefen for allmankultur och cbefen for kulturskolan 
deltar. Dessa moten halls var fjortonde dag och man diskuterar overgripande fnlgor. 

* Samverkansgrupp, vilken bestar av arbetsgivare ocb fackrepresentant. Har diskuteras alit 
som beror forballandet mellan arbetsgivare ocb arbetstagare. 

* BEA~moten dar de bibloteksenhetsansvariga traffar kulturcbefen ocb ventilerar 
gemensamma problem, ideer med mera. 

* Biblioteksmoten i vilka all bibliotekspersonal ocb kulturcbefen deltar. Dessa moten halls en 
gang varannan manad ocb man diskuterar biblioteksspecifika fragor. 

* Personalmoten, bar deltar all personal inom bade kulturskola ocb bibliotek ocb man bar 
dessa moten tva, tre ganger per termin. Har tas olika ternan upp, senast var temat 
Kalmarunionen. Under dessa traffar far personalen ocksa information om olika 
forhallanden som ror kulturfdrvaltningen. 

* Husmoten, bar deltar alla som jobbar i huset, men inte filialema. Dessa moten h:Uls fyra 
ganger varje ar eller oftare vid behov. Chefen for huvudbiblioteket arden som bestammer 
frekvensen. 

* A vdelningsmoten!Enhetsmoten, varje enhet av de tio bar sina egna moten. 
Hur ofta man bar dem kan variera. Till exempel har staben moten en gang i manaden. 

* Bokmoten/InkopsmOten, i dessa deltar de fern arbetslagen vilka representerar olika grupper 
av amnesornraden. Dessa halls en gang varannan vecka. 

* Spontana mOten om nagot speciellt intraffar, de halls nar de behovs. 

Detta ar de former av samrnantraden man bar pa Kalmar Stadsbibliotek. Planeringssekreterare 
Christer Bergqvist anser dock att det ar for manga moten och i den atgardslista sorn firms ar 
en av punkterna att motarbeta det sa kallade motesraseriet. Han anser aven att manga av 
sarnmantradena rnanga ganger inte ar tillrackligt fdrberedda och att de darfor tar mycket 
langre tid an de skulle behova. Pa dessa rnoten kommer ibland fragor rorande rnarknadsfdring 
upp, men det ar ingenting som behandlas kontinuerligt. A v de fragor som tas upp rorande 
marknadsforing ar de som ror relationsmarknadsforing de vanligaste. 

Andra vagar for kommunikation ar de sa kallade medarbetarsamtalen eller 
utvecklingssamtalen, som man haft tidigare och som man nu ska ta upp igen. Dessa gar till sa 
att de tio enhetsansvariga traffar alla sina anstallda enskilt under tva, tre tirnmar nagonstans 
utanfor forvaltningen, till exempel pa ett cafe. Under dessa ska manta upp fragor som 
utbildningsbehov och bur man ser pa varandra. Dock ska man inte diskutera lOner. En tanke 
med des sa ar att de ska utmynna i en individuell utbildningsplan for alla anstallda. 
Ytterligare en vag fOr kornmunikation ar Flygbladet, som ar ett blad som kommer ut en gang i 
veckan och behandlar speciella tilldragelser och informerar om olika forhallanden pa 
kulturforvaltningen. Ett annat blad som skickas ut till alla anstallda, och aven till media, alia 
fOrvaltningar, alla gyrnnasieskolor, alia grundskolor, hogskolan, folkhogskolan och Kalmar 
lans museum och Konstmuseet, ar Nyhetsbrevet. Det kornmer ut varannan vecka och 
innehaller nyheter som ager rum inom kulturforvaltningen i Kalmar. Detar ingen typisk 
intemtidning, men via derma kan personalen fa information om olika tilldragelser inom 
forvaltningen. UtOver dessa kornmunikationsvagar kan manta kontakt med personer i 
ledningen direkt om man bar nagot man vill diskutera. Christer Bergqvist sager foljande om 
den mer informella kontakten mellan personal och ledning: 

"Vi har alltid oppna dorrar har, dom star alltid oppna. Kyrre (Kulturchej) har alltid 
sin dorr oppen och, precis ndr som helst kan man ta kontakt. Men daremot har vi en 

30 



i .. 
a 

-.. 

kutymsomjag tror ar viktigfor overlevnaden av en organisation, och det ar att, ar det 
sa att en som ar anstalld i en biblioteksenhet ar missnojd med nagonting ska man inte 
ga forbi sin chef, Pia (HB chef) i det har fallet, och ga till Kyrre eller Kulturnamnden. 
Utan man ska ga till Pia, och sager Pia att jag struntar i dig, da sager man till Pia att 
da gar jag till kulturchefen, men da vet du om det. Den kutymen har vi, och det har 
manga, inte manga men en del, missbrukat, och till och med gatt forbi kulturchefen 
ach gatt direkt till Kulturnamndens ordforande. Och han har fatt det bakvagen, och 
det forsoker vi motarbeta." 

I augusti 1995 genomforde man en omorganisation pii Kalmar Kulturforvaltning. Man gick 
fran en mer hierarkisk struktur till en platt. Omorganisationen berodde pii att nar man inledde 
GOK-projektet 1992 miirkte man att om man ville kundanpassa organisationen sa miiste 
besluten tas sa nara kunden som mojligt. Man vill att de somjobbar niirmast kunden har 
sadant ansvar och sadana befogenheter att de kan leva upp till kundernas krav och snabbt 
kunna svara pii kundsignaler. Hur den nya organisationsstrukturen fungerar anser dock 
Christer Bergqvist att det ar for tidigt att uttala sig om. 

3.3.2 Extern marknadsfOring 

Produkter I tjiinster som erbjuds 

* Informations- och upplysningstjanst. Denna ar alltid bemannad med tva bibliotekarier, 
forutom forsta och sista timmen av bibliotekets oppethallande. 

* Lan av backer, talbocker, kasettbocker, punktskriftsbocker, tidskrifter och musikvideor 
gratis. Huvudbiblioteket har ca 210 000 backer. 

* 540 tidskriftstitlar och 60 dagstidningstitlar pa sammanlagt 21 spriik. 
* Alla tidskrifter kan larras hem, forutom det senaste numret. 
* Uthyrning av videofilmer. Biblioteket har ca 1000 stycken videofilmer. 
* Man har tva datorer vid vilka man kan anvanda Internet. 
* Tillgang till CD-ROM pa en dator. De CD-ROM som finns ar framst for barn och ungdom. 
* CD-skivor med musik vilka man kan lyssna pa i biblioteket men ej lana hem. Det fmns aven 

CD-skivor for barn, vilka kan liinas hem. 
*Man saljer En bokfor alla till ordinarie pris och i ett samarbete med bokhandeln visar man 

de i bokhandeln mest siilda bockerna den miinaden. 
* Slaktforskning finns det utrymme for pa biblioteket. 
* Det finns en kopieringsmaskin som biblioteksbesokarna kan anvanda. 
* Fjarrliin av backer och mikrofilm till sliiktforskning. Man kan aven bestalla fotostatkopior. 
* Reservation av ett medie om det ar utliinat. 
* Biblioteket erbjuder tjansten Telebok, vilket ar ett nummer man kan ringa och fa tips om 

backer, videofilmer, evenemang, oppettider eller tala in ett meddelande. 
* Man erbjuder ocksa inkop pa efterfriigan, det vill saga om man som kund saknar en bok, 

tidskrift eller videofilm kan man lamna ett inkopsforlag och i de allra fiesta fall koper 
biblioteket in mediet. 

* En intern databas som innehaller bibliotekets hestand. I denna kan man soka sjalv pa nagon 
av de 6 datorer som finns utplacerade pa olika stall en i biblioteket. 

* Tillgang till BTJ 2000, Artikelsok och Burksok med mera i vilka bibliotekariema kan hjalpa 
kunden att soka. 

31 



* Anviindarutbildning till exempel i hur man anvander Internet och guidning runt i 
biblioteket. Vill man ha detta far man boka tid. Viss anviindarutbildning kan ges direkt av 
bibliotekarierna om till exempel hur man soker i bibliotekets databas. 

* En permanent utstallning om bibliotekets rotter finns i lokalen. 
* Uthyrning av samlingssal for 70 besokare for forelasningar och dylikt. Kan ej hyras av 

privatpersoner. 
* Utstallningar i bibliotekets lokaler. (Utstallningarna forekommer inte just nu eftersom man 

hailer pa att andra i interioren) 
* Sagostunder for hemmabam, alltsa bam som inte gar pa daghem, i aldersgruppen tre till 

sex ar, tre ganger i veckan. 
* Bamteater och musikteater for bam. 
* Bokskola for sexaringar da alia sexarsgrupper bjuds in och far information om biblioteket 

och dessutom far en bok och ett lanekort. Detta gar via forskolan. 
* Foraldrar och bam bjuds in genom barnavardsskoterskan till besok pa biblioteket. 

Nagon programverksamhet pa vuxensidan som biblioteket star for finns inte. For att spara 
pengar tog man bort det programanslaget 1990. Daremot upplats bibliotekets samlingssal till 
sadana evenemang som forelasningar i olika amnen, poesihorna, forfattarafton och dylikt. 
Genom att verksamheten halls i bibliotekets lokaler kan man eventuellt tiinka sig att 
besokarna i vissa fall kan uppfatta det som att biblioteket star for verksamheten. 

Nar det galler inkopspolicy for medier star det i maldokumentet fran 1992 att: 

"Biblioteket skall kostnadsfritt tillhandahalla tryckta medier av god kvalitet, sam ger 
mojlighet till information, studier, konstndrlig upplevelse och forstroelse. 

Biblioteket skall genom sitt medieurval, liksom i sin informerande och 
allmiinkulturella verksamhet, allsidigt orientera om kultur- och samhiillsfragor. Olika 
asikter och vdrderingar bar vara sakligt f6retriidda. 

Biblioteket skall inte tillhandaho.lla medier som uppenbart spekulerar i vald, sex eller 
fordomar. Ej heller backer som propagerar for ras- eller konsdiskriminering, 
forfoljelse av oliktiinkande eller annat som strider mot de mdnskliga rdttigheterna. "62 

I den medieplan som finns for biblioteket star bland annat att: 

"Mediabestandets sammansdttning pa huvudbibliotek och .filialer skall motsvara 
kommuninvanarnas behov och anpassas efter omradenas speciella struktur. 

Mediabestcmdet pa oppen hylla och refer ens skall vara frascht, attraktivt, 
lattatkomligt och locka till aterbesok. For Jack gdller dessutom att det skall vara 
aktuellt. Boeker med lag utlaningsfrekvens och/eller historiskt vdrde bevaras i viss 
utstrdckning i mag as in for att tillfredsstdlla efterfragan. " 

"Nya eftertraktade medier skall finnas tillgangliga pa biblioteket i det ndrmaste lika 

62 Maldokument for Kalmar kulturnamnd (1992), s. 3 
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snabbt som i bokhandeln. " 63 

I den nya marknadsforingsplanen star det ocksa, "att biblioteken skall ha ett utbud och 
information av intresse for bela befolkningen. "64 Detta kan ses som en del av inkopspolicyn. 
Biblioteket del tar ju ocksa i GOK-projektet och i malen for detta star, nar det galler 
inkopspolicyn, att man ska oka brukarinflytandet och som en del av detta oka inkopen pa 
efterfragan. Man ska aven enligt dessa mal omprova kvalitetsbegreppet.65 Att inkopspolicyn 
andrades nar biblioteket gick in i GOK-projektet betonar aven planeringssekreterare Christer 
Bergqvist. Han sager att eftersom biblioteket nu har som verksamhetside att kunden ska sta i 
centrum och att man ska ha respekt for miinniskors behov, sa har man sagt att man ska ha en 
mycket generos installning tilllantagamas behov och jobba aktivt med inkop pa efterfragan. 
For att gora folk uppmarksamma pa bibliotekets generosa installning till att kopa in medier pa 
inkopsforslag hade man 1992 en kampanj dar budskapet var "Dina onskemal galler. Du 
bestammer - vi bestaller". Christer Bergqvist sager att man inte sedan 1992 har avslagit m\gon 
inkopsbegaran och att de ca 5% av inkopsforslagen som man inte kunnat leverera har berott 
pa att man inte kunnat fa tag pa mediet av en eller annan anledning. Man koper dock inte in 
bocker som ar rena larobocker, utan de maste ha ett allmant intresse. Ca 11% av 
medieanslaget 1993 var inkop pa efterfragan. Antalet titlar inkopta pa efterfragan utgor ca 6% 
av det totala antalet nyinkopta titlar vid huvudbiblioteket. Det som bestalls mest ar 
facklitteratur in om omraderna hobby, teknik och naturvetenskap. Perioden 931011-940731 
bestalldes samrnanlagt 433 titlar pa forslag inom skonlitteratur, facklitteratur och litteratur for 
barn. 

Pris 

* Lanekort ar gratis. Om man daremot tappar det och vill skaffa ett nytt kostar det 20 kronor 
for vuxna och 1 0 kronor for barn. 

* Lan av videofilmer kostar 20 kronor per 2 dygn. Man kan aven lana videobox for 30 kronor. 
* SUiktforskning ar gratis. 
* Att reservera en bok som ar utlanad kostar 5 kr/bok. 
* Fjarrlan av bok kostar 5 kronor. Fjarrlan av mikrofilm eller mikrokort kostar 15 kronor. 
* Forseningsavgiften ar 20 kronor om man inte aterlamnat det lanade efter 10 dagar efter 

forfallodatum. Har man inte aterliimnat det man lanat fyra veckor efter paminnelsen, skickas 
en rakning pa mediets varde plus en avgift pa 50 kronor. For 7-dagarslan (utom tidskrifter) 
och videofilmer tas en overtidsavgift ut direkt efter forfallodatum. Avgiften for 7-dagarsHin 
ar 2 kr/bok/dag och for videofilmer 15 kr/film/dag. For dessa snabblan skickas paminnelse 
ut 5 dagar efter forfallodatum. Da tillkommer en avgift pa 20 kronor. Efter ytterligare 5 
dagar skickas en rakning pa mediets varde plus en avgift pa 50 kronor. 

* Att ringa Telebok kostar som ett normalt lokalsamtal. 
* Att hyra samlingssalen kostar 400 kronor per halvdag, 600 kronor per heldag och 300 

kronor,+ 75 kronor i timmen for vakt efter bibliotekets stangningstid, for en kvall. 
* Kopiering kostar 2 kr/kopia. 

63 Att effektivt utnyttja alia medier (1994) s.1 
64 Marknadsforingsplan (1996), s. 4 
65 Johansson, Hillevi (1994), s. 7 
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Ar 1995 kostade Kalmar Stadsbiblioteks verksamhet 450 kronor per kommuninvanare. 

Plats 

Det geografiska laget: Biblioteket ligger centralt i Kalmar, dock inte vid nagon direkt 
affarsgata. Byggnaden ar sedan 1983 och ingen st5rre renovering bar gjorts sedan dess. 

lnredning: Nar man kommer in genom entren ser man forst Cafe Bibblan som ligger till 
vanster, sedan tidningsrummet, som ar inglasat och ligger till hager. Toaletter finns till 
vanster efter cafet. Kalmar Stadsbibliotek ar sedan upplagt efter det tredelade biblioteket med 
boktorg, traditionell uppstallning av backer och oppet magasin. Forst mots man alltsa av 
boktorget, det be star av ett antal hyllor med olika ternan. Man har tio fasta ternan dar 
mediema byts efter sex manader. Dessa ar: Hemmavid, Naturupplevelser, Livslust, Romaner, 
Levnadsoden, Poesi, Historia, Bild och form, Resor och Skona backer. Utaver dessa 
tillkommer tre rorliga ternan dar mediema byts ut varannan manad. Dessa kan till exempel 
vara Jul, Nobelpristagare, Varkanslor, Foto eller Sport. Vid boktorget ligger den kombinerade 
informations- och expeditionsdisken. Har finns aven sjalvbetjaningsapparaten for utlan TOR
UT och for aterlarnnande av medier TOR-IN. Efter denna del kommer den mer traditionella 
del en av biblioteket. Har foljer man SAB-systemet. Uingre in ligger referensavdelningen. 
Langst in ligger ett rum fOr slaktforskning, ett rum med tysta lasplatser och ett rum kallat 
"Kalmar lans-rum" med backer som handlar om Kalmar och Kalmar Ian. Det finns aven ett 
rum med endast utlandsk litteratur och bredvid detta ligger den oppna magasinsdelen. Detta ar 
dock bara en del av det som finns magasinerat, men eftersom flera av bibliotekets kunder har 
vel at fa till gang till bela magasinet har man beslutat att ta upp ett hal i golvet och gora aven 
delar av kallarmagasinet direkt tillgangligt for allmanheten. 
Miljon ar ljus och luftig, det ar hogt till tak. Golvet ligger i olika etager, dock med ratt liten 
nivaskillnad, vilket ger lokalen ett trevligt lite oregelbundet utseende. 1992, i samband med 
GOK-projektet, genomforde man en stor ommoblering som friimst gick ut pa att med 
bokhylloma skapa rum i rummet. Man inforskaffade da aven nya hyllor till boktorget och fOr 
att gora biblioteket mer overskadligt och lattillgangligt kapade man andra hyllor till 1,60 
meter. Man har aven farre backer an forut i varje hylla. Pa hylloma star iimnesorden fOr den 
hyllan utskuret i bla frigolit. Amnesorden ar till exempel Musik, Djur, Natur, Miljo, Data, 
Samhallskunskap, Teknik och Hobby, Juridik, Lyrik, Spanning, Tradgard, Hem och Hushall 
och Sprak. I taket hanger storre ljusskyltar som hanvisar till till exempel magasinsrummet och 
Kalmar lans rummet. For att gora det ytterligare enklare art hitta finns vid ingangen till 
biblioteket, vid boktorget, en oversiktskarta over biblioteket med knappar for de olika 
amnesomractena och rummen. Nar man trycker pa den knapp som motsvarar det man soker 
lyser en lampa pa kartan over biblioteket som visar var det sokta finns. Barn- och 
ungdomsavdelningen ligger lite avskilt. Tidskrifter ar placerade vid det iimnesomrade de 
tillhor. De tidskrifter som man inte kan klassificera pa det sattet finns det en speciell homa 
far. 

Det finns ett rum med tio tysta lasplatser och utaver dessa ca 150 andra platser dar man kan 
sitta och Hisa och studera. 
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Bibliotekets oppettider 1996, september - april ar foljande. 

Mandag - torsdag 
Fredag 
Lordag 
Sondag 

9-20 
9-19 
10-15 
13-17 

Maj - augusti ar biblioteket sHingt pa sondagar. 

Promotion 

Biblioteket har en person anstalld pa halvtid som marknadsforingsansvarig. 
Budgeten for marknadsforingen var pa 120 000 kronor ar 1995, exklusive lOnen for den 
person sam ar marknadsforingsansvarig. Dessa pengar ska racka till affischer, foldrar, 
kampanjer, direktreklam och dylikt. De ska ocksa racka till visst forbrukningsmaterial sam 
harmed skyltning att gora, till exempel knubbar och laminat till knubbar. Detta var en star 
post speciellt nar man holl pa med omskyltningen i samband med GOK-projektet. En del 
informationsmaterial gar dock inte pa bibliotekets marknadsfOringskonto utan harrinar pa 
gemensam administration, det kan till exempel enligt Christer Bergqvist vara en del annonser. 

Den externa marknadsforingen bestar av affischer, broschyrer och foldrar, direktreklam, 
radioreklam, annonser i tidningen, bokmarken eller sa kallade slipsar med reklam for 
biblioteket pa och vissa mer jippobetonade arrangemang. Nar lokal-TV fanns gjorde man 
ocksa reklam dar. 

Reklarnmaterialet utformas av marknadsforingsansvarige Thomas Olofsson. Anledningen till 
att endast han utformar skyltar, affischer ocb dylikt ar for att det ska bli snyggt ocb framfOrallt 
enhetligt. Visst material har dock lamnats ut till reklambynier. Det bar varit sadant som de 
kant att de inte haft kompetens att gora sjalva. Ett exempel pa ett sadant uppdrag var en folder 
om biblioteket i samband med GOK-projektet da man fOrandrade mycket och det darfor 
kunde bli svart fOr vana lantagare att hitta. Andra exempel ar ljusskyltarna man bar i taket och 
utstallningen om bibliotekets rotter. Det mesta forsoker man dock gora sjalva eftersom det ar 
forenat med stora kostnader att lata reklambyraer gora informationsmaterial. 
Allt informationsmaterial ska vara forsett med bibliotekets logotype, den bestar av texten 
"KALMAR STADSBIBLIOTEK'' och bilden pa korparna Hugin och Munin. Detta for att det 
ska vara latt for kommuninvanarna att se att informationen kommer fran kulturforvaltningen 
och biblioteket. 

Biblioteket annonserar i de lokala tidningarna nar till exempel oppettidema andras vid helger 
eller av andra anledningar. 
Nar det bander nagot pa biblioteket som man vill formedla till allmanheten kallar man till 
presskonferens. Man kallar da bade tidningar och lokalradio. Pa senare tid bar man till 
exempel kallat till presskonferens nar man inforskaffat sjalvbetjaningsrobotama TOR-IN och 
TOR-UT, angaende den nya konsurnentvagledningstjansten och om det nyligen inforskaffade 
Internet. Bibliotekets evenemangstips ocb Nyhetsbrevet, som ar ett informationsbrev sorn tar 
upp nyheter som ager rum inom kulturforvaltningen, skickas till pressen och lokalradion. 
Tidningarna gor sedan reportage om det som de tycker verkar intressant. Ett exempel pa ett 
uppslag som tidningarna tick via Nyhetsbrevet var nar en filial slog utlaningsrekord med 16 
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titlar per person, da publicerade man en artikel pa nastan en helsida om den filial en. 
Nyhetsbrevet fungerar ocksa som reklam genom att kunder far det gratis, det finns vid 
informations- och expeditionsdisken. Det skickas ocksa ut till andra forvaltningar, grund- och 
gymnasieskolor, hogskolor och museum. 
Direktreklam gors ungefar en gang om aret. Att det inte gors oftare beror framst pa att det 
kostar relativt mycket. Det man gor direktreklam om varierar, senast man gjorde det var vid 
oppnandet av en filial. 
Nar man satter in annonser i tidningen gors dessa utifran en speciell mall. Detta eftersom alit 
som kommer fran kommunen ska se enhetligt ut. Texten ska sta pa vissa stall en och annonsen 
ska vara forsedd med bibliotekets logotype. 
Nar det galler jippon, som man ser pa som extern marknadsforing, sa harman till exempel 
deltagit i drakbatsfestivalen som holls i Kalmar under sommaren 1995. Man var da utkHidda, 
damema till bunnies och herrama till kaniner och kallade sig for Kyrres kaniner. Ett annat sa 
kallat jippo var nar man salde utgallrade bocker. Detta fick stort utrymme i pressen, man fick 
dock ditt mycket negativ kritik. 66 

Nyligen har biblioteket skapat en egen hemsida pa Internet. Detta kan ocksa ses som en form 
av extern marknadsforing. 

3.3.3 Interaktiv marknadsf6ring 

Feedback fran kunderna 

Att fa veta vad kundema anser om biblioteket och dess verksamhet ar viktigt for Kalmar 
Stadsbibliotek, eftersom man enligt malformuleringen ska ha kunden i centrum. Man har 
forsokt att samla in feedback pa olika siitt, men tyviirr har metodema inte all tid fungerat 
tillfredsstiillande. En variant man pro vat var att man satte upp en stor vaggtidning dar 
personal en sa fort de fick en ide eller ett forslag fran en kund, skulle skriva upp detta pa tavlan 
och satta sin signatur efter. Sedan skulle den eller de som berordes av forslaget ta upp det till 
diskussion. Detta holl ett halvar och sedan slutade alla att skriva upp ideer och fOrslag. En 
annan modell som provats var att siitta en parm i expeditionsdisken i vilken personalen skulle 
fora in alla forslag fran kunderna. Derma variant fungerade i ungefar en manad och sedan 
slutade man att skriva in fOrslagen i parmen. Man har dock inte gett upp, utan en arbetsgrupp 
pa fYra personer har tillsatts och beraknas komma med ett forslag innan varen ar slut. Ett 
forslag pa metod for att fa in feedback som man kanske kommer att genomfOra, ar att imitera 
en metod som man anvander bland annat i Linkoping och Lund. Den gar ut pa att bibliotekets 
besokare far komma med forslag och ideer som galler bibliotekets verksamhet genom att :fYlla 
i en blankett och stoppa i en for iindamalet avsedd brevlada. Pa blanketten ska finnas utrymme 
for fritt tyckande. Personalen laser blankettema och den i personalen som iden beror svarar 
sedan pa en speciell anslagstavla eller tar, om den som liimnat in blanketten vill det, direkt 
kontakt med personen ifraga. Om man kommer att prova denna metod ar dock annu inte 
faststiillt. 

66 Appelqvist, Rolf, (1994), s. 18-36 
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I marknadsforingsplanen star det att man ska testa iden med brukarrAd, det vill saga att 
personal och lantagarrepresentanter traffas och diskuterar bibliotekets utbud och tjanster. Vid 
intervjutillfallena hade man fortfarande inte paborjat denna verksamhet. 

Ett annat satt for allmanheten att saga vad de tycker om verksamheten ar den rostbrevhlda som 
finns pa Telebok. Har kan man fritt tycka och tanka om bibliotekets verksamhet. Ett annat satt 
ar att tala direkt med personal en. Enligt personalen forsoker manta upp de ideer, forslag och 
ibland negativa yttringar som man tar emot i sitt arbete i informations- och exepditionsdisken 
till diskussion. Bibliotekarie Kerstin Hagblom sager foljande om hur personal en tar till vara 
kundernas asikter: "Det vi far hora i disken forsoker vi ju ta upp, om inte annat sa i 
kafferummet. Och ar det nagot vi far hora manga ganger sa tas detju upp sen da, pa 
personalmoten." Nagon gang har det forekommit att bibliotekskunder tagit kontakt direkt med 
kulturchefen nar de tyckt att nagot varit fel. 

Ett satt att samla in feedback fran kunder ar de marknadsundersokningar som har gjorts de 
senaste aren. Man har gjort foljande sedan 1990: 
* 1990 gjorde man en lantagarundersokning. Syftet var att se hur besoksunderlaget sag ut och 
ta reda pa vilken installning besokaren hade till den verksarnhet som bedrevs. Resultatet av 
denna var att man fick indikationer om att biblioteket behovde finna nya vagar for att mota 
forvantningarna. 
* 1992 gjorde man en referensundersokning. Denna genomfordes forutom pa Kalmar 
Stadsbibliotek liven pa biblioteken i Vimmerby och Monsteras. Man undersokte bur mycket 
biblioteksbesokarna a ena sidan och referensbibliotekarierna a andra sidan anvlinder 
referensbestandet. Syftet var att skapa ett blittre underlag for inkop och gallring for att kunna 
bygga upp en referenssamling som passar varje biblioteks speciella malgrupper. 
* 1993 gjorde man en profilundersokning. Syftet var att ta reda pa besokarnas/lantagarnas 
synpunkter nar det gallde bibliotekens service och sortiment. Aven personalen fick ange vad 
de trodde att besokarna/lantagarna hade for asikter. Resultatet visade att besokarna/lantagarna 
i start sett var nojda med personal, service, lokaler och skyltning. Oppettidema, lanetidens 
liingd, boksortimentet, tidskrifts- och dagstidningsutbudet fick ett sarnre betyg. Som 
uppfoljning till denna mer allmant hallna profilundersokning gjorde man i mars 1993 en enkat 
dar besokarna fick liimna synpunkter pa huvudbibliotekets oppettider. 
* 1993 gjorde man en undersokning dar gymnasieelever fi9k liimna sina asikter angaende de 
olika nya avdelningama vid huvudbiblioteket. Resultatet var overvagande positivt. 
* 1994 i maj gjorde man en profilundersokning. Syftet var att se om attitydema till 
bibliotekets service och utbud hade forandrats sedan profilundersokningen 1993. Enkaten 
bestod av 16 fragestallningar, och man skulle med hjalp av en betygskala fran 1-4 tycka till 
om bibliotekets personal, service, utbud, skyltning med mera. Enkaten lamnades aven ut pa 
filialerna och resultatet blev att besokama vid filialema ger sina bibliotek hogre betyg i snitt 
lin besokarna vid huvudbiblioteket. Vid huvudbiblioteket ar det i synnerhet personalen som 
adrar sig kritik. Lokalernas utformning far det hogsta betyget och lagst !ar den langa 
vantetiden vid diskarna. 
* 1994 gjordes en Icke-anvandarundersokning. Syftet var att fa okad kannedom om vilken 
installning kommuninvanarna i allmanhet och ickebrukarna i synnerhet har till kommunens 
biblioteksverksarnhet. Man hoppades fa uppslag och ideer som kunde leda till att biblioteket 
far mojlighet att na nya grupper av manniskor. Man hoppades aven fa svar pa fragan varfOr en 
stor grupp kommuninvanare stillan eller aldrig besoker biblioteket. Enkaten skickades ut till 
1012 slumpmiissigt utvalda kommuninvanare mellan 19-80 ar, svarsfrekvensen var 77 ,9%. 
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Resultatet visade att manga av de som inte bar lanekort och inte brukar besoka biblioteket 
skulle kunna tanka sig detta under forutsattningen att biblioteket offensivt informerar om sitt 
utbud och darutOver bistar med den hjalp som den ovane besokaren kan behova. Resultatet 
visade ocksa att informationen till dem som idag redan ar biblioteksbesokare kunde bli 
battre.67 
* 1995, under januari- februari, gjordes ytterligare en profilundersokning. Syftet med denna 
var att se om besokarnas asikter om servicen och utbudet hade forandrats sedan 
profilundersokningen 1994. 

Man planerar att i fortsattningen gora en profilundersokning en gang varje ar, om tid ges. 
Niir man har gjort marknadsundersokningar/profilundersokningar foljer man upp dem och 
bakar sedan in de forslag man tatt i ett serviceprogram som ar en del av bibliotekets 
marknadsforingsplan. Dennajobbar man med for att forbattra verksamheten gentemot 
kunderna. Atgarder som ar en direkt foljd av asikter som kommit fram genom 
profilundersokningarna ar till exempel att man nu hailer pa att bygga ut tidningsrummet och 
att man ska oppna delar av kallarmagasinet for allmanheten. 
Pa Kalmar Stadsbibliotek anser man att det ar viktigt med marknadsundersokningar. 
MarknadsfOringsansvarige Thomas Olofsson menar att det ar viktigt eftersom man aldrig kan 
veta bur manniskor tanker om man inte fragar dem. Vill man ha en bra verksamhet sa maste 
manta reda pa vad besokama vill ha. Han anser att det ar viktigt att ta reda pa vad lantagarna 
till exempel tycker om ny service som tillkommer och se om den ar relevant. Dock tar det 
mycket tid i ansprak, bade utformning av blanketter, insamlandet av svar och 
efterbearbetning. 

Favorer till trogna kunder 

Favorer till trogna kunder ges officiellt inte. Man har haft det uppe till diskussion med 
kultumamnden, men fOrslagen har inte godtagits med motivationen att man tyckte att det var 
for marknadsanpassat och att man inte vill sarskilja besokare. Forslagen man hade var till 
exempel att en lantagare vid sitt femtionde Ian skulle fa en gratis fika eller fa lana en video 
utan kostnad. Ett tag skickade man ut tidningen Hugin och Munin till alla kunder som h\nat 
tjugo backer senaste aret. Tyvarr blev det fOr dyrt eftersom gruppen var sa stor och man 
slutade med det. 

Bibliotekarie Kerstin Hagblom svarar med foljande ord pa fragan om det ges favorer till 
trogna kunder: "Nej, det gor det inte. Men de som ar trogna dem kanner vi ju till ... Och 
kommer den dar farbrorn sa vet man vad han vill, sa det ar klart, kanner man igen dem sa kan 
manju liksom klappa om dom lite extra." 

67 Johansson, Hillevi (1994), s.40-45 

38 



Policyfragor vid kundbemotande 

Biblioteket har utarbetat en biblioteksetik som bestar av 23 punkter. Punktema behandlar hur 
man ska upptrada gentemot kunder och liven andra forhallanden som beror arbetet i yttre 
tjiinst. Biblioteksetiken innehaller foljande punkter: 

"Vi ar overens om alt ... 
1 . ... visa enighet medforvaltningen 
2 . ... avbryta privatsamtal nar nagon behover service 
3. ... bara namnskylt nar vi arbetar i info. eller exp. 
4 . ... be hand/a all a fragor som om de ar lika viktiga 
5 ... .lata kundservicen i yttre tjanst ga fore annan verksamhet (t. ex. fore lasning av 
sambindningslistor) 
6 .... kiinna till vilka utstallningar och andra evenemang som pagar inom 
Kulturforvaltningen 
7 . ... komma ihag sekretesslagen vid "kansliga"fragor (som t.ex. "Vern har haft den 
boken en hel mlmadfor lange?'~ 
8 .... svara i telefonen medfilialnamn eller avdelningsnamn och eget namn 
9 . .. . ge telefonkunder sin plats i kon - vi skriver upp namn och telefonnummer och ber 
att fa ringa upp senare, nar "trycket" har lattat. (Heist snabbt!) De kunder som har 
tagit sig till biblioteket bor betjanas forst. 
10 ... meddela kunden att vi aterkommer om vi inte kan besvara enfragajust nu 
11. .. vara noga med vidarekoppling, medjlyttning o. likn. med telefonen 
12 . .. pass a tider 
13 . .. medverka till att diskarna i gorligaste man ar bemannade 
14 . .. hellre folja med och visa var nagot finns an att peka ut det 
15 . .. undvika facktermer nar detta kan under latta en dialog med kunden 
16 . .. vara diskreta vid meddelande om en Jantagares skuld 
17. .. hjalpa vara arbetskamrater pa ett diskret och hansynsfullt satt (Ingen skall 
behova bli behandlad som inkompetent!) 
18 . . .forsoka be hand/a all a med positiva attityder 
19 .. .forsokafa ogonkontakt med kunden safort som mojligt 
20 ... locka till fragor 
21 . .. tipsa om bra backer mm (men utan att "uppfostra'') 
22 . .. le nar vi talar i telefon. (Motivering: det "hors" att man ler!) 
23 . .. undvika utlan av referensmaterial 
Anm: Numreringen innebar inte nagon prioritering. Det ar alltsa inte sa att t. ex. punkt 
11 ar Viktigare an punkf 12 O.S, V. II 

Denna biblioteksetik togs fram i juni 1994 och den bar gatt ut till alia anstallda. Innan den fick 
sitt slutgiltiga utseende gick den ut pa remiss sa att alla skulle kunna komma med synpunkter 
pa den. Christer Bergqvist iir dock medveten om att det iir liitt att glOmma bort den och falla 
tillbaka till gamla vanor. Diirfor anser han att det iir viktigt halla den aktuell och att stiindigt ta 
upp den pa moten och sammantraden. Speciellt viktigt iir det eftersom man anser att 
personalen i yttre tjiinst ar organisationens viktigaste marknadsforare och maste ha ett korrekt 
upptradande och att ge kvalitetsmassigt bra service. De tva bibliotekariema som intervjuades 
var medvetna om hur viktigt det iir att bemota kundema korrekt och trevligt, eftersom de 
sjalva ser sig som bibliotekets ansikte utat. En av dem namnde biblioteksetiken som hon 
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trodde att alia var medvetna om. Dock menar hon att bibliotekarier overlag, i hela landet, ar 
mycket serviceinriktade, eftersom man maste vara det nar man job bar i ett serviceyrke. 

Fnigor som ror hur man ska bemota kunder tas inte kontinuerligt upp pa sammantraden, men 
enligt personal en ar det ett amne som ofta kommer upp. Man har ocksa haft kurser i hur man 
ska bemota kunder, det ar nagot som enligt bibliotekariema standigt aterkommer. Man har till 
exempel haft rollspel och man har gatt uti olika affarer och hotell och gjort faltobservationer. 

Enligt biblioteksetiken ska alia fragor man far i informationsdisken behandlas som lika 
viktiga. Bibliotekariema sager ocksa att man aldrig gor nagon bedomning av hur lang tid en 
fraga far ta, utan alla besokare har ratt tilllika mycket hjalp. Aven nar det ar stressigt german 
alia besokares fnigor det tidsmassiga utryrnme som kravs for att kunna ge ett korrekt svar. 
!bland kan det bli langa koer till informationen och i vissa fall gar besokare eftersom de tycker 
att vantetiden blir for lang. Detta far dock inte, enligt bibliotekariema, gora att man inte ger 
den besokare, vars fn1ga man for tilWHlet jobbar med, ett korrekt svar. 

I biblioteksetiken star ocksa att man hellre ska folja kunden till hyllan an att peka. Detta ar 
ocksa nagot som bibliotekariema job bar efter. Ibland pekar man dock, eftersom vissa kunder 
faktiskt vill att man ska gora det. 

Kundsamtal utanfOr direkta fragor anser inte de intervjuade bibliotekarierna att det finns 
nagon tid till. 

Man har aven diskuterat om personal en i yttre tjanst bor ha migon form av enhetlig kladsel. 
Detta ar dock migot som personalen inte ar eniga om, iden vackte en del upprorda kanslor. 
Christer Bergqvist berattar hur nagra ur personalen reagerade. 

"Vi har till och med diskuterat aft vi skulle ha gemensamma kltider, alltsa inte he/a, 
men en vast till exempel, bade tjejer och killar. Man skulle kunna kanna igen vilka 
som job bar htir. Men det blev ett j-la liv har bland persona/en. Vis sa tyckte att det var 
fruktansvtirt, Stalinistiska metoder, gick till jacket gjorde dam och sa. Sa nu hanger 
klader har ute sa folk far tittapa, om vi ska ha en skjorta bara i sammafdrg, eller om 
vi ska ha en vast. Med ett litet marke pa sa att man kan se att vi job bar htir. " 

Christer Bergqvist tycker dock att det skulle vara positivt med nagon form av enhetlig kUidsel 
eftersom det skulle hjalpa bibliotekets kunder att se skillnad pa personal och besokare. 

3.4 Trollhattans Stadsbiblioteks marknadsfdring 

I Trollhattan intervjuades Elisabeth Lindmark, den programansvariga bibliotekarien, 
bibliotekschefen Greg Church, samt bibliotekariema Gunvor Olsson, som ar mediachef, och 
Inger Brodin, barnbibliotekarie. Intervjuema agde rum under den 4-7 mars 1996 och varade 
mellan 45 och 90 minuter. Vi har liven studerat 1995 ars verksamhetsberattelse fOr 
Trollhattans Stadsbibliotek, allmant informationsmaterial samt en del ovriga relevanta 
dokument. Intervjufragorna bifogas som bilaga 3. 
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3.4.1 Intern marknadsfOring 

Organisation ens syn pa marknadsforing 

Biblioteket har inriktningsmal for sin verksamhet som fungerar som overgripande mal. Dear 
strategiska och visionara, med andra ord mer langsiktiga. Sedan finns effektmalen, 
produktionsmalen, som tydligt anger vilka effekter och konkreta mal som ska nas inom en 
rimlig framtid. lnriktningsmalen ar foljande: 

"Biblioteken skall vara tillgiingligafor alla kommunens invanare, 
erbjuda til/gang till kultur, information och kunskap samt vara en naturlig 
informationscentral. 

Denna grundliiggande biblioteksservice skall vara kostnadsfri och 
friimjafri asiktsbildning samt varna om yttrandefriheten. n68 

Gentemot brukarna ska biblioteket svara fOr: 

"Fri tillgcmg till aktuell allsidig, neutral och saklig information. 

Utifran mediabestand, personalens yrkeskunskaper och ovriga resurser 
framja kultur, kunskap, konstniirlig upplevelse samt forstroelse. 

I bibliotekets urvalsarbete skall kvalitetsprincipen och hiinsyn till 
kommuninvanarnas behov vara vagledande. n69 

I malen narnns brukaren, kunden, och att hansyn ska tas till dennes behov, men man tar ocksa 
upp kvalitetsaspekten som vagledande i urvalsarbetet. Det star inget om hur man ska ta reda 
pa vilka behov kundema har och kunden star inte ensam i centrum for verksamheten enligt 
malen, men biblioteket ska ta hansyn till kundens behov. Man marker att de kulturpolitiska 
malen fran 1974 fortfarande ligger i bakgrunden trots att man tar mycket hansyn till 
kundemas behov och onskemal. 

Biblioteket har aven stallt upp ett antal effektmal som tydligt ska klargora vad man ska uppna 
inom en overskadlig tid. Effektmalen ar foljande: 

"Samt/iga brukare skall niir som heist kunna fo besked om beraknat 
erhallande av reserverade bestallda media. 

90% av brukarna skall anse att de fatt ett tillfredsstallande svar pa sina 
fragor. 

68 Verksamhetsberattelse for Trollhattans bibliotek (1995), s. 3 
69 Ibid s. 3 
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Bland de fragor som kraver fordjupad efterforskninglextern bestallning 
skall brukarna ha fatt svar/lagesrapport inom tva veckor. "70 

Effektmalen staller brukama i centrum sihillvida att de efterstravar att lamna ett 
tillfredsstallande svar pa brukamas fragor, men ingenting nfunns om hur man ska ta red a pa 
om kunden ar nojd med verksamheten. Man kan inte heller veta vad det ar kunden varderar 
som viktigast for en god kundupplevd kvalitet, om det ar snabbheten, att fa tillforlitliga svar 
pa sina fragor, att bli trevligt bemott eller nagot annat. 

Trollhattans kommun har ett dokument fran 1995 som redogor for kommunens 
verksamhetside samt ledningsfilosofi. Dar betonas att kommunens grundHiggande uppgift ar 
att ge god service till hog kvalitet och att det ar i motet mellan den anstallde och 
kommuninvanaren, ''sanningens ogonblick," som servicenivan avgors. Kommunen ska strava 
efter en oppenhet gentemot kommuninvanama for att framja en dialog om verksamheten, samt 
utveckla samverkan med brukarna. Det namns aven att alia anstallda maste karma ansvar och 
vara delaktiga for att utveckla verksamheten och bidra till forbattringar. Alla ses som 
representanter for kommunen och ska bidra till att ge sa god service som mojligt till brukama. 
Har kan man utlasa marknadsforingstankar som ligger till grund for verksamheten. Att 
servicenivan avgors i "sanningens ogonblick," motet mellan kunden och den anstallde, 
antyder att det ar kunden som avgor kvaliteten och servicenivan, inte kommunen eller 
biblioteket. Det har dokumentet galler emellertid for hela kommunen och inte enbart for 
bi blioteket. 71 

Marknadsforing finns alltsa inte konkret nedskrivet i malen, men den diskussionen fOrs 
standigt pa sammantraden, enligt Elisabeth Lindmark, den programansvariga bibliotekarien: 

"Vi diskuterar delta och hur viktigt det ar for ett bibliotek att synas och horas, sa vi 
gor vad vi kan inom de ramar vi har, bade ekonomiskt och personalresurser. Vi ar 
alla medvetna om hur viktigt det iir sa den diskussionenfors standigt. .. Det som har att 
gora med VGr( mote med VGrQ lantagare, hur Vi pa basta SQtf ger dem service. II 

Den form av marknadsfdring som diskuteras ar framst interaktiv marknadsforing, det vill saga 
motet med kunden. Biblioteket har inga medel avsatta for marknadsforing, den 
marknadsforing som bedrivs maste goras i man av tid, som Lindmark papekade. Lindmark ar 
egentligen en referensbibliotekarie som arbetar med den yttre verksamheten. Hon arbetar 75 
%, det vill saga 30 timmar i veckan, och hon har ingen tid avsatt for att organisera 
utstallningar och anordna program utan far arbeta med sadan verksamhet nar ovrigt arbete ar 
avklarat. Programverksamheten maste skjutas upp om andra saker som bedoms som viktigare 
eller mer akuta dyker upp. Det finns en liten del av budgeten som ar avsatt for trycksaker, 
annonser och reklam, normalt sett arden summan pa 85 000 kr/ar. De pengama gar till 
broschyrer som biblioteket trycker upp angaende oppethallande, affischer om forfattarbesok, 
Histips, litteraturlistor och sa vidare. Marknadsforingen tas upp pa sammantraden och mOten, 
dar de diskuterar motet med kunden och hur de ska bete sig. De forsoker i sina kontakter med 
kunden att ge den basta mojliga service. Alla verkar inse betydelsen av att marknadsfora sig, 

70 Ibid s. 3 
71 Verksamhetside och ledningsfilosofi, Trollhattans kommun (1995) 
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men eftersom biblioteket inte har migon budget for marknadsforing associerar alia intervjuade 
till den interaktiva formen av marknadsforing. De anser allihop att den ar mycket viktig och 
att det ar viktigt att bibliotek syns och hors. Pa fragan om hur hon upplever marknadsroring 
svarade Lindmark att: 

" ... detforsta vi tanker pa efiersom vi inte har nagon budget pa det sattel att driva 
nagon marknadsforing, saar ju marknadsforingfor oss vart mote med vara lantagare. 
Att det ar vi som far marknadsfora biblioteket pa det sattet, bade de eller vi som sitter 
i informationsdisken och de i laneexpeditionen har ju mote med manniskor varenda 
dag. .. och det beror ju valdigt mycket pa hur vi mater vara lantagare ... , 

Marknadsforing handlar enligt Lindmark ocksa om att skyltningen ska se professionell ut, sa 
att de inte satter upp skyltar lite hur som heist. Barnbibliotekarien Inger Brodin associerade 
marknadsforing till ''det vi sysslar med hela tiden, for det harmed lantagarna att gora och hur 
vi bemoter dem, hur vi annonserar de saker som hander har pa biblioteket aven om vi inte 
anvander den eller de termema. rr 

Bibliotekschefen Greg Church menar att ,,de tre viktigaste personerna i biblioteket ar de 
kanslister som tjanstgor i expeditionen och den bibliotekarie som tjanstgor, dear de 
viktigaste. Detar det som ar min definition av marknadsforing." De nedskrivna malen ligger 
till grund for verksamheten och fungerar delvis som arbetsinstrument, men bibliotekschefen 
betonar att bibliotekarierna inte behover folja malen bokstavligen. "Detar de muntliga malen 
manjobbar efter, hur man hanterar allmanheten," sager han. Pa fragan om biblioteket aktivt 
gor nagot for att varva nya lantagare svarade bibliotekschefen att de har fa mojligheter att 
skaffa nya lantagare: 

" ... resurserna har bara minskat och vi har jler lantagare, situationen ar ohallbar. Vi 
satsar pa att behalla befintliga brukare, men vi tar aven varje chans vi far att ska.ffa 
nya !a.ntagare. " 

Barnbibliotekarien Inger Brodin framhaller att det ar viktigt att bibliotek marknadsfor sig, 
men aven hon tar upp de daliga ekonomiska forhallandena pa biblioteket: 

"Detar otroligt viktigt, vi ar pa nagon slags niva nu, jag tror det ar sa for manga 
bibliotek, att vi har inga mojligheter att ga ut och marknadsfora oss mer, utan vi far 
vara har i det har huset ochforsoka bemotafolk sa bra som mojligt och ge dem 
service ... Jag utbildades pa 80-talet och redan da var det valdigt vanligt att man skulle 
ga utanfor biblioteket och det var viktigt att fa in lantagarna. Men vi ar nere paden 
nivan att vi inte klarar av den strommen av l!mtagare som kommer. Vi har fa 
mojligheter att ga utanfor det har huset ... " 

Kunden figurerar mycket i diskussionerna som fors pa biblioteket och nu ska man flytta om 
och till viss del aven bygga om i lokalen for att de vill varna om lantagarens integritet. Alla 
kunder ska ha mojlighet att fa vara diskreta och diskutera med bibliotekarien i lugn och ro 
utan att andra kunder hor vad som sags. Detta ar vasentligt med tanke pa att vis sa vander sig 
till biblioteket i syfte att till exempel skaffa information om en sjukdom. 
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Lindmark menar att ett framgangsrikt bibliotek ska vara inbjudande och att kunden ska karma 
sig valkommen: 

"Ett bra bibliotek kiinns dppet for alta, det kiinns valkommet ntir man kommer in, det 
exponeras mycket backer sa att man far lust att las a och tilt a sig omkring. Det far inte 
barafinnas backer utan garna utstallningar pa vaggarna; det skafinnas mojlighet att 
titta i lugn och ro; det skafinnas mdjlighet att studera; det skafinnas mdjlighet till 
hjalp. En bemannad informationsdisk med bibliotekarier: det ar ett matt pa 
service ... Det hojer servicenivan nagot enormt. Nar det till exempel kommer en 
lantagare som .fragar efter en bok som inte finns eller ar utlanad, forsoker vi hitta 
nagot annat, for det tir var malsattning att alia ska ga harifran med en bok, aven om 
det inte arden de har tankt sig. Den kunskap och erfarenhet vi har gor att vi har den 
mojligheten. Vi vill inte att nagon som antligen harfatt lasvana och hart talas om en 
bra bok ska komma hit och den ar utlanad .. Vi viii att de far nagot liknande sa att de 
viii komma tillbaka hit ... sa att de litar pa oss .. . " 

Brodin menar att det ar viktigt att biblioteket ligger "steget fore lantagama" med avseende pa 
till exempel informationsteknologin och Internet. Detar ingen som har fragat om biblioteket 
bar Internet, men det fors diskussioner pa biblioteket om ett eventuellt inforskaffande. Brodin 
anser att ett framgangsrikt bibliotek ifragasatter sin verksamhet: 

"Ett .framgangsrikt bibliotek ar ett bibliotek med resurser, bade ekonomiska och 
personella, som ligger steget fore rent menta it. Ett .framgangsrikt bibliotek 
i.fragasatter nog sin verksamhet ocksa, och att man inser att man lever i enfdriinderlig 
varld." 

Trollhattans Stadsbibliotek ser det inte som sin uppgift att i forsta hand bevara och spara all 
litteratur, den uppgiften ligger hos Kungliga biblioteket, universitetsbibliotek och andra 
speciella bibliotek. Daremot ar det sjalvklart att de sparar becker som de tror kommer att 
efterfragas och bar darfor ett magasin for det andamalet. Det kan till exempel galla litteratur 
om Vietnamkriget, som inte ar aktuellt just nu, men som bar ett historiskt intresse och varde. 
En satsning bar ocksa gjorts pa att kopa in unga debutanter i lyrik och annan smallitteratur. 
Lindmark tycker att det ar sjalvklart "att vi tar hansyn till vara lantagare och deras onskemal i 
forsta hand. Det ar inte folkbiblioteks framsta uppgift att bevara litteratur. II Pa motena fors 
diskussioner om detta. Gallringar av gammallitteratur sker regelbundet, minst en gang per ar, 
och de utgallrade bockema saljs pajulmarknader och liknande. De becker som inte blir salda 
slanger de, men det sker forst efter att man kanske flera ganger har sankt priset. 

Kommunikationsviigar mellan ledning oc/1 personal 

Biblioteket har en utvecklad sammantradesstruktur och de intervjuade tyckte att det fungerade 
tillfredsstallande. Trots att de har relativt manga moten har de en enorm tidspress, vilket 
kanske leder till att de inte alltid hinner diskutera aUt som de skulle behova. I intervjuema 
betonades det bland annat hur viktigt det ar for personalen att !a mojlighet att prata om 
eventuella problem som dyker upp i relationerna med kundema och att !a diskutera med sina 
kollegor. lbland upplever personalen att de maste "stjala" sig tid for att fa tala ut om nagot 
som har intraffat. Bambibliotekarien Inger Brodin sager att 11 Vi ar ratt hart pressade, problemet 
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Jigger inte i att vi inte vagar ta upp nagot, det ar att vi ska ha tid att ta upp det, att vi ska kunna 
samlas, den har personal en som berors, och paverka sa att vi kan gora det till nagot battre." 
Aven mediachefen Gunvor Olsson tog upp tidsaspekten och att de har en stressig arbetsmiljo: 

"Det iir fiirre sam ska klara mera ach det kiinner vi av. Detar bara en sam tjanstg6r i 
infarmatianen ach det gdller att kunna hantera den har stressen sam blir, ach hantera 
lcmtagarna ach hur man g6r med telefansamtal... det ar lite jabbigt. Da har man behav 
av att kunna diskutera losningar." 

I ovrigt tycker Gunvor Olsson att det finns en bra motesstruktur som ger mojlighet att ta upp 
olika problem som dyker upp. Pa motena brukar ocksa Elisabeth Lindmark, den 
programansvariga bibliotekarien, informera om alia handelser pa biblioteket, forfattarbesok, 
utstaliningar och andra aktiviteter. Den informationen verkar fungera tillfredsstallande, enligt 
de intervjuade. 

Arbetsplatstdiffar 

* Varannan torsdag har huvudbiblioteket mote. 
* Filialmoten varannan mandag. 

Pa arbetsplatstraffama tas alit upp som angar alia pa biblioteket. Det kan galla lokalen, 
policyfragor, hur de ska forha.lla sig i kundrelationen med mera. 

Strategiska moten 

*Mote varannan fredag for HB-gruppen. 
* Filialgruppema har moten pa mandagar efter filialmotet. 

De strategiska motena ar tankta att vara mer visionara och langsiktiga. Forutom dessa moten 
har varje avdelning egna verksamhetstraffar med jamna mellanrum. Det finns dessutom aven 
ett antal mer eller mindre fasta arbetsgrupper, till exempel cirkulationsgruppen, bam- och 
skolbiblioteksgruppen, IT-gruppen och HB:s lokalgrupp. Dessa traffas i man av tid och 
behov. 
* Mediamote varannan vecka i anslutning till sambindningslistoma. Pa dessa diskuterar man 
bland annat inkopsforslag fran lantagare. 
* Utvecklingssamtal mellan ledning och personal. Dar har personalen mojlighet att framfora 
sina onskemal for eventuella kurser som de tycker de behover for att behalla sin kompetens 
samt utveckla den. Olika kurser som ges diskuteras pa varje avdelning. 

Alia intervjuade uppfattade kommunikationen som oppen, chefen ar tillganglig och har oppna 
dorrar. Problemet ligger snarare i tidsbristen, eftersom biblioteket har tvingats skara ner pa 
sina resurser kraftigt de senaste aren samtidigt som lantagarna har okat i antal. Tidsbristen kan 
leda till stress hos de anstallda, vilket ar nagonting som de fiesta har behov av att kunna 
diskutera med sina kollegor. Det finns ingen egentlig intemtidning forutom protokollen fran 
HB-motena som skickas runt. Forvaltningen kommer ut med en tidning en gang i manaden, 
KUB-nytt, men den beror hela forvaltningen och inte bara biblioteket. 
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3.4.2 Extern marknadsfOring 

Produkter I tjiinster som erbjuds 

For art erhalla ert lanekort kravs art man uppvisar legitimation, men man far kortet 
kostnadsfrirt. Trollhartans Stadsbibliotek erbjuder bland annat foljande tjanster: 

* Boeker: ca 200 000 volymer. Det finns for narvarande inget dokument for inkopspolicyn, 
men det ar under utarbetning. Pa mediamotena diskuteras inkopen. Biblioteket ar alagt att 
folja de politiska malen att varna om yttrandefriheten och frfunja fri asiktsbildning. Till 
exempel har de haft en diskussion huruvida de skulle inforskaffa Sverigedemokraternas 
tidskrift; om de ska varna om yttrandefriheten har de ingen ratt att neka till inkop. De 
intervjuade ansag att dear relativt oppna och lyssnar pa lantagarnas onskemal vid inkop av 
olika media. Biblioteket forsoker kopa det som ar brett, det vill saga tilltalar sa manga som 
moj ligt, samt det som fatt bra recensioner. De vill art vern som heist ska kunna komma till 
biblioteket och hitta det de vill ha utan att nag on ser ner pa dem. Biblioteket ska inte inta en 
missionerande roll eller agera folkbildare. "Vad ar det som sager att bibliotek ar bartre an 
vanliga kommuninvanare ... ," menar bibliotekschefen. Han papekar emellertid att 
bibliotekarier anda har kvalitetsaspekten "i ryggmargen." 

*Tal- och punktskriftsbocker, som larras ut till synskadade och andra handikappade. 
* Kassettbocker, som larras ut till alla kunder pa biblioteket. 
* Musikfonogram: 5579 stycken. Vinylskivoma finns i ett magasin, men CD-skivorna finns 
tillgangliga for hemlan samt avlyssning i biblioteket. 
* Uthyrning av videofilmer. Det finns totalt 1081 stycken filmer, inklusive fackvideofilmer 
och hyrfilmer. Videofilmerna far man hyra for en kostnad pa 20 kr for 2 dygn. Faktafilmerna 
far man daremot lana utan kostnad. 
* Farska dagstidningar varje dag: 77 arsprenumerationer, varav 59 titlar. A v dessa ar 26 
stycken utlandska med 23 titlar. 
* Tidskrifter: 4 77 arsprenumerationer, varav 367 titlar. Av des saar 53 utlandska med 42 titlar. 
Alla nummer forutom det senaste ar tillgangliga for hemlan. 
* Kopieringsmojligheter. 
* En intern databas, BIBS Trollsok, som innehaller bibliotekets hestand, dar anvandarna far 
soka sjalva. 
* Referensdatabasen Artikel-sok finns att tillga pa CD-ROM. Det finns aven andra CD-ROM
skivor som man har kopt in for utnyttjande i biblioteket och ett fatal som ar tillgangliga for 
hemlan. En CD-ROM-skiva, Litt-info, informerar om bokutgivningen och innehaller saval 
svenska som utlandska titlar. Litt-info uppdateras tva ganger i manaden. 
* Mojlighet att slaktforska pa biblioteket. 
*I VastgOtarummet harman placerat litteratur om VastergOtland, kallat Vastgotasamlingen. 
* Utstallningar i lokalen; vern som heist kan vanda sig till biblioteket om de vill anordna en 
utstallning. Det finns nastan alltid nagon utstallning eller liknande pa biblioteket, enligt de 
intervjuade. Eftersom biblioteket inte har nagra ekonomiska resurser till den har typen av 
verksamhet, maste utstallningarna vara gratis eller sponsrade av en organisation, forening eller 
dylikt. Vid intervjutillf<illet hade Elisabeth Lindmark bestilllt en utstallning som 
Varldsnaturfonden hade gjort och den var gratis. Tidigare har de haft tavelutstallning, 
utstallningar med konsthantverk, komposter, en utstallning om sevardheter i och kring 
Trollhattan. Utstallningarna kan med andra ord besta av precis vad som heist. 
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* Forfattarbesok med jamna mellanrum. Forfattarna hailer foreUisningar om diverse amnen. 
* Samarbete med studiefOrbunden. En utbildning av cirkelledare har paborjats, dar ABF:s 
cirkelledare ska lara sig klassifikationssystemet och sokmetodik. Syftet med utbildningen ar 
att cirkelledarna ska hitta ett altemativt satt att arbeta pa och istallet for att folja en kursbok 
hitta bland annat skonlitteratur som bredvidlasningslitteratur. Cirklama har aven studiebesok 
pa biblioteket; det kan till exempel vara nagon som hailer en forelasning om konst for 
konstcirklarna pa biblioteket. Allmanheten kan ocksa komma och lyssna pa dessa 
foreHisningar. 
Cirkelledarna ar de enda som har mojlighet att fa anvandarutbildning pa biblioteket. 
* Mojlighet for anvandama att Hirnna inkopsfOrslag pa olika media. I allmiinhet kops 
bockema in om det galler skonlitteratur; niir det galler facklitteratur kan det vara sa att de 
kanske redan har sex stycken olika backer inom det specifika iimne som efterfragas och da 
kan fjiirrlan bli aktuellt. 
* Social verksamhet: "Boken kommer-service" for personer som har svart att ta sig till 
biblioteket. Det kan till exempel rora sig om sjuka eller handikappade personer. 
Inlasningstjanst erbjuds ocksa for personer med olika typer av lassvarigheter. Den kan 
anvandas till artiklar ur tidningar och tidskrifter; brev; dikter; bokrecensioner; stick- och 
virkbeskrivningar samt mycket annat. 
* Bokbuss. 
* Forsaljning av En bokfor alia. 
* Sagostunder for bam tva ganger i veckan. 
* Varje manad ordnar biblioteket en tipspromenad for barn. 
* Pa bamavdelningen finns det sma utstallningar, just nu finns till exempel en utstallning om 
Nils Holgersson eftersom man i ar, 1996, firar att det iir 90 ar sedan Selma Lagerlof gav ut sin 
bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 

Pris 

* Lanekortet ar gratis. 
* Kopiering A4 sida: 2 kr; kopiering A3 sida: 3 kr. Gratis referenskopiering: 3 sidor ur 
dagstidning; 5 sidor ur referensverk eller senaste tidskriftsnummer. 
* Plastkassar: 2 kr/st. 
* Tillf<Hligt Ian utan kort: 10 kr. For detta kravs att man uppvisar legitimation. 
* Forseningsavgifter: vanligt Ian, 1 kr/st per dag; 7-dagars Ian, 3 kr/st per dag. Maximiavgift 
ar 50 kr/st per aterlarnningstillf<Hle. Video, 20 kr/st per dygn; maximiavgift 280 kr/st per 
aterliimningstillfalle. Paminnelseavgiften iir 10 kr och rakningsavgiften iir 30 kr. 
* Hyres- och reservationsavgifter: Att reservera media kostar 5 kr/st; att hyra video kostar 20 
kr/st per 2 dygn. Mikrofiche SV AR kostar 20 kr/volym. 
* Fjarrlan: 5 kr. 

Att ersatta ett forlorat vuxenkort kostar 35 kronor och ett forlorat barnkort kostar 20 kronor att 
ersatta. I broschyren med laneregler, taxor och avgifter finns aven reglerat vad man maste 
betala i ersattning for forstorda, forkornna eller skadade media. 

Ar 1995 kostade Trollhattans Stadsbiblioteks verksamhet 341 kronor per komrnuninvanare. 
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Plats 

Det geograjiska laget: Trollhattans bibliotek ligger i Kulturhuset som finns i Trollhattans 
centrum vid promenadstniket dar de flesta affarema finns. I Kulturhuset ligger Konsthallen, 
ett cafe, Hebeteatern och biblioteket. Nar man trader in i den stora och rymliga byggnaden 
ligger cafeet pa vanster sida och biblioteket pa hager sida. Pa andra vaningen ligger 
Konsthallen och Hebeteatern. Tidningsrummet ar belaget precis till hager nar man kommer in 
i Kulturhuset, med en dorr i anslutning till biblioteket. 

Inredning: Biblioteket flyttade 1990 till det da nybyggda Kulturhuset. Hela byggnaden 
inklusive biblioteket ger ett frascht intryck. Sjill.va bibliotekslokalen har manga tomma ytor 
vilket ger ett intryck av rymd och overblickbarhet. Laneexpeditionen ligger i mitten av 
lokalen val synlig direkt nar man kommer in och informationsdisken finns langre in. Snett till 
hager nar man kommer in ligger barnavdelningen, som med sina soffor och leksaker ser 
inbjudande och mysig ut. Rakt fram finns tal- och punktskriftsbockerna. Langst in i 
biblioteket finns tidskriftema samt ett par soffor. Det finns ett antal Hisplatser utplacerade lite 
varstans. Langst in till vanster i biblioteket ligger det smakfullt inredda Vastgatarummet. 
CD- och vinyl-skivoma finns val synliga langs ena langsidan; och dar finns ett par fatOljer for 
dem som villlyssna pa musik. Videofilmerna finns direkt pa vanster sida nar man kommer in, 
vilket gar att man knappast kan missa dem aven om man inte brukar hyra filmer. 
Amnesindelningen pa biblioteket ar det traditionella SAB-systemet och aven skyltningen ar 
traditionell. Biblioteket har satt upp ett antal ternan, men man planerar att utoka tema
indelningen ytterligare. Just nu har biblioteket till exempel foljande ternan: Blandade tankar, 
Miljo, samt Matlagning i skordetid. Detta liknar till stor del GOK-projektets boktorg. Man 
planerar ocksa att flytta om i biblioteket och till viss del aven bygga om. Framfarallt vill man 
rekonstruera informationsdisken fOr att i gorligaste man skydda lantagarnas integritet. I 
dagslaget har man en soffa utplacerad en bit ifran disken och tanken ar att kunder som vantar i 
ko ska sitta dar. Detta fungerar dock inte alltid, folk kommer fram till disken i alla fall och 
vantar bakom den som blir betjanad for tilWillet. 

Biblioteket har ca 100 lasplatser. 

Biblioteket har oppet 44 timmar/vecka vintertid, 1996, med fcHjande oppettider: 

mandag-fredag 11-19 
lardagar 10-14 
sondagar stangt 
Tidningsrummet ar oppet fran klockan 09.00 mandag-lOrdag. 

Promotion 

Enligt bibliotekschefen har biblioteket sma mojligheter att skaffa nya lantagare, eftersom de 
har fullt upp med de lantagare som de har. De har emellertid aven en del extern 
marknadsforing. Eftersom bibliotekets marknadsfdringsbudget pa 87 000 kr/ar inte racker sa 
langt maste de satsa framforallt pa verksarnhet som ar gratis. 
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*De har utsHlllningar, forfattarbesok, foreUisningar och sa vi dare, vilket har beskrivits 
utforligare ovan. 
* Inkopsforslagen som kundema kan lfunna fungerar ibland som marknadsforing av 
verksamheten, framst fOr de unga som blir forvanade av art de sjalva kan vara med och styra 
urvalet aven vad betraffar CD-skivoma. 
* Vid ett foresUiende forfattarbesok kan biblioteket hora av sig till Trollhattans Tidning som 
kommer och gor en artikel om det, antingen fore eller efter besoket. !bland skriver Lindmark 
en artikel om forfattaren som tidningen tar in i sin helhet och ibland redigeras artikeln av 
tidningen innan den trycks. Dessa artiklar marknadsfor inte bara forfattarbesoket utan aven 
bibliotekets ovriga verksamhet. Folk marker art det bander saker pa biblioteket. 
* Biblioteket annonserar med jamna mellanrum i Trollhattans Tidning om till exempel 
oppethallande, speciellt infor helger eller om oppettidema andras av andra orsaker. 
* Varannan torsdag har biblioteket fern minuter i narradion, dar de kan informera allmant, ha 
bokprat, informera om forfattarbesok och sa vidare. 
* Biblioteket har en del av budgeten avsatt for trycksaker, affischer och broschyrer som de 
satter upp. Broschyrerna tar upp bland annat oppettider och pa affischerna annonseras 
fOrfattarbesok, lastips, litteraturlistor och andra arrangemang. Eftersom bibliotekschefen har 
ett personligt intresse for typografi och layout satsar biblioteket mycket pa att skyltar och 
annan information ska se proffessionell ut. Det ska se stilrent ut och vara diskreta farger. Det 
papper de anvander ar oftast svartvitt, beige eller sandfargat. Bibliotekschefen gor det mesta 
av reklam - och informationsmaterialet, men aven Lindmark tar del i arbetet med 
utfmmningen, oftast skriver hon texten medan bibliotekschefen gor layouten. 
* Skyltning av lirterara priser, till exempel Nobelpriset. 
* Pa alit material som biblioteket sarter upp, skickar ut och sa vi dare finns bibliotekets 
logotype 11 trollhartans bibliotek: EN DEL A v DIN v ARDAG. 11 Logotypen ar viktig att ha med for att 
lantagarna ska se att materialet ar fran biblioteket och for art det ska vara enhetligt utformat. 
* Bokbussen kan ses som en typ av marknadsforing eftersom den gar ut till kunderna direkt. 
Enligt Elisabeth Lindmark, den programansvariga bibliotekarien, kan man se bokbussen som 
en typ av direktreklam. Det resonemanget verkar rimligt eftersom bokbussverksamheten 
innebar att man vander sig till befintliga kunder som man har viss kannedom om. Dessutom 
delar man ut broschyrer och liknande och informerar direkt till sina lantagare. I 
verksamhetsberattelsen namns att personal en som ar ansvarig for bokbussverksamheten har 
prioriterat den yttre verksamheten, medan till exempel inlaggning av backer har fatt sta 
tillbaka. 

3.4.3 lnteraktiv marknadsforing 

System for feedback fran kunderna 

* Biblioteket har inget officiellt system for feedback fran kunder, men alia som tjanstgor ute i 
biblioteket ar tillgangliga for art ta emot asikter och synpunkter fran kunderna. Om inte de kan 
lOsa problemet finns bibliotekschefen i narheten och kundema kan framfora sina synpunkter 
till honom. Alia intervjuade papekade att personal en ar mycket lyhord for kundema och deras 
onskemal. De efterstravar brukannedverkan, bade paverkan vad galler urvalet pa 
mediainkopen och i ovrigt. 
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* Att kunderna far Himna inkopsforslag menade Lindmark var etablerat och kant bland deras 
kunder och de far ofta forslag. Generellt sett koper biblioteket in de backer, CD-skivor och sa 
vidare som de far inkopsforslag pa. 
Detar framforallt skonlitteratur som de koper pa efterfragan, vad betraffar facklitteratur kan 
det visa sig att de redan har sex eller sju stycken liknande backer inom samma amnesomrade 
och da kan istallet fjarrlan bli aktuellt. 
En period hade biblioteket en forslagslada utplacerad. 

Vid inkopsforslag pa backer brukar bibliotekarien ta upp diskussionen direkt med kunden for 
att ta reda pa om det ar just den efterfragade boken som de vill ha. !bland nar det galler backer 
inom den sa kallade FLN-genren kan det visa sig att kunden inte var ute efter en specifik bok, 
utan lika garna kan lana en annan bok som biblioteket har inom den genren. Eftersom 
biblioteket satsar pa att kopa in dyra backer och de sa kallade FLN-bockerna ofta ges uti 
billighetsupplaga forsoker man rekommendera en annan bok som biblioteket har. Detta 
forhallande forklarar bibliotekarierna for kunderna, som oftast forstar. De intervjuade 
betonade att de aldrig skulle neka att kopa in en bok for att den ar for "dalig" eller att den 
anses hora till "skraplitteraturgenren." De harmed andra ord inte nagon hard 
kvalitetsrensning; dear relativt oppna, anser de sjalva. 
Vid inkopsforslag pa CD-skivor har de i princip inga restriktioner. Manga unga framforallt 
som fragar efter en speciell CD-skiva blir fOrvanade nar de upptacker att biblioteket faktiskt 
koper in ski van de fragar efter. 
* Biblioteket medverkade i en stor kommunal enkat for ett par ar sedan, som var utfardad pa 
centralt initiativ. Den inbegrep hela forvaltningen: barnomsorg, skolor, biblioteket och sa 
vidare och gick ut till alla hushall i kommunen. Enkaten sammanstalldes, presenterades och 
firms att tillga pa biblioteket, dar de har studerat den noga. Syftet med enkaten var att fa en 
uppfattning om kvaliteten pa bibliotekens utbud och service. Tanken var att den ocksa skulle 
ligga till grund fOr utveckling och fOrbattring av biblioteksverksarnheten. Vad som kom fram i 
den var att 90-95 % av lantagarna var nojda med servicen, men eftersom enkaten enligt 
bibliotekschefen inte var proffessionellt utformad kanske resultatet inte ar tillforlitligt. 
* Sporadiska enkater som biblioteket har gjort pa eget initiativ; dessa har gallt oppettider, i 
vilken man tidskrifter anvands, hur mycket finska backer anvands med mera. I samband med 
EU-valet utformade Lindmark i samarbete med Naringslivssekretariatet en enkat om hur 
lantagare uppfattade EU-informationen som fanns pa biblioteket. 

Favorer till trogna kunder 

Biblioteket ger inga officiella favorer till trogna kunder, forutom att de far bra service. 
Daremot firms de all tid i tankarna pa bibliotekariema nar de till exempel ska kopa in nya 
backer. De kanske Jagger undan en bok till en trogen lantagare som de vet ar intresserad av ett 
specifikt amne. De intervjuade sager att de kanner igen de trogna kunderna, och Inger Brodin 
menar att de har ett "mentalt guldkort" for dessa kunder, istallet for de fysiska guldkort som 
en del andra bibliotek har. Bibliotekschefen betonade att det bara var naturligt att man 
anstranger sig lite mer med en trogen kund. 
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Policyfrdgor vid kundhemotande 

Bibliotekets policy vid bemotande av kunder ar enligt bibliotekschefen att bibliotekariema ska 
anvanda sunt fornuft, det vill saga han satter inte upp m1gra regler. Daremot diskuteras 
policyfn\gor regelbundet pa moten och sammantraden, om bibliotekariema ska folja kundema 
till hyllan, bjalpa dem att ta fram det de soker efter, bjalpa dem att kopiera med mera. Detar 
viktigt att vara klar over detta eftersom det pa grund av tidsbristen kan uppsta problem vid 
stressade situationer nar manga star och vantar i ko. Det ar svart att satta upp nagra regler 
menar de intervjuade, man kan inte gama saga till en kund att dennes tid ar ute. Vid ko 
forsoker bibliotekarien oftast att avsluta ett samtal samtidigt som de hanvisar till kon. Om det 
daremot ar gott om tid kan bibliotekarierna ta sig tid till att sitta med till exempel 
"korsordstantema" som de uttryckte det och hjalpa dem med korsord. En intervjuad 
bibliotekarie brukar fraga om kunden vill att bon ska folja med till hyllan, men hon gor aldrig 
sken av att det skulle vara jobbigt. Hon ansag att person en som kommer fram till 
informationen ar viktigast for tillfallet och oavsett om det ar ett bam, vuxen, studerande 
etcetera ska den personen inte behova kanna tidspress pa sig. De sa kallade "korsordstantema" 
brukar sjalva kanna pa sig att de bar mer fritid an andra ocb papekar ofta for bibliotekariema 
att de kan vanta tills andra lantagare har blivit betjanade. 

3.5 Jamforelse av marknadsf6ringen mellan Kalmar och 
Trollhattans stadsbibliotek 

Detta avsnitt avser att jamfora marknadsforingen pa Kalmar och Trollbattans bibliotek, i 
enlighet med resultaten fran intervjuerna samt ovrigt material. 

3.5.1 Intern marknadsf6ring 

Organisationens syn pd marknadsforing 

I maldokumentet for Kalmar stadsbibliotek fmns en rubrik for marknadsforing dar man tar 
upp marknadsforingen som ett medel fOr att uppna de overgripande malen. I de 
verksamhetsplaner man har arbetat fram ingar marknadsforingen som en naturlig del och den 
grundliggande tanken ar att man satter "kunden i centrum." Det ar en viss skillnad i de medel 
som avsatts for marknadsforing, Kalmar harmed sina 120 000 kr/ar ca 33 000 kronor mer an 
vad Trollhattan bar. 

I mal en for Trollhattans bibliotek namns inte marknadsforing, man kan snarare se de politiska 
malen fran 1974 som grunden for verksamheten: " ... grundHiggande biblioteksservice skall 
vara kostnadsfri och framja fri asiktsbildning samt varna om yttrandefriheten. "72 Biblioteket 
ska framforallt vara tillgangligt for alia kommunens invanare, men mal en ger inte uttryck for 
nagot marknadsforingstankande. Kunden namns i effektmalen dar man sager att "90% av 

72 Verksamhetsberattelse for Trollbattans bibliotek (1995) s. 3 

51 

I 

r 



! 

brukama skall anse att de fatt ett tillfredsstallande svar pa sina fragor,"73 men det star 
ingenting om hur man ska utvardera for att ta reda pa om mal en har uppfyllts. Det frarnkom i 
intervjuema som gjordes i Trollhattan att bade bibliotekariema och bibliotekschefen har stor 
respekt for sina kunders onskemal och att de oftast koper in backer, CD-skivor med mera pa 
efterfrAgan fran sina kunder. Biblioteket skulle till exempel kunna marknadsfora 
efterfragestyrda inkop for be:fintliga kunder, eftersom det frarnkom i var enkat att fa ar 
medvetna om att den mojligheten finns. 

I de dagliga kundkontaktema liknar arbetssatten pa de bada biblioteken varandra: all personal 
ses som marknadsforare som har som uppgift att ge sa god service som mojligt till sina 
kunder. Den interaktiva marknadsforingen kan inte, vilket papekats tidigare, delegeras till en 
separat marknadsforingsavdelning utan maste bedrivas av all personal. Det ar detta som utgor 
fundamentet for interaktiv marknadsforing. Den har aspekten av marknadsforing tas upp i 
maldokumentet for Kalmar, men inte i Trollhattans malbeskrivning. Daremot tas det 
regelbundet upp pa mOten och sammantraden. Bada biblioteken ser det som sin framsta 
uppgift att behalla de befintliga kundema och att ge dem sa god service som mojligt. Pa 
Trollhattans bibliotek har de inte heBer nagra resurser att ta emot fler besokare eftersom de 
redan ar overbelastade. Tidsbristen togs upp av flera intervjuade pa Trollhattans bibliotek och 
den stress som den latt kan leda till. Detta verkade inte vara nagot stOrre problem pa Kalmars 
bibliotek. Alla intervjuade pa bada biblioteken betonade att marknadsforing var viktigt och 
den typ av marknadsforing som de ansag var mest relevant for bibliotek var interaktiv 
marknadsfOring. Kalmar har en marknadsforingsansvarig bibliotekarie som arbetar halvtid 
med marknadsfOring och halvtid med konsumentvagledning. I Trollhattan har de en 
programansvarig referensbibliotekarie som arbetar trettio timmar i veckan, men hon har ingen 
tid avsatt for marknadsforing utan sysslar med den typen av arbete endast i man av tid. 

Verksamheten pa de bada biblioteken ar mer kundorienterad an inriktad pa att bevara 
litteratur. I intervjuerna frarnkom att inget av biblioteken sag det som sin skyldighet att bevara 
litteratur; den uppgiften lade de istallet pa universitetsbibliotek och andra specialbibliotek. 
Detta innebar dock inte att de inte koper in smallitteratur. I Kalmar ar mAnga av kundemas 
inkopsforslag pa smallitteratur och i Trollhattan betonades att de satsar pa att kopa in till 
exempel unga debutanter i lyrik, eftersom de ser det som sitt ansvar. Inget av biblioteken 
forsoker patvinga kundema nagon form av kvalitetssyn eftersom de inte vill agera folkbildare. 

Inget av biblioteken gallrar ut vardefulllitteratur eller litteratur som pa nagot satt ar unik. Det 
kan handla om backer som kanske inte ar dagsaktuella, men som har ett historiskt intresse och 
varde. Nar Kalmar gick med i GOK-projektet gjorde de en stor utgallring av sitt hestand, ca 
30 000 backer gallrades, och det berodde pa att nagon gallring inte hade skett sedan 1922-23. 
Denna enorma gallring :fick mycket kritik och en del forfattare gick till angrepp mot GOK
projektet och havdade att vardefulllitteratur okritiskt slangdes bort. Pa biblioteket var man 
emellertid nodgad att gora en rejal utrensning pa grund av att det inte hade gjorts pa drygt 
sjuttio ar! I Trollhattan harman arliga gallringar och aven ytterligare mindre gallringar om till 
exempel en bibliotekarie marker att det finns outlAnade gamla backer i bestandet. Varje 
bibliotekarie har ansvar for en specifik hylla. Denna regelbundna gallring bidrar troligtvis till 
att folk accepterar gallringama som nagot helt naturligt och de sker oftast obemarkta. I 

73 Ibid s. 3 
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undantagsfall kan det handa att en kund kommer in pa biblioteket och ifragasiitter gallringen 
av en speciell bok, men oftast ses det som positivt, trodde de intervjuade, att biblioteket saljer 
backer som de har gallrat. !bland har det hant att kunder fOrsoker overtala biblioteket att salja 
en bok som de sjalva vill ha. 

Kommunikationsviigar 

De huvudsakliga vagar for kommunikation som finns pa bada biblioteken iir sarnmantraden 
och moten. Pa respektive bibliotek finns dels strategiska moten dels avdelnings- eller 
personalmoten med mera. Planeringssekreteraren i Kalmar ansag art det var "motesraseri" 
med alia olika mOten som man har idag, varfor en av punktema pa atgiirdslistan iir att 
motarbeta det. I Trollhattan ansag man att det var fullt befogat med de olika motena som man 
har, men att det till och med borde skapas utrymme for ytterligare samtal personalen emellan 
nar eventuella problem dyker upp. Personalen kanner sig ibland tvingad att "stjiila sig tid" for 
att diskutera problem som har uppstatt i kundrelationen. Den daliga ekonomin kan bidra till 
stress som man har behov av att ta itu med tillsammans med kollegor. I bade Kalmar och 
Trollhattan uppfattades kommunikationen som oppen. Motena finns till fOr att man ska kunna 
diskutera lOsningar pa olika problem som har uppstatt, men det iir kanske inte all tid sa latt att 
fa tid till det anda. 

Kalmar har forutom moten aven Flygbladet, som kommer ut en gang i veckan och informerar 
om olika tilldragelser inom forvaltningen. Dessutom finns ett annat blad, Nyhetsbrevet, som 
skickas ut varannan vecka till alla forvaltningar. Detta fungerar mer som 
envagskommunikation, eftersom det enbart iir ledningen som informerar sina anstiillda. 
Trollhiittan har inte nagon intemtidning som cirkulerar bland de anstallda, men protokollen 
fran HB-motena skickas runt till de anstiillda. Det finns aven en tidning for hela forvaltningen, 
KUB-nytt, som kommer ut en gang i manaden. 

Pa respektive bibliotek har de ocksa utvecklingssamtal vars syfte iir att personalen ska behalla 
sin kompetens och aven utveckla den. I Trollhattan kan personal en foresla olika kurser som de 
anser att de behover for att utvecklas. Sedan diskuteras kursema pa varje avdelning. I Kalmar 
kallas dessa utvecklingssamtal aven for medarbetarsamtal. De tio enhetsansvariga traffar sina 
anstallda enskilt under tva till tre timmar fOr samtal dar de tar upp utbildningsbehov, hur 
samarbetet de anstallda emellan fungerar och sa vidare. Dessa samtal ager rum utanfor 
forvaltningen, till exempel pa ett cafe, och tanken med dem iir att de ska utmynna i en 
individuell utbildningsplan for alla anstallda. Det iir inte tiink:t att man ska diskutera loner pa 
triiffama. 

Bade Kalmar och Trollhattan har en platt organisationsstruktur vilket underlattar 
kommunikationen mellan ledningen och den ovriga personalen, samt inom personalen. 
Kalmars kulturforvaltning hade tidigare en hierarkisk struktur, men man genomforde en 
omorganisation i augusti 1995, eftersom man i samband med GOK-projektet upptackte att 
besluten i det vardagliga arbetet maste tas sa niira kunden som mojligt i en kundanpassad 
organisation. Tanken var att de som arbetar narmast kunden ska kunna fatta beslut direkt for 
att ge svar pa kundsignaler, utan att behova ga Hinga omvagar. Pa bada biblioteken berattar de 
intervjuade att chefema har oppna dorrar och finns tillgiingliga for samtal. 
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3.5.2 Extern marknadsforing 

Produkt 

Bade Kalmars och Trollhattans bibliotek har ett bestand av: backer, tal- och 
punktskriftsbocker, tidskrifter, tidningar och videofilmer. Det finns ocksa 
kopieringsmojligheter och utrymmen avsatta for slaktforskning pa bada biblioteken, sarnt 
mojligheter till fjarrlan och reservation av ett medie. Bada biblioteken koper in medier pa 
efterfragan fran kunder och Kalmar har dessutom gjort en satsning dar de gick ut och 
marknadsforde tjansten. Det finns dessutom kassertbocker, CD-ROM-skivor och musikvideor 
till utlan pa bada biblioteken, samt forsaljning av En bokfor alia. 

Kalmar erbjuder forutom ovanstaende tjanster ocksa Internet. Trollhartan for diskussioner om 
Internet och multimedia, och vilka anvandningsomraden som skulle vara aktuella for dessa 
tjanster om man beslutar sig for att kopa in dem, men man har inte beslutat nagot annu. 

Trollhattans bibliotek satsar mycket pa art kopa in CD-skivor for art locka ungdomar och 
skivoma finns tillgangliga for hemlan. I Kalmar satsas inte lika mycket pa CD-skivor och de 
finns inte tillgangliga fOr hemlan utan endast for avlyssning i biblioteket. 

I Kalmar finns BTJ 2000 tillgangligt for egna sokningar eller med handledning av en 
bibliotekarie. Man har anvandarutbildningar och guidning runt i biblioteket. Trollhattan har 
nyligen paborjat en anvandarutbildning for ABF:s cirkelledare, men de har ingen utbildning 
for "vanliga" kunder. 

Trollhattans bibliotek har kontinuerligt olika utstallningar och forfattarbesok som ar gratis 
eller sponsras av nagon organisation. Kalmar hyr istallet ut en lokal i biblioteket till 
organisationer och andra, som sjalva ordnar forelasningar med mera. I lokalen finns en 
pem1anent utstallning om bibliotekets ratter. I ovrigt finns ingen programverksamhet for 
vuxna som Kalmar stadsbibliotek star for, programanslaget togs bort 1990 for att man skulle 
spara pengar. 

Kalmar anordnar bamteater, sagostunder och har bokskola fOr 6-aringar. Aven Trollhattan bar 
sagostunder for bam, samt verksamhet for 6-aringar, men bamteatem blev de tvungna art 
Higga ner pa grund av bristande resurser. 
I Kalmar fmns ocksa Telebok som l:ir en automatiserad upplysningstjanst. 

Pris 

Lanekortet ar gratis pa de bada biblioteken. Pa Trollhattans bibliotek erbjuder man gratis 
referenskopiering, 3 sidor ur en dagstidning och 5 sidor ur ett referensverk eller senaste 
tidskriftsnummer, till skillnad fran Kalmar bibliotek som all tid tar ut avgiften 2 kr/kopia. 
Biblioteksverksarnheten i Kalmar ar dyrare an den i Trollhattan, i Kalmar kostar den 450 
kronor per kommuninvanare och ar och i Trollhartan kostar den 341 kronor per 
kommuninvlmare och ar. I ovrigt finns inga signifikanta skillnader pa prisema. Eftersom 
bibliotek ar politiskt styrda finns det inte heller stora mojligheter till differentiering vad 
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betraffar prissattningen. Det firms endast utrynune for smarre avvikelser, men i vissa 
avseenden kan sma avvikelser 
trots allt spela roll. 

Plats 

Bade Trollhattans Stadsbibliotek och Kalmar Stadsbibliotek har ett centralt lage. 
Stadsbiblioteket i Trollhattan Jigger lite formfulligare genom att det Jigger precis pa 
promenadstraket, vilket inte Kalmar Stadsbibliotek gor. Detta gor att Trollhattans bibliotek 
mojligtvis kan fa fler kunder som kanske inte tankt sig ett besok, men som tittar in nar de anda 
gar forbi. Trollhattans bibliotek Jigger i Trollhattans Kulturhus, vilket rynuner bade teater, 
konsthall och cafe utover biblioteket. Aven detta kan locka till fler spontana kunder. 

Beida bibliotekens lokaler ar relativt nya. Trollhattans Stadsbibliotek ar fran 1990 och Kalmar 
Stadsbibliotek fran 1983. De sju ar som skiljer marks inte direkt utan bada Iokalerna ger ett 
frascht och trevligt intryck. Bada biblioteken ar ljusa och luftiga. De ar emellertid lite 
annorlunda planerade. Kalmar Stadsbibliotek ar upplagt efter det tredelade biblioteket med 
boktorg som innehaller hyllor med olika temata, traditionell uppstallning av backer och oppet 
magasin. Derma typ av uppdelning har inte Trollhattan. Ytterligare en skillnad ar art Kalmar 
har sin kombinerade informations- och expeditionsdisk relativt nara ingangen medan 
Trollhattans bibliotek har sin expeditionsdisk i mitten av lokalen och informationsdisken 
langre in. Bada diskarna ar dock latta art hitta och denna skillnad i diskarnas placering mellan 
de tva biblioteken torde inte utgora nagon skillnad for kunderna nar det galler diskamas 
atkomlighet. Kalmar Stadsbibliotek har robotar som man kan lana sina backer genom och 
aven aterlamna backer till. Detta kan avlasta expeditionsdisken om det ar mycket folk, vilket 
kan vara positivt. Det kan dock ocksa vara negativt eftersom alia manniskor inte tycker sa bra 
om den nya tekniken och att man kanske ar radd art inte forsta sig pa apparaterna. De ar dock 
fOrsedda med tydliga instruktioner och aven manuell betjaning firms. 

Att biblioteksbesokarna i Kalmar har till gang till delar av bibliotekets magasin, och fran och 
med sommaren 1996 aven delar av kallarmagasinet, gor forstas den delen av bibliotekets 
samlingar mer lattatkomlig for kunderna, genom att de sjalva kan hamta den bok de vill ha 
och inte behover vanta pa att bibliotekets personal ska hamta boken fran magasinet. A ven 
boktorget bar gjort backer tillgangliga for kunder som kanske inte annars hade funnit dem, 
detta visar den okade utlaning man har fatt pa de titlar som ingatt i boktorgets temata. 
Trollhattan skyltar ibland med olika temata som till exempellitterara priser, men inte i den 
omfattning som Kalmars boktorg innebar. De planerar emellertid art skylta mer med genrer 
och art till exempel inratta en lyrikhorna. Nar det galler tidskriftemas placering skiljer sig 
biblioteken at. Kalmars bibliotek har tidskrifterna utplacerade vid det amnesomrade som 
tidskrifterna kan sorteras under. De man inte kan sortera in under nagot amnesomrade harman 
samlat pa ett speciellt stalle i biblioteket. I Trollhattan ar alia tidskrifter placerade pa ett 
speciellt stalle !angst in i lokalen. Bada systemen har sina for- och nackdelar. Kalmars system 
kan vara bra om man som kund ar intresserad av ett speciellt amnesomrade och da latt kan 
hitta de tidskrifter som ar aktuella. Dock fungerar det samre om man som kund bara vill 
bladdra lite i olika tidskrifter som forstroelse, eller soker en speciell tidskrift som man inte vet 
vilket funnesornrade den sorteras under. Beida biblioteken har separata dagstidningsrum, dar 
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alla dagstidningar ar samlade. I anslutning till respektive bibliotekslokalligger ett cafe, vilket 
kan locka mer kunder. 

Kalmars bibliotek har jobbat mycket med sin skyltning i samband med GOK-projektet. Vid 
ingangen till biblioteket harman en oversiktskarta med lampor for de olika avdelningama. 
Nar man trycker pa en knapp tands en lampa med det avdelningsnamn pa som man soker. 
Man har aven tydliga skyltar i utskuren bla frigolit pa hylloma over det amnesornn'ide som de 
innehaller och stOrre ljusskyltar i taket som pekar mot vissa av bibliotekets avdelningar. 
Trollhtittans bibliotek har en mer traditionell skyltning. 

Kalmar Stadsbibliotek ar oppet lite fler timmar i veckan an Trollhartans bibliotek. 
Oppertidema for Kalmars bibliotek ar 9-20 mandag - torsdag, 9-19 fredagar, 10 -15 lOrdagar 
och 13-17 sondagar. Trollhartans bibliotek har oppet 11-19 mandag - fredag, 10-14 lOrdagar, 
och pa sondagar ar biblioteket stangt. Tidningsrummet pa Trollhattans bibliotek ar emellertid 
oppet lite fler timmar an biblioteket, fran 9 pa morgonen. Kalmars bibliotek har alltsa oppet 
63 tirnmar i veckan och Trollhattans 44 tirnmar i veckan plus de 11 tirnmar da tidningsrurnmet 
ar oppet. 

Kalmar Stadsbibliotek har ca 160 lasplatser och Trollhattans Stadsbibliotek har ca 100 
stycken. Antal Hisplatser i forhallande till antal besokare blir emellertid ungeHir detsarnma 
eftersom Kalmars bibliotek har fler besokare an Trollhartans bibliotek. 1995 hade Kalmars 
bibliotek 406 752 stycken besokare och Trollhattans bibliotek 224 170 stycken besokare. 

Promotion 

Kalmar Stadsbibliotek har en person anstalld pa halvtid som marknadsforingsansvarig. Pa 
Trollhartans bibliotek har ingen den titeln, utan ansvaret fOr den extema marknadsforingen har 
den programansvarige referensbibliotekarien. Att en speciell person job bar med 
marknadsforing vissa tirnmar i veckan kan ha vissa fordelar, till exempel art man helt enkelt 
bedriver mer marknadsforing eftersom det arden marknadsforingsansvariges jobb att se till att 
det utfors och har tid avsatt fOr det. Detta ar emellertid ingenting man kan saga sakert. Vad 
man kan se ar dock art den programansvarige bibliotekarien inte alltid har tid till 
marknadsforing, utan det far komma i andra hand som hon sjalv sager. 

Det ar aven viss skillnad i hur mycket pengar man avsatter till marknadsforing pa de olika 
biblioteken. Pa Kalmar Stadsbibliotek harman en budget for marknadsforing pa 120 000 
kronor per ar, denna summa ska utover broschyrer, annonser och dylikt aven racka till visst 
forbrukningsmaterial som harmed skyltning att gora. En del av bibliotekets extema 
marknadsforing gar emellertid genom kulturfdrvaltningen och debiteras alltsa inte pa 
bibliotekets budget for marknadsfdring. I Trollhattan avsarter man en summa pa ca 
85 000 kronor per ar till trycksaker, affischer och broschyrer. Art Kalmar bar 35 000 kronor 
mer i avsarta medel for marknadsfdring och en marknadsforingsansvarig bibliotekarie innebar 
troligtvis att Kalmar bibliotek bedriver mer extern marknadsfOring. 

Bada biblioteken anvander sig av broschyrer, affischer och annonser i respektive komrnuns 
lokaltidning. Bagge biblioteken ar ocksa noggranna med att all information som kommer ifran 
biblioteket ska vara forsedd med bibliotekets logotype. Kalmar Stadsbiblioteks logotype, med 
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sina tva korpar, ar nagot tydligare och lattare att lagga marke till an Trollhattans som ar 
diskretare i sin utfonnning. Detta kan mojligtvis gora det Iattare att H:igga marke till de 
annonser som biblioteket satter in i tidningarna. Pa Kalmars bibliotek ar det den 
marknadsforingsansvarige som utformar alia trycksaker och skyltar, detta for att allt material 
ska fa ett professionellt och enhetligt utseende. Pa Trollhattans bibliotek ar det 
bibliotekschefen och den programansvarige bibliotekarien som utfor detta arbete tillsammans. 
Vanligtvis ar det bibliotekschefen som utformar layouten medan programansvarige 
bibliotekarien skriver texten. Aven har menar man att det ar viktigt att informationsmaterialet 
ser professionellt ut och man har vissa riktlinjer for hur det ska goras for att informationen ska 
fa ett enhetligt utseende. 

Kalmars bibliotek anvander sig nagon gang om aret av direktreklam, enligt definitionen 
adresserad reklam. Detta gor man nar man vill na en speciell malgrupp, till exempel en viss 
aldersgrupp eller personer som bor i ett visst omrade. Detta ar relativt kostsamt och det ar 
darfor man anvander det sa sallan. Trollhattan anvander sig inte av direktreklam enligt denna 
definition, antagligen just pa grund av att det ar ett dyrt satt att marknadsfora verksarnheten 
pa. Daremot ser man bokbussen som en form av direktreklam. Med den kommer de ut till 
kommuninvanarna och via den delar man ut information om biblioteket, till exempel foldrar 
om bibliotekets oppettider. 

Kalmars bibliotek lade i mars 1996 in en hemsida pa Internet, vilket ar en form av extern 
marknadsforing. Emellertid kan man anta att den effekt detta satt att informera om 
verksarnheten pa inte ar sa stor, eftersom det fortfarande ar relativt fa kommuninvanare som 
har tillgang till Internet. 

Trollhattans Stadsbibliotek har ett kontinuerligt samarbete med narradion i vilken man 
varannan vecka har ett inslag pa fern minuter for information och dylikt. Kalmar har inget 
sadant kontinuerligt inslag, daremot kallar man liven lokalradion nar man har presskonferens 
pa biblioteket. Dessa presskonferenser haller man nar det hander nagot pa biblioteket som 
man vill formedla till allmanheten. A ven Trollhattans bibliotek hor av sig tilllokaltidningen, 
till exempel vid forfattarbesok. I Kalmar har man vidare kontakt med pressen genom art man 
skickar ut sitt biblioteksblad Nyhetsbrevet och Kulturforvaltningens evenemangstips, till de 
lokala tidningama och lokalradion. Tidningarna och radion gor sedan reportage om det som 
de finner intressant. Nyhetsbrevet far aven kunderna gratis vid informations- och 
expeditionsdisken och det skickas ocksa till andra fOrvaltningar, tilllarare, hogskolor och 
museum i kommunen och fungerar pa sa satt som marknadsforing. 

Bada biblioteken upplater lokaler for utstallningar och forelasningar. Dock har inget av 
biblioteken nagot konto for sadan verksarnhet utan den programverksarnhet som finns 
bekostas av studiefOrbund och foreningar. 

3.5.3 Interaktiv marknadsforing 

Feedbackfran kunderna 

Bade Kalmar och Trollhattans Stadsbibliotek ar mana om att fa reda pa vad kundema tycker 
om verksarnheten. Kalmar anser det vara viktigt eftersom de i sin malformulering uttryckligen 
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sager att man ska ha "Kunden i centrum" och detta kan man inte uppf)rlla om man inte vet vad 
kunderna anser om verksamheten. Darfor forsoker man pa Kalmar Stadsbibliotek hitta ett 
fungerande system for att samla in feedback fran kunderna. Detta har emellertid inte visat sig 
vara helt enkelt och man har tillsatt en arbetsgrupp pa f)rra personer som ska komma med 
forslag pa hur man effektivt kan samla in kundernas asikter. De satt som finns idag fOr 
kunderna att saga vad de tycker ar att tala in det i rostbrevladan pa Telebok eller att liimna 
sina forslag och synpunkter direkt till bibliotekarierna. A ven pa Trollhattans bibliotek ar det 
via personalen man som kund kan liimna sina asikter. Pa bada biblioteken uppger man att man 
forsoker ta upp de forslag och synpunkter man :far av kunder till diskussion. 

Pa bada biblioteken kan kunderna lamna inkopsforslag och man uppger att man tar stor 
hansyn till de forslag som kommer in. Pa Kalmars bibliotek har man enligt uppgift inte nekat 
ett inkopsforslag sedan man inledde GOK~projektet 1992, under forutsattning att man kunnat 
skaffa mediet och det inte varit en typisk kursbok. Pa Trollhattans bibliotek iir man lite mer 
restriktiv och koper framst in skonlitteratur och heist inte facklitteratur om man redan har flera 
titlar inom det amnesomradet. Man satsar ocksa hellre pa dyr litteratur an billighetsupplagor 
av FLN~ litteratur, och ide fall man far forslag pa sadana titlar fjarrlanar man eller ger forslag 
pa en annan bok. I Trollhattan koper biblioteket liven in relativt mycket CD-skivor pa 
efterfragan. Pa bada biblioteken uppger man att man inte har nagra kvalitetsaspekter pa den 
litteratur man koper in pa forslag. I Trollhattans verksamhetsberattelse namns emellertid 
"kvalitetsprincipen" som vagledande i urvalsarbetet, samtidigt som det star att man ska ta 
hansyn till kommuninvanarnas behov. Aveni Kalmar kan man formoda att de inte koper in 
till exempel pornografisk litteratur. 

For att undersoka vad kunderna tycker om verksamheten har bada biblioteken gjort 
marknadsundersokningar. Trollhattans Kommun gjorde en stOrre enkat for ett par fu sedan 
som gick ut till alia hushall i kommunen. Bibilioteket ingick som en deli enkaten. Denna 
undersokning innefattade alltsa aven ickelantagare. Man har aven gjort sporadiska enkater 
som till exempel gallt oppettider. Pa Kalmars bibliotek har man gjort flera 
marknadsundersokningar; en lantagarundersokning 1990, en referensundersokning 1992, 
profilundersokningar 1993 och 1994, en icke-anvandarundersokning 1994 och en 
undersokning om vad gymnasieelever tycker om avdelningarna pa biblioteket 1993. Man 
planerar att gora en profilundersokning per ar om tid ges. Att man satsar sa mycket pa 
marknadsundersokningar i Kalmar beror pa bibliotekets mal att ha "Kunden i centrum." Bada 
biblioteken anvander resultaten de tar fram via marknadsundersokningarna for att utveckla 
och forbattra sin verksamhet. 

Favorer till trogna kunder 

Varken Kalmar eller Trollhattans Stadsbibliotek ger favorer till trogna kunder. I Kalmar 
skickade man ett tag ut tidningen Hugin och Munin till alia kunder som lanat minst tjugo 
backer det senaste aret. Detta blev tyviirr for dyrt och man slutade med det. Emellertid sager 
bibliotekarierna pa bada biblioteken att man anstranger sig lite extra med en trogen kund, att 
man klappar om dem lite. Detta ar ingenting som biblioteken har nedskrivet utan det ar nagot 
som personalen gor helt naturligt. 
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Policyfragor vid kundbemotande 

Pa Kalmar Stadsbibliotek harman stallt upp 23 punkter som behandlar hur personalen ska 
bemota kunder, en sa kallad biblioteksetik. Eftersom ledningen ar medveten om att den latt 
kan falla i glomska, forsoker man halla etiken aktuell genom att diskutera fragor som handlar 
om kundbemotande med jamna mellanrum. De bibliotekarier som intervjuades pa Kalmar 
Stadsbibliotek hade inte policyn helt klart for sig, det vill saga exakt vilka punkter som den 
skrivna biblioteksetiken innefattade. Daremot verkar personalen jobba pa ett likartat satt, till 
exempel att all a kundfragor behandlas som lika viktiga och far den tid som behovs och att 
man inte bryter ett samtal for att det ar ko. Om det ar biblioteksetiken som har gjort 
personalen medveten ar svart att saga. I Trollhattan har man inte den formen av nedskriven 
policy som Kalmar har, men daremot arbetar personal en pa ett liknade satt enligt de 
intervjuade bibliotekariema. Det som mojligtvis skiljer biblioteken at ar att man pa 
Trollhattans bibliotek, enligt de intervjuade, ibland forsoker avsluta ett samtal om kon blir 
mycket lang. Men man ger givetvis all tid kunden den tid som behovs for att hon eller han ska 
fa ett korrekt svar pa sin fdiga. Pa Trollhattans bibliotek sager personalen ocksa att man ibland 
kan fa tid till samtal utanfor direkta fragor, vilket man i Kalmar inte anser att man har tid for 
och inte heller anser onskvart. Dock maste man har ta hansyn till att var undersokning bara 
omfattar intervjuer med tva bibliotekarier pa vardera bibliotek och att det ar svart att saga 
nagot generellt om hur bela personalen arbetar. 
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3.6 Sammanfattning 

Kalmar Stadsbibliotek 

Intern marknadsforing 

I maldokumenten star det att man ska 
"satta kunden i centrum". Verksamheten 
ska vara kundorienterad. 

I maldokumentet fOr Kalmar 
Stadsbibliotek finns en rubrik for 
marknadsforing. Marknadsforing ses som 
ett medel med vilket man kan uppna de 
overgripande malen. 

Kalmar Stadsbibliotek avsatter i sin budget 
120 000 kr till marknadsforing. 

Biblioteket ser interaktiv marknadsfOring 
som den viktigaste delen av 
marknadsforingen. 

All personal ses som marknadsforare. 
Detta tas upp i maldokument och bekraftas 
av ledning och personal. 

Biblioteket har en person anstalld pa 
halvtid som marknadsforingsansvarig. 

De forrnella komrnunikationsvagar inom 
organisationen ar sammantraden, en 
intemtidning som ar gemensam for hela 
forvaltningen och utvecklingssamtal 
Inforrnella vagar for kommunikation ar 
direkta samtal med chefema, vilka alltid 
forsoker ha oppna dorrar. 

Biblioteket har en platt organisations
struktur. 

60 

Trollhattans Stadsbibliotek 

Intern marknadsforing 

I maldokumenten star det att man ska ta 
hansyn till kunden men inte uttryckligen 
att man ska utga ifran kunden i sin 
verksamhet. 

I maldokumentet for Trollhattans 
stadsbibliotek har man inte en speciell 
rubrik for marknadsforing 

Trollhattan avsatter i sin budget 85 000 kr 
till reklam och trycksaker. 

Biblioteket ser interaktiv marknadsforing 
som den viktigaste delen av 
marknadsforingen. 

All personal ses som marknadsforare. 
Detta ger ledningen uttryck for och det 
bekraftas av personalen. 

Den programansvarige bibliotekarien 
ansvarar for marknadsforingen och 
sysslar med detta i man av tid. 

De formella kommunikationsvagar inom 
organisationen ar sammantraden, en 
intemtidning som ar gemensam for hela 
forvaltningen och utvecklingssamtal. 
Informella vagar for kommunikation ar 
direkta samtal med chefema, vilka alltid 
forsoker ha oppna dorrar. 

Biblioteket har en platt organisations
struktur. 
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Kalmar Stadsbibliotek 

Extern marknadsforing 

Produkt. Biblioteket har utOver det 
traditionella utbudet av tjanster iiven 
videofilmer, Internet, CD-ROM, CD
skivor ( ej for hemh1n) och 
Telebok (automatiserad upplysningstjanst). 

Inkopspolicyn iir att ha ett allsidigt utbud 
av intresse for hela befolkningen och 
biblioteket har en generos instiillning till 
att kopa in medier pa inkopsforslag av 
kunder. 

£tis.. Bibliotekets tjanster ar gratis forutom 
videofilmslan (20 kr), kopior (2 kr/kopia), 
fjarrlfm och reservation av medie (5 kr). 

Verksamheten kostar 450 kronor per 
kommuninvanare och ar. 

E.l.a1s.. Centralt Hige. Byggnad fran 1983. 
Biblioteket iir upplagt efter det tredelade 
bibliotekets princip, det vill saga med 
boktorg, traditionell uppstallning av 
medier och oppet magasin. 
Skyltsystem fran 1990 med ljusskyltar i 
taket, utskurna frigolitskyltar pa hyllorna 
och elektronisk oversiktskarta. 

Biblioteket har oppet 63 tirnmar i veckan. 
Biblioteket har ca 160 liisplatser. 

Promotion. Biblioteket anvander sig av 
broschyrer, affischer och annonser i 
lokaltidningen. All information fran 
biblioteket iir forsedd med bibliotekets 
logotype och utformas av den person som ar 
marknadsforingsansvarig. 
Adresserad reklam anvands nagon gang 
per ar. Narradio och tidningar kallas till 
presskonferens nar biblioteket vill 
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Trollhattans Stadsbibliotek 

Extern marknadsforing 

Produkt. Biblioteket har utOver det 
traditionella utbudet av tjanster aven 
videofilmer, CD-ROM och CD-skivor. 

Inkopspolicyn ar att varna om 
yttrandefriheten och framja fri 
asiktsbildning. Biblioteket ar ocksa 
relativt oppet for inkopsforslag och 
onskemal fr{m lantagarna. 

.Pris...Bibliotekets tjanster ar gratis 
forutom videofilmslan (20 kr), kopior 
(2 kr/kopia), fjarrlfm och reservation av 
medie (5 kr). 

V erksamheten kostar 341 kronor per 
kommuninvanare och ar. 

£.l.ats... Mycket centralt lage i Kulturhuset. 
Byggnad fran 1990. Biblioteket har 
medierna uppstiillda traditionellt. 
Skyltsystemet ar traditionellt. 

Biblioteket har oppet 44 timmar i 
veckan. 
Tidningsrummet har oppet 11 timmar 
utOver dessa timmar. 
Biblioteket har ca 100 Hisplatser. 

Promotion. Biblioteket anvander sig av 
broschyrer, affischer och annonser i 
lokaltidningen. All information fran 
biblioteket iir forsedd med bibliotekets 
logotype. Informationen utformas av den 
programansvarige bibliotekarien och 
bibliotekschefen. Biblioteket har ett 
kontinuerligt samarbete med niirradion. 
Lokaltidningen kontaktas niir biblioteket 



informera allmanheten om migon handelse. 

Kalmar Stadsbibliotek 

Interaktiv marknadsforing 

Feedback fran kundema fas genom att de 
frarnfor sina asikter till personal en i yttre 
tjanst eller genom att de talar in ett 
meddelande pa Teleboks rostbrevlacta. 
System for feedback ar under utveckling. 
Marknadsundersokningar gors med jamna 
mellanrum, bade stOrre och mindre. 

Biblioteket ger inga favorer till trogna 
kWlder, utOver att personalen sager sig 
"klappa om" trogna kunder lite extra. 

Biblioteket har en nedskriven policy, en sa 
kallad biblioteksetik, som beskriver hur 
personalen ska bemota kunder. 
Interaktiv marknadsforing diskuteras aven 
pa sarnmantraden for att gora personal en 
medveten om bibliotekets policy. 
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viii informera allmanheten om nagon 
handelse. 

Trollhattans Stadsbibliotek 

Interaktiv marknadsforing 

Feedback fran kundema fas genom att de 
framfor sina asikter till personalen i yttre 
tjanst. 
En storre marknadsundersokning gj ordes 
for ett par ar sedan och mindre enkater 
med lantagare gors nar det behovs, till 
exempel om bibliotekets oppettider. 

Biblioteket ger inga favorer till trogna 
kunder, utover att personalen sager att de 
anstranger sig lite extra med en trogen 
kund. 

Biblioteket har inte nagon nedskriven 
policy for hur personalen ska bemota 
kunder, men personalen verkar ha en 
mWltlig policy som de arbetar efter. 
Interaktiv marknadsfOring diskuteras 
aven pa sammantraden for att gora 
personalen medveten om bibliotekets 
policy. 
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4. Presentation av enkaterna 

Efter att ha tagit reda pa hur marknadsforingen ser ut pa Trollhattans och Kalmar 
Stadsbibliotek, ville vi undersoka hur kunderna upplever kvaliteten pa tjansterna som erbjuds 
pa respektive bibliotek, samt ta reda pa vad de anser om marknadsforingen. Det gar inte att 
undersoka kundernas asikter om alia aspekter av marknadsforing, varfor vi framst ville 
undersoka deras uppfattning om den externa samt den interaktiva marknadsforingen. En fraga 
beror den interna marknadsforingen, fragan om samarbetet inom personal en, men 
enkatfragorna koncentreras till den externa och den interaktiva marknadsforingen. Vi delade 
sjalva ut enkaterna till vara respondenter och samlade in dem, eftersom vi ville vara sa sakra 
som mojligt pa att !a in alia enkater. Vi gick ut med etthundra stycken en.kater pa respektive 
bibliotek vilka delades ut slumpvis under tre dagar, jamnt fordelat under dagen for att !a en sa 
bra spridning som mojligt pa respondenterna. Eftersom vi var narvarande i biblioteket och 
cirkulerade fanns det mojlighet for enkatsvararna att stalla fragor direkt till oss vid eventuella 
problem. Vi fick en hog svarsfrekvens: bortfallet var 3% i Kalmar och 7% i Trollha.ttan. 

Efter att ha analyserat respondenternas svar har vi kommit fram till att vi har en bra spridning 
pa dem, bade med hanseende pa alder och kon. De tillfragade besokarnas alder var mellan 15 
och 85 ar. Det var anmarkningsvart att besokarnas medelalder pa bada biblioteken var 31 ar, 
enligt resultatet pa var enkat. Om den kan man kanske tycka att den ar nagot lag, men det har 
ingen betydelse for den har uppsatsen eftersom medelaldern var samma pa bada biblioteken. 
Dessutom anser vi att det ar mojligt att jamfora kunderna pa Kalmar respektive Trollhattans 
bibliotek eftersom de besoker biblioteken ungefar lika ofta. Runt 30% gar till biblioteket flera 
ganger i veckan~ mellan 30-40% gar till biblioteket en gang i veckan; ca 25-35% besoker det 
nagon gang i manaden och ca 5% besoker det nagon gang per ar. 

4.1 Kundernas behov och onskemal 

Har Du andra behov eller onskemal som Du anser att biblioteket borde tillgodose? 

Ja 

• Trollhattan D Kalmar 
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Har ser vi att drygt 70% av kunderna pa bada biblioteken ar nojda med tjansterna som erbjuds. 
Drygt 20% anser att biblioteken borde tillgodose andra onskemal. Ingen skillnad rader mellan 
de bada biblioteken. Emellertid ar forhallandena kanske inte riktigt sa enkla som de ser ut; 
manga faktorer kan ha betydelse for att resultatet blev som det blev. M{mga manniskor tycker 
att biblioteket ar en bra institution eftersom den ar gratis och tillganglig for alia. Sarskilt 
kanske gratisprincipen kan bidra till att man inte ifragasatter verksamheten eller har lika hoga 
krav pa den som pa en tjanst som man betalar for. Respondenterna kan ocksa ha varit 
stressade vilket ledde till att de inte kom pa vilka eventuella onskemal de har. Om enkaten 
hade givit alternativ, sasom till exempel "fler datorer," "Internet," "tidskrifter" och sa vidare 
kanske fler hade markerat att de har behov av andra tjanster. 

En del har dock skrivit kommentarer pa slutet istallet fori direkt anslutning till den har fragan 
och vi har valt att redovisa alla kommentarer tillsammans. I Trollltiittan fick vi bland annat 
foljande svar: Tva personer ansag att bibliotekarierna var otrevliga och onskade foljaktligen 
att de skulle bli trevligare bemotta. Ytterligare fyra personer tyckte att de skulle ha fler 
anstallda eftersom det ar svart att fa hjalp i informationsdisken pa grund av tidsbrist och for fa 
anstallda. Nio respondenter onskade mer datorer, Internet eller IT, CD-1-spel och CD-ROM
skivor. Sju personer hade asikter om litteraturbestandet, de ville bland annat att biblioteket 
skulle satsa pa en smalare profil betraffande saval skonlitteratur som facklitteratur, samt 
bocker pa utlandska sprak, och en kund onskade mer utlandska tidskrifter. Fern personer 
tyckte att oppettiderna skulle fOrlangas. I ovrigt fanns det inga genomgaende onskningar, 
resten var mer individuella krav och onskningar som till exempel mer barnteater, mer synth
musik, cafe och mer Hisvrar efterfragades. Svaren pa de oppna fragorna finns fortecknade i 
bilaga 2. 

I Kalmar sag svaren ut pa fOijande satt: Fyra kunder hade kommentarer om personal en, varav 
tre var negativa och en positiv. Fyra personer ansag att biblioteket skulle hyra ut datorer, en 
kund tyckte att de skulle skaffa CD-ROM, en annan efterfragade ett datorrum pa biblioteket, 
samt tva kunder tyckte att bibliotekets datasystem var svart att forsta sig pa. Atta personer 
ansag att det finns for fa sittplatser, varav en tyckte att forskarrurnmen var for sma och druigt 
skotta. Sex personer tyckte att utbudet av skon- och/eller facklitteratur var otillfredsstallande; 
fyra personer onskade fler "smala" tidskrifter, samt en kund klagade pa distributionen av 
dagstidningar. Tre kunder var inte nojda med utbudet av musik och vad betraffar 
videouthyrningen komrnenterade tva personer att utbudet var for litet. Dessutom var det nagra 
som tyckte att oppettiderna borde forlangas. I ovrigt var det, precis som i Trollhattans fall, 
mer specifika krav och onskemal, tva kunder till exempel, ansag att biblioteket borde byta ut 
sina telefoner eftersom de vasnas; en onskade att biblioteket skulle vara oppet nattetid. 
Slutligen var det en person som frarnholl onskemal om att biblioteket skulle vara en del av ett 
storre kulturcentrum dar alia intresserade kan ha fri till gang till intellektuell och skapande 
verksamhet, samt social samvaro utan nagon storre kostnad for den enskilde. Svaren pa de 
oppna fragorna finns fortecknade i bilaga 2. 

De fiesta gar till biblioteken for att lana backer, manga Hiser ocksa tidningar och tidskrifter, 
samt studerar. Pa fragan hur kunderna uppmarksammade att biblioteket har 
tjanstenltjansterna de utnyttjar svarade ca 25% pa bade Kalmar och Trollhattan att de har 
vetat om det sa lange de kan minnas. Ca 15% markerade "vet ej" och drygt 10% pa bada 
stallena hade fatt reda pa det genom vanner och bekanta. Mellan ca 10-15% hade fatt 
information i skolan. Det var en viss skillnad vad betraffar hur manga som blivit informerade 
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genom bibliotekets informationsmaterial, i Kalmar hade endast ca 1 0% tagit del av nagot 
informationsmaterial och i Trollhattan var det drygt 20%. Detar emellertid ingen signifikant 
skillnad enligt Pearsons chi-tva test. I ovrigt var det lite varierande svar, kunderna har i 
allmanhet ingen klar uppfattning om hur de har upptackt en viss tjanst. 

Om Du har tagit del av migon information om biblioteket, formedlade den 
informationen da en bild som Du uppfattade som: 

30; 
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I 
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. ~ 
0 .;..-' -----'---Bortfall Positiv Neutral 

• Trollhattan D Kalmar 

Nasta fraga tog upp information, reklambroschyrer och annonser. Vi ville ta reda pa om 
kunderna har tagit del av nagon information om biblioteket och vad den informationen i sa 
fallformedlade till dem. Svarsalternativen var "positiv," "neutral," "negativ," "inte fatt nagon 
information" samt "vet ej." Ungefar en tredjedel anser att de inte har tagit del av nagon 
information om biblioteket och det ar ingen signifikant skillnad mellan biblioteken. Ungefar 
en femtedel i respektive stad tyckte att biblioteksinformationen formedlade en bild som var 
neutral. Detta beror troligtvis pa att informationen som biblioteken skickar eller delar ut oftast 
kanske handlar om oppettider och liknande, vilket inte sager sa mycket om sjalva 
verksamheten. 40% i Trollhattan tyckte att informationen var positiv, jamfort med 32% i 
Kalmar. Endast 2% i Trollhattan hade fatt information som de upplevde som negativ, vilket 
ocksa berodde pa att informationen handlade om f6rsfu:nrade oppettider. 10% i Trollhattan 
jamfdrt med 14% i Kalmar markerade "vet ej." 
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Anser Du att Du har mojlighet att paverka bibliotekets verksamhet? 
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Bortfall Ja 

• Trollhattan 

Nej Vetej 

D Kalmar 

Over halften av kundema pa bada biblioteken vet inte om att de kan paverka verksamheten. 
Detta ar nagot anmarkningsvart eftersom Kalmars bibliotek, i samband med GOK-projektet, 
har satsat en hel del pa brukarmedverkan och verksamhet med "kunden i centrum." Det har 
inte givit nagot resultat i var enkat, har ligger till och med Trollhattan aningen hogre. 
Dessutom anser narmare 30% pa bada biblioteken att de inte kan paverka bibliotekets 
verksamhet, och det ar ju nastan en tredjedel som harden asikten eller erfarenheten. Endast 
mellan 10-20% pa biblioteken anser att de kan paverka. Detar ingen signifikant skillnad 
mellan de bada enligt chi-tva testet. Eftersom vi lamnade utrymme for kommentarer pa den 
har fragan har vi ocksa fatten del svar. Utav dem som anser att de kan paverka har 13 
personer i Kalmar namnt att de kan paverka genom inkopsfdrslag; resten var nagot skeptiska 
och anrnarkte art de kanske skulle kunna paverka i en liten skala, till mojligtvis en bok, men 
inte till omfattande eller stora forandringar. I Trollhattan var det en bart fyra personer som 
namnde inkopsforslag pa bocker, tidskrifter och sa vidare; tre personer skrev att de pratar med 
personal en om de saknar nagot, samt tva personer verkade ha den overgripande verksamheten 
i atanke med sina formuleringar "ev. genom insandare i lokalpressen" och "inte ensam, men 
om tillrackligt manga fragar efter en bok, tidning eller tjanst sa inser ansvariga 
befattningshavare forr eller senare att dom far lov att ordna saken." Kalmars satsning pa 
efterfragestyrda inkop har kanske gett vissa resultat, men det firms fortfarande en del att arbeta 
med for att det ska komma in i medvetandet pa biblioteksbesokarna. I Trollhattan verkar det 
inte som om kundema tanker pa eller ar speciellt insatta i att de kan paverka urvalet genom 
inkopsforslag. 

4.2 Kundernas kunskap om bibliotekens tjanster 

Nasta fraga i enkaten var uppdelad pa ett antal mindre fragor som handlade om information, 
det vill saga hur val kundema kanner till de olika tjanstema som erbjuds. De kunde gradera 
fran 5-l , om de var val insatta i hur en tjanst fungerade markerade de 5, och om de nastan inte 
ails kande till den markerade de 1. Det fanns aven ett altemativ 0, som var lika med "vet ej." 
Om den forsta fragan, kostnadsfria !em av litteratur, kan man bara saga att i princip alia 
kanner till tjansten. Av de fa som inte hade nagon uppfattning kan man inte utesluta 
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mojligheten att de missuppfattade fragan. De som instamde helt och markerade alternativ 5 
var i Trollhattan 93% och i Kalmar 89%. Det var ingen signifikant skillnad mellan de bMa 
biblioteken. 

Angaende fragan omjjarrl(m kan man konstatera att tjansten inte ar fullt sa etablerad bland 
kundema, aven om det var relativt manga som var medvetna om tjansten. I Trollhattan var det 
51% mot Kalmars 65% som var insatta i fjarrlanetjansten, om man slar ihop alternativ 4 och 
5. De som hade markerat altemativ 1 eller 2 uppgick till14% i Trollhattan och 7% i Kalmar. 
Det var runt 15% pa respektive bibliotek som inte hade nagon uppfattning om tjansten. 
Skillnaden var inte tillrackligt star for att vara signifikant. 

Jag kanner val till att biblioteket erbjuder musik pa CD: 
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Bortfall 

• Trollhattan D Kalmar 

I Trollhattan satsas mer pa inkop av CD-skivor, viiket marks i resultatet av enkaten. Detar 
76% i Trollhattan som kanner till tjansten val, jamfort med 49% i Kalmar. Det ar en 
signifikant skillnad som troligtvis beror till stor del pa de olika satsningarna pa CD-skivor 
som gars pa respektive bibliotek. I Trollhattan satsas det mycket pa att kopa in CD-skivor, 
eftersom det for dem bland annat ar ett satt attt locka ungdomar till biblioteket. I Kalmar 
daremot erbjuder de endast CD-skivor for avlyssning i biblioteket, men inte for hemlan. I 
Kalmar harman dessutom placerat CD-skivorna bakom disk, vilket i princip omojliggor 
spontana uppHickter av skivorna. Som kund maste man kanna till att de finns, eller aktivt ta 
reda pa det. 

Att man kan kopiera pa biblioteken ar 77% i Kalmar och 86% i Trollhattan val insatta i. 
Skillnaden mellan Kalmar och Trollhattan ar sa liten att den inte ar signifikant. Altemativ 3 
hade yttertigare 12% markerat i Trollhattan och i Kalmar 13%, vilket gor att det endast ar kvar 
ett par procent pa respektive bibliotek som markerade altemativ 1 och 2. I Kalmar var det 5% 
som inte hade nagon uppfattning om kopieringsmojlighetema. 

V ad betraffar videouthyrningen och besokarnas kannedom om den, bar vi kornmit fram till att 
aven har kanner de fiesta till servicen som erbjuds. Inte heller har ar det nagon signifikant 
skillnad, det ar 82% som markerade altemativ 4 och 5 i Kalmar, jamfort med 73% i 
Trollhattan. Videohylloma ar placerade precis vid ingangen till respektive bibliotek, vilket 
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troligtvis bidrar mycket till art kundema kanner till tjansten trots art de kanske inte brukar 
hyra videofilmer. Den teorin kan mojligtvis bekraftas av forhallandena i Kalmar vad betraffar 
till exempel CD-skivorna, som man har placerat bakom disken, och art det bara var 49% som 
var val insarta i den tjansten, medan 82% kanner till videofilmema som ar strategiskt 
utplacerade. 

Jag kanner val till att kunder kan lamna inkopsrorslag pa litteratur och andra medier: 
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Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

C Kalmar 

45% av kundema i Kalmar ar val bekanta med art de kan lamna ink6psf6rslag, och markerade 
salunda altemativ 4 och 5. De som har markerat altemativ 3, och som instammer delvis, 
uppgar till 19%. De kunder som inte har nagon uppfattning i fn1gan, eller for vilka det ar 
inaktuellt art larnna inkopsforslag, uppgick till 15%. 21% har markerat altemativ 1 och 2, 
vilket innebar att dear knapphandigt insatta i tjansten. Resultatet paden har fragan ar 
intressant om man jamfor med en motsvarande fraga som stall des i Trollhattan gallande hur 
val kundema kanner till att de kan lamna inkopsforslag pa lirteratur. Dar var det endast 27% 
som markerade altemativ 4 och 5. De som instamde delvis uppgick till21 %, och hela 33% 
markerade alternativ 1 och 2. Det var 20% som inte hade nagon uppfattning, alternativ 0 
alltsa. Diagrammet nedan fortydligar forhallandena pa Trollhattans bibliotek. 

68 



II! 
i . .. 
!!! 

-... 
= 

= 

Jag kanner val till att kunder kan Himna inkopsforslag pa litteratur: · 
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• Trollhattan 

Att nastan halften av kundema i Kalmar var val insatta i tjansten jamfort med den knappa 
tredjedelen i Trollhattan kan bero pa Kalmars stora satsning i sam band med GOK-projektet, 
dar man har velat satta kunden i centrum. Marknadsforingen har till stor del gatt ut pa att 
kunderna ska fa vara med och bestamma hur verksamheten ska se ut och att biblioteket koper 
in Iitteratur pa efterfragan. Man har aven genomfort en kampanj som man kallade "Dina 
onskemal galler. Du bestammer- vi bestaller," ar 1992, vilket ocksa kan ha bidragit en hel del 
till skillnaden. Den fick folk uppmarksamma pa tjansten. Forha.llandena i dagsHiget pa manga 
bibliotek, mojligtvis aven pa Trollhattans bibliotek, kan vara a.tt kunderna har en vag 
kannedom om tj ansten, men de avhaller sig fran att bestalla efterom de tror att det maste vara 
mycket "viktig11 litteratur som man bestaller och inte bara skonlitteratur. 

Jag kanner till att kunder kan lamna inkopsfOrslag pa CD-skivor: 

30 r 

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 

• Trollhattan 

A ven resultatet pa nasta fraga gallande hur val kunderna kanner till att de kan lamna 
inkopsforslag pa CD-skivor, visade laga siffror. Fragan ar enbart relevant att stalla i 
Trollhattan eftersom de satsar mycket pa inkop av CD-skivor, medan kundema i Kalmar kan 
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lamna inkopsfdrslag pa alia typer av medier. Nastan en tredjedel har ingen uppfattning alls 
och ytterligare en dryg tredjedel, 38%, markerade alternativ 1 och 2. Majoriteten av den 
aterstaende tredjedelen markerade altemativ 3, endast 10% instamde pa alternativ 4 och 5. 

Marknadsforingen av Kalmars Telebok-tjanst, dit man kan ringa fOr att fa upplysningar, 
boktips med mera, har inte lyckats. Endast 19% kanner val till tjansten, ca 7% markerade 
altemativ 3, samt 35% markerade altemativ 1 och 2. 39% hade inte nagon uppfattning och 
markerade saledes altemativ 0. Att sa fa kanner till tjansten kan delvis bero pa dalig 
marknadsforing i det htir specifika fallet, men det kan aven bero pa att de 
fiesta fdredrar att besoka biblioteket istallet for att ringa. 

Nasta fraga angaende hur bekanta kunderna tir med Internet, resulterade i hoga siffror 
pa alternativ 4 och 5 dar 61% markerade att de var val insatta i tjansten. 13% harnnade pa 
altemativ 3 och 13% markerade alternativ 1 och 2. 14% har ingen uppfattning. 
Den har fragan ar bara relevant for Kalmar eftersom Trollhattan inte har skaffat Internet annu. 

Kalmar bibliotek har aven paborjat en anvandarutbildning i Internet, men det verkar inte som 
om den har fatt sa mycket respons eftersom en bart 13% instamde med alternativ 4 och 5. 1 0% 
var nagorlunda insatta, men bela 40% tillsammans markerade alternativ loch 2. 

38% hade ingen uppfattning overhuvudtaget om anvandarutbildning. 

Jag kanner till informations- och upplysningstjansten: 
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• Trollhattan D Kalmar 

I Trollhattan svarade 67% att de kanner till informationstjansten, det vill saga markerade 
altemativ 4 och 5, medan 50% i Kalmar var insatta i tjansten. De som markerade altemativ 3, 
att de var nagorlunda insatta i tjansten, var 17% i Trollhattan och 21% i Kalmar. De som inte 
ails var speciellt informerade, som hade markerat altemativ 1 och 2, var i Trollhattan 7% mot 
16% i Kalmar. Det var ingen signifikant skillnad mellan biblioteken men anda viss skillnad. I 
Trollbattan har man tva separata diskar for informationstjansten och Ianeexpeditionen, vilket 
kan underHitta for kundema att forsta att det ar tva separata funktioner inom biblioteket. I 
Kalmar dtiremot sitter informationsdisken ihop med laneexpeditionen, vilket kan bidra till att 
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respondenterna i Kalmar tror att det ar en och samma disk, med samma funktion. Detta kan vi 
emellertid inte veta, bara spekulera i. 

Jag kanner till att jag som kund kan soka i den interna databasenlbokkatalogen: 

• Trollhattan D Kalmar 

Att kunderna kan soka i den interna databasen/bokkatalogen har mer an halften kannedom 
om pa respektive bibliotek. I Trollhattan ar det 66% och i Kalmar handlar det om 56% som 
har markerat alternativ 5. Sammanraknat med altemativ 4 uppgar det till 75% i Kalmar, och i 
Trollhattan 77%, med andra ord kan man inte saga att det finns en signifikant skillnad mellan 
biblioteken. Alternativ 3 hade 9% pa respektive bibliotek markerat. De som inte har m\gon 
uppfattning var i Trollhattan 8% mot 10% i Kalmar. De som inte instiimmer och tycker att de 
ar bekanta med databasen uppgar pa Trollhattans bibliotek till6% och pa Kalmars bibliotek 
till 7%, vilket tyder pa att databasen som alternativ till den gamla kortkatalogen verkar ha 
slagit igenom i det allmanna medvetandet. 

5.3 Kundernas uppfattningar om bibliotekens utbud 

Den del av bibliotekens utbud som vi bad kunderna betygsatta i enkaten var utbudet av 
skonlitteratur, faktabocker, tidningar och tidskrifter, videofilmer, musik, utstallningar och 
foreH:isningar, forfattarbesok och liknande. Respondentema fick betygsatta bibliotekens 
tjanster genom att markera alternativen 1-5, dar 1 stod for att man inte alls instarnmer i 
pastaendet och 5 for att man belt instammer. Det fanns aven ett alternativ "vet ej" om man inte 
hade nagon uppfattning. Vad vi kunde konstatera var att kundema var overvagande nojda med 
utbudet i bade Trollhattan och Kalmar. Svaren pa fragoma fordelade sig enligt foljande 
diagram och beskrivningar. 
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Jag tycker att utbudet av skonlitteratur ar bra. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om vad man tycker om det skonlitterara utbudet blev det ingen signifikant skillnad i 
svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Vad man kan sear att de flesta kunderna pa de bada 
biblioteken ar nojda med det skonlitterara utbudet, det vill saga har valt alternativ 4 eller 5. 
71% i Trollha.ttan och 64% i Kalmar har svarat med dessa alternativ. Mycket fa ar missnojda, 
det vill saga har valt alternativ 1 eller 2. Endast 1 % i Trollhattan och 5% i Kalmar har valt 
dessa alternativ. Att svaren har utfallit sa lika pa de bada orterna kan bero pa att biblioteken 
har ett ungefar lika start utbud av skonlitterara volymer. Pa bMa biblioteken ar man ocksa 
mycket lyhorda for inkopsfdrslag pa skonlitteratur, vilket ocksa kan bidra till den positiva 
attityden. 

Jag tycker att utbudet av faktabocker ar bra. 
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Vet ej 

• Trollhattan Kalmar 
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Inte heller pa fragan om hur bra man tycker utbudet av faktabocker ar blev det nagon 
signifikant skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar. De fiesta av de tillfragade ar 
nojda med utbudet av facklitteratur, det vill saga har valt alternativ 4 eller 5. Dessa alternativ 
har 67% i Trollhattan respektive 63% i Kalmar valL Missnojda, det vill saga de som har valt 
alternativ 1 eller 2, ar endast 5% i Trollhattan och 7% i Kalmar. Kanske kan likheten i svaren, 
som i fragan om vad kundema tycker om det skonlitterara utbudet, bero pa att de bada 
biblioteken har ett ungefar lika stort utbud av facklitteratur. Eventuellt kunde man har ha 
forvantat sig en lite mer positiv attityd hos besokama pa Kalmar bibliotek, eftersom de koper 
in alia faktabocker man far inkopsforslag pa, vilket man inte gor i Trollhattan. Sa blev dock 
inte fallet. 

Jag tycker att utbudet av tidningar och tidskrifter ar bra. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan vad kunderna tycker om utbudet av tidningar och tidskrifter blev det en signifikant 
skillnad mellan svaren i Trollhattan och svaren i Kalmar. Detar fler som ar nojda, det viii 
saga har valt alternativ 4 och 5, i Trollhattan an i Kalmar. 78% i Trollhattan ar nojda jamfort 
med 56% i Kalmar. Pa bada biblioteken ar det dock fa som ar missnojda, det vill saga har valt 
alternativ 1 eller 2. Detar endast 3% missnojda i Trollhattan respektive 8% missnojda i 
Kalmar. Anmarkningsvart ar att kunderna ar mer positiva i Trollhattan ani Kalmar, eftersom 
man har farre tidskrifter och tidningar dar an pa biblioteket i Kalmar. I Trollhattan harman 
367 olika tidskrifter och 59 olika dagstidningar. I Kalmar harman 540 olika tidskrifter och 60 
olika dagstidningar. Mojligtvis skulle skillnaden i svaren mellan Trollhattan och Kalmar 
kunna bero pa att man har olika satt att placera tidskrifter pa i de olika biblioteken. I 
Trollhattan harman alla tidskrifter samlade i en tidskriftshorna medan man i Kalmar har dem 
spridda under de amnesomraden som de kan sorteras in under. De tidskrifter som man inte 
kan placera under nagot amnesomrade placeras pa ett speciellt stalle i biblioteket. Mojligtvis 
kan denna uppdelning gora att bibliotekets besokare inte ar medvetna om bibliotekets hela 
utbud av tidskrifter. 
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Jag tycker att utbudet av videofilmer ar bra. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om hur man uppfattar utbudet av video blev det ingen signifikant skillnad i svaren 
mellan Trollhattan och Kalmar. Vad man kan konstatera ar att manga av de tillfragade inte har 
nagon uppfattning, nastan 30% av de tillfragade pa de bada biblioteken svarade med 
altemativet .,vet ej 11

• Att det ar sa manga som inte har nagon uppfattning ar inte forvfmande 
eftersom endast 21% i Trollhattan och 26% i Kalmar svarade att de ibland lanar video pa 
fragan varfor man gar till biblioteket. Anmarkningsvart ar att av dem som har en uppfattning, 
ar relativt manga missnojda med utbudet, det viii saga har valt alternativ 1 eller 2. I 
Trollhattan ar det 13% missnojda och i Kalmar 24% missnojda. Kanske kan missnojet bero pa 
att manga ungdomar hyr video och att de onskar ett mer actionbetonat utbud an vad 
biblioteken erbjuder. 

Jag tycker att utbudet av musik ar bra. 

60 . 

SOi 
i 
I 
I 

40, 
I 
! 

301 
I 
I 

• Trollh~ttan D Kalmar 

Pa fragan om vad man tycker om utbudet av musik blev det en signifikant skillnad i svaren 
mellan Trollhattan och Kalmar. Betydligt fler av de tillfragade i Kalmar, 56%, har ingen 
uppfattningjamfort med de tillfragade i Trollhattan, 33%. Av de som har en uppfattning i 
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fragan kan man se att det ar relativt mfmga som inte ar nojda med utbudet, det vill saga har 
valt altemativ 1 eller 2. 24% i Trollhattan och 20% i Kalmar har valt de altemativen. Man kan 
ocksa notera att det ar fler som ar missnojda an nojda pa de bada biblioteken. 
Att manga inte har nagon uppfattning om musikutbudet i Kalmar beror delvis pa att manga av 
de tillfnlgade inte kanner till att biblioteket har tjansten. Pa fragan om man kanner till att 
biblioteket har musik svarade drygt 40% att de inte kanner till det. Ytterligare en forklaring 
till att sa Ia har nagon uppfattning i fragan kan vara att man inte satsar sa mycket pa 
musikutbudet och heller inte erbjuder musik till utlan. Detta fOrhallande kan aven vara 
anledningen till att sa manga inte ar nojda med musikutbudet i Kalmar. I Trollhattan daremot 
satsar man mer pa CD-skivor och pa att ha ett brett utbud av musik, vilket gor det fdrvanande 
att relativt manga inte ar nojda. En forklaring kan kanske vara att man pa senare tid, det vill 
saga veckoma innan vi gick ut med var enkat, har kopt in manga CD-skivor som man annu 
inte har hunnit ra ut i biblioteket. 

Nar vi fragade biblioteksbesokarna vad de tycker om bibliotekens utstallningar kunde vi 
notera att det var manga som inte hade nagon uppfattning i fragan. Ca en tredjedel i 
Trollhattan och Kalmar hade valt det alternativet. Vi kunde ocksa konstatera att av dem som 
hade en uppfattning var de flesta nojda, det vill saga hade valt altemativ 4 eller 5, och relativt 
ra var missnojda, det vill saga hade valt altemativ 1 eller 2. I Trollhattan var 32% nojda och 
11% missnojda och i Kalmar var 27% nojda och 11% missnojda. Att sa manga inte har nagon 
uppfattning i fragan beror kanske pa att utstallningar vanligtvis inte ar den huvudsakliga 
anledningen till att man besoker biblioteket och att man darfdr inte har engagerat sig sa 
mycket i fragan. Biblioteken satsar inga pengar pa att anordna utstallningar, utan den som vill 
ordna en utstallning i bibliotekets lokaler far bekosta det sjalv. Biblioteken star emellertid for 
lokalen. Trollhattans bibliotek tar dock initiativ till olika utstallningar, men biblioteket har 
inget konto for sadan verksamhet och darfOr maste utstallningsmaterialet vara gratis. 

Vi fragade aven via enkaten vad biblioteksbesokarna ansag om deforelasningar, 
.for.fattarbesok och liknande som halls i biblioteket. Har hade de fiesta ingen uppfattning. 
Drygt tva tredjedelar i Trollhattan och Kalmar hade valt altemativet vet ej. Pa de ovriga 
alternativen hade svaren fdrdelat sig tamligen jamt. Anledningen till att flertalet av de 
tillfragade inte har nagon uppfattning kan vara att det inte ar sa manga av biblioteksbesokarna 
som brukar besoka forelasningar, forfattarbesok och liknande evenemang. Biblioteken satsar 
inte heller nagra pengar pa den har typen av verksamhet, utan det ar studieforbund, fdreningar 
och liknande som anordnar evenemangen i bibliotekens lokaler. 

4.4 Kundernas uppfattningar om bibliotekens tillganglighet 

For att fa reda pa hur lattillgangligt biblioteksbesokarna tycker att biblioteken ar stallde vi 
fragor om till exempeloppettider, skyltning och tillganglighet till lane- och 
informationsdiskarna. Respondentema fick pa en skala fran 1 till 5 svara pa ett antal 
pastaenden. Alternativ 1 stod for att man inte alls instammer i pastaendet och altemativ 5 fOr 
att man helt instammer i pastaendet. 

Nar det gall de oppettiderna fick vi fram att de flesta var nojda med des sa pa de bagge 
biblioteken. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan svaren i Trollhattan och Kalmar. I 
Trollhattan hade 59% valt alternativ 4 eller 5, det vill saga var nojda och i Kalmar hade 74% 
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valt dessa altemativ. Missnojda med oppettidema, det vill saga har markerat altemativ 1 eller 
2, var 22% i Trollhattan och 9% i Kalmar. Lite forvanande kan man tycka att likheten i svaren 
var eftersom Kalmar har generosare oppettider an Trollhattan. I Kalmar har man oppet fran 
9.00 till20.00 mfmdag till torsdag, 9.00 till19.00 fredagar, 10.00-15.00 lordagar och 13.00-
17.00 sondagar. Trollhattan harman oppet fran 11.00 till19.00 varje vardag och 10-14 pa 
lOrdagama. Kalmars bibliotek har alltsa oppet 19 timmar mer i veckan an Trollhattans 
bibliotek. Noteras bor emellertid aven att Trollhattans biblioteks tidningsrum ar oppet fran 
9.00 varje dag, vilket kanske kan bidra till att en del av bibliotekets kunder uppfattar 
oppettidema som battre an vad de annars skulle gora. 

Med bibliotekens !age var en klar majoritet pa de bagge biblioteken nojda. 97% i Trollhattan 
och 92% i Kalmar tyckte att bibliotekets lage var bra, det vill saga har valt altemativ 4 eller 5, 
Det blev ingen signifikant skillnad mellan hur de tillfragade svarade i Trollhattan och Kalmar. 
Mojligtvis kunde man ha forvantat sig en stOrre skillnad i svaren eftersom Trollhattans 
bibliotek Jigger lite mer centralt an det i Kalmar, men sa blev alltsa inte fallet. 

Pa fragan om man tycker det ar latt att kommafram pa telefon hade 45-50% av de tillfragade 
pa de bagge biblioteken ingen uppfattning. Detta kan kanske hero pa att det inte ar sa manga 
som ringer till biblioteken. A v de som hade en uppfattning i fragan var de fiesta nojda, det vill 
saga hade valt altemativ 4 eller 5. Ungefar en fjardedel i Trollhattan och i Kalmar har svarat 
med de altemativen. 9% i Trollhattan och 14% i Kalmar var missnojda med bibliotekens 
tillganglighet via telefon, det vill saga hade svarat med altemativ 1 eller 2. 

Det finns gott om Hisplatser 

• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om kundema tycker att det finns tillrackligt med lasplatser blev det en signifikant 
skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Det var fler i Trollhattan som var nojda med 
antalet lasplatser, det vill saga hade markerat altemativ 4 eller 5, an som hade markerat dessa 
altemativ i Kalmar. I Trollhattan var 78% nojda jamf6rt med 42% nojda i Kalmar. Speciellt 
stor var skillnaden mellan hur manga som var helt nojda pa de bada biblioteket, det vill saga 
hade svarat med altemativ 5. I Trollhattan var 45% helt nojdajamfort med 21% i Kalmar. 
Antalet missnojda, det viii saga som hade svarat med altemativ 1 eller 2, var foljaktligen 
ocksa fler i Kalmar. 27% var missnojda i Kalmar jamfort med 7% i Trollhattan. 
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Antalet Hisplatser ar fler i Kalmar an i Trollhattan, har harman ca 160 lasplatser jamfort med 
ca 1 00 stye ken i Trollhattan. Detta maste man emellertid relatera till antalet besokare pa 
biblioteken. Kalmar hade 1995 406 752 besokare och Trollhattan hade sarnma ar 224 170 
besokare. Raknar man da ut hur manga Hisplatser det finns procentuellt per besokare ser man 
att besokarna pa de bagge biblioteken har ungefar lika stor tillgang tilllasplatser. Detta 
16rhallande gor att det ar lite forvanande att besokama i Kalmar ar sa mycket mindre nojda 
med lasplatsernas antal an vad besokarna pa Trollhartans bibliotek ar. 

Latt att hitta det man soker. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om respondentema tycker att det ar latt att hirta det man soker blev det en 
signifikant skillnad i svaren mellan Trollhartan och Kalmar. Fler ar nojda i Trollhartan, det 
vill saga har valt alternativ 4 eller 5, ani Kalmar. 68% hade svarat med altemativ 4 eller 5 i 
Trollhattan jamfort med 45% i Kalmar. De som tycket det var relativt svart att finna det man 
soker, det vill saga svarade med alternativ 1 eller 2, var 7% i Trollhartan och 17% i Kalmar. 
Varfor man tycker det ar svarare att hitta det man soker i Kalmar an i Trollhartan kan 
eventuellt bero pa art man inte tycker art iirnnesindelningen ar bra, att skyltningen ar oklar, att 
datasystemet ar svart att soka i eller att man inte kan fraga eftersom tillgangligheten till 
informationsdisken inte ar tillracklig. Det kan aven ha sin grund i det tredelade biblioteket 
som kanske forvirrar en del besokare. 
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Skyltningen ar tydlig. 
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• TroiiMttan D Kalmar 

Pa fragan om man tycker att skyltningen ar tydlig blev det ingen signifikant skillnad i svaren 
mellan de bada ortema. 64% i Trollhattan och 57% i Kalmar svarade med altemativ 4 eller 5, 
det vill saga var nojda med skyltningen. 5% i Trollhattan respektive 9% i Kalmar svarade att 
de inte var nojda, det vill saga hade valt alternativ 1 eller 2. Ca en femtedel av de tillfragade 
hade valt alternativ 3, det vill saga var relativt nojda med skyltningen. Eftersom det inte blev 
nag on signifikant skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar i den har fragan, bor det 
inte vara bristfallig skyltning som gar att fler i Kalmar ani Trollhattan tycker att det ar svart 
att hitta det man soker. Vad man emellertid kan bli forvanad over ar att inte fler ar nojda med 
skyltningen i Kalmar, det vill saga har svarat med altemativ 4 eller 5, eftersom man i samband 
med GOK-projektet arbetat mycket med att fortydliga sin skyltning. 

.Amnesindelningen ar bra. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om man tycker att amnesindelningen ar bra blev det en signifikant skillnad i svaren 
mellan de bacia biblioteken. I Trollhattan ar 67% nojda med amnesindelningen, det vill saga 
har svarat med alternativ 4 eller 5, gentemot 52% i Kalmar. Missnojda med 
arnnesindelningen, det vill saga hade svarat med alternativ 1 eller 2, ar 1% i Trollhattan och 
13% i Kalmar. Lite forvanande ar att man i Trollhattan finner amnesindelningen sa mycket 
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battre ani Kalmar eftersom man pa bada biblioteken anvander sig av SAB-indelningen. 
Mojligtvis kan det vara sa att de tillfragade i Kalmar ser boktorget som en form av 
amnesindelning och att de inte tycker att denna form av temaindelning av vissa titlar ar bra. 
Biblioteket har emellertid tatt hoga utlaningssiffror pa de titlar som ingar i boktorget. Att man 
i Kalmar tycker att amnesindelningen ar sfunre an i Trollhattan kan kanske bidra till att de 
tillfragade i Kalmar tycker det ar svarare att hitta det man soker an de tillfragade i Trollhattan 
tycker. 

Bibliotekets databas ar latt att soka i. 
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Bortfall 

• Trollhattan 0 Kalmar 

Pa fragan om man tycker bibliotekets databas ar latt att soka i fick vi en signifikant skillnad i 
svaren mellan de bada biblioteken. Det ar fler i Kalmar som tycker det ar svart att soka i 
bibliotekets databas an som tycker det ar svart i Trollhattan. I Kalmar tycker 13% att det ar 
svart, det vill saga har valt altemativ 1 eller 2, jamfort med endast 3% i Trollhattan. 62% i 
Trollhattan tycker att det ar enkelt att soka i bibliotekets databas, det vill saga har svarat med 
alternativ 4 eller 5, jamfort med 48% i Kalmar. Kanske kan den skillnad som finns i svaren 
mellan Trollhattan och Kalmar paverka svaret i fragan om hur latt man tycker det ar att finna 
det man soker pa biblioteken. Databasemas soksystem pa de olika biblioteken, det vill saga 
OP AC, fungerar pa liknande satt och det ar svart att saga vad som gar det svarare att soka i 
Kalmar ani Trollhattan. 
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Lanedisken ar tillganglig. 
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• TroiiMttan D Kalmar 

Pa fn1gan om man fann lanedisken tillganglig blev det ingen signifikant skillnad i svaren 
mellan Trollhattan och Kalmar. Vad man kan sear att det ar ra missnojda pa biblioteken och 
att de aUra fiesta ar nojda, det vill saga har valt alternativ 4 eller 5. 1% i Trollhattan och 1 0% i 
Kalmar hade markerat alternativ 1 eller 2, det vill saga var missnojda med Ianediskens 
tillganglighet och 85% i Trollhattan och 77% i Kalmar var nojda. Eventuellt hade man kunnat 
forvantat sig fler positiva i Kalmar an i Trollhattan eftersom man har har kompletterat 
lanedisken med tva utlaningsrobotar och en robot till vilken man kan lamna tillbaka backer. 
Sa blev emellertid inte fallet. 

Informationsdisken ar tillganglig. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Inte heller pa fragan om man fann informationsdisken tillganglig blev det nagon signifikant 
skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Aven har kan man konstatera att de fiesta ar 
nojda med tillgiingligheten, det vill saga har valt altemativ 4 eller 5. I Trollhattan har hela 
80% valt de altemativet jiimfort med 62% i Kalmar. Detar emellertid fler som iir missnojda 
med informationsdiskens tillganglighet an lanediskens. Detta kan hero pa att man ibland pa de 
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bada biblioteken kan fa relativt langa koer till informationsdisken. A ven i denna fraga, liksom 
i den om lanediskens tillganglighet, hade man kanske kunnat forvantat sig att de tillfragade i 
Kalmar skulle svarat mer positivt an de tillfragade i Trollhattan, eftersom informationsdisken i 
Kalmar ar bemannad med tva bibliotekarier och den i Trollhattan med en. 

Kopieringsmojligheterna ar goda. 

• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om man tycker att kopieringsmojligheterna ar goda tick vi en signitikant skillnad i 
svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Fler ar nojda, det vill saga har svarat med alternativ 4 
eller 5, i Trollhattan ani Kalmar. I Trollhattan ar 68% nojdajamfort med 43% i Kalmar. 
Missnojda, det vill saga de som har svarat med alternativ 1 eller 2, ar 12% i Trollhattan och 
14% i Kalmar. Skillnaden mellan antalet nojda pa de bada biblioteken ar lite forvanande 
eftersom man pa vardera bibliotek har en kopiator och priset per kopia ar detsamma. Pa 
Trollhattans bibliotek kan man emellertid ta upp till fern kopior av referenslitteratur och tre 
kopior ut en dagstidning gratis, vilket man inte far gora i Kalmar. Kanske kan det vara detta 
forhallande som gor att man tycker att kopieringsmojligheterna ar battre i Trollhattan an i 
Kalmar. 

4.5 Kundernas uppfattningar om personalen och dess kompetens 

En viktig del av bibliotekets tjanster ar informationstjansten. Darfor ar det viktigt att man som 
kund tycker att man blir bra bemott och att personalen tar sig tid att hjalpa nar man fragar. Det 
ar ocksa viktigt man tycker att man far bra och tillforlitliga svar pa sina fragor. Skulle inte 
detta vara fallet upplevs kvaliteten pa bibliotekets tjanster som lagre. Aven har var fragoma 
utformade som ett antal pastaenden, vilka man med hjalp av alternativen 1 till 5 tick instamma 
eller inte instarnma i. 

Pa fragan om man tycker att man blir val mottagen nar man kontaktar eller kommer till 
biblioteket valde de allra fiesta alternativen 4 eller 5, det vill saga svarade att de var nojda. 
72% i Trollhattan och 76% i Kalmar hade valt dessa alternativ. Helt nojda, det vill saga hade 
svarat med alternativ 5, var 50% i Trollhattan och 47% i Kalmar. Mycket fa var missnojda 
med bemotandet, det vill saga hade valt alternativ 1 eller 2. Dessa alternativ hade 2% i 
Trollhattan och 10% i Kalmar valt. A ven pa fragan om man tycker att personalen garna tar 
sig tid att hjalpa mig, blev svaren overvagande positiva. 78% i Trollhattan och i Kalmar 
svarade att de var nojda, det vill saga hade markerat alternativ 4 eller 5. Aven pa denna fraga 
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var det fa som var missnojda, det vill saga hade svarat med altemativ 1 eller 2. I Trollhattan 
hade 4% svarat med de altemativen och i Kalmar 8%. 

Pa biblioteket far jag bra och tillrorlitliga svar pa mina fragor. 
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• Trollhattan D Kalmar 

Pa fragan om man tycker att man far bra och tillforlitliga svar pa sina fn\gor var de fiesta av 
de tillfragade nojda, det vill saga hade svarat med altemativ 4 eller 5. Det blev ingen 
signifikant skillnad mellan svaren i Trollhattan och Kalmar. 72% svarade att de var nojda i 
Trollhattanjamfort med 68% i Kalmar. Missnojda, det vill saga de som hade valt 
svarsaltemativ 1 eller 2, var 3% i Trollhattan och 9% i Kalmar. 

Personalen ar kompetent. 

• Trollhl!ttan D Kalmar 

Pa fragan om man tycker att personalen ar kompetent blev det ingen signifikant skillnad 
mellan svaren i Trollhattan och svaren i Kalmar. De fiesta ar nojda, det vill saga har valt 
altemativ 4 eller 5. 78% i Trollhattan och 68% i Kalmar ar nojda med personal ens kompetens. 
Missnojda, det vill saga de som svarade med altemativ 1 eller 2, var 2% i Trollhattan och 6% i 
Kalmar. Vad man kan utlasa av svaren pa fragoma som ror personal ens kompetens och satt att 
bemota kunderna ar att bada biblioteken verkar halla en enligt kunderna hog kvalitet pa sin 
informationstjanst. Manga manniskor ar inte medvetna om bibliotekariers kompetens och den 
langa utbildning som kravs. De tror att kanslister ar bibliotekarier, vilket kan leda till att de 
uppfattar kompetensen som lagre. 
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Samarbetet in om biblioteket verkar fungera bra. 
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• Trollhllttan D Kalmar 

Alt. 5 

Pa fragan om man ansag att samarbetet inom biblioteket verkar fungera bra fick vi en 
signifikant skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Fler i Trollhattan ani Kalmar 
svarade att de tyckte att samarbetet verkade fungera mycket bra. 3 8% i Trollhattan hade valt 
altemativ 5 jiimfort med 22% i Kalmar. Skillnaden i antalet missnojda, det vill saga som hade 
valt svarsaltemativen 1 eller 2 var emellertid inte sa stor, 5% i Trollhattanjamfort med 8% i 
Kalmar var missnojda med personal ens samarbete. V arf6r kundema i Trollhattan upplever att 
samarbetet fungerar battre an vad kundema i Kalmar gor ar svart att saga. Man har 
sammantraden i ungefar samma omfattning pa de bada biblioteken och aven ovriga 
kommunikationsvagar fungerar pa liknande satt pa respektive bibliotek. Kanske kan det bero 
pa att det ar fler anstallda i Kalmar an i Trollhattan, vilket kan gora det svarare att ha ett gott 
samarbete. Att samarbetet fungerar bra inom biblioteket ar viktigt om man ska kunna ge 
kundema en fullgod service. Det ar viktigt att kunder till exempel inte far olika besked av 
olika bibliotekarier och att den bibiotekarie som inte kan svara pa en fraga vet vern inom 
biblioteket som kanske kan gora det. 
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4.6 Kundernas uppfattningar om biblioteket som helhet 

For art fa reda pa hur kunderna uppfattade biblioteket som helhet stallde vi fragan om deras 
krav och forvantningar pa biblioteket brukar uppfyllas och om de totalt sert var nojda med 
biblioteket. A ven har fick man svara pa om man instarnmer i pastaendena genom art mark era 
nagot av alternativen 1 till 5. 

Mina krav och f<irvantningar pa biblioteket brukar uppfyllas. 

• Trollh~ttan D Kalmar 

Det blev ingen signifikant skillnad mellan svaren i Trollhattan och Kalmar pa fragan om krav 
och forvantningar pa biblioteket brukar uppfyllas. De fiesta svarar med alternativ 4 eller 5, det 
vill saga ar nojda. 81% har svarat sa i Trollhattan och 66% i Kalmar. I Trollhartan hade ingen 
angivit att deras forvantningar och krav sallan eller aldrig uppfylls, det vill saga 
svarsalternativ 1 eller 2. I Kalmar hade 7% valt de alternativen. 

Om forvantningar och krav brukar infrias beror pa hur hoga dessa krav och forvantningar ar. 
Det ar svart att stall a fragor genom vilka man far fram hur kundemas krav och forvantningar 
ser ut. Det m1gon tycker ar hoga forvantningar kan ju nagon annan tycka ar sjalvklarheter. 

Kanske kan det vara sa art man har hogre krav och forvantninga:r i Kalmar eftersom det 
skrivits mycket i tidningen om biblioteket, speciellt i samband med GOK-projektet. Detta ar 
emellertid nagot som vi inte kan fa svar pa genom var enkat. Misstanken art det kan forhalla 
sig sa finns emellertid, eftersom vi har fart mer positiva svar fran respondentema i Trollhattan 
an fran respondentema i Kalmar pa fragor som ror forhallanden som ar liknande pa de ba.da 
biblioteken. 
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Totalt sett ar jag nojd med biblioteket. 

50+ 

40~ 

Alt. 1 

• TrollhiUtan D Kalmar 

Svaren pa fragan om man totalt sett ar nojd med biblioteket blev mycket positiva. Helt nojda, 
det vill saga de som har svarat med altemativ 5, var 56% i Trollhattan och 41% i Kalmar. 
Nastan helt nojda, det vill saga valde svarsalternativ 4, var 37% i Trollhattan och 40% i 
Kalmar. Man kan aven notera att det inte var nagon av de tillfragade i Trollhattan som var 
missnojda, det vill saga hade markerat alternativ 1 eller 2, och 6% missnojda i Kalmar. Totalt 
sett verkar biblioteken hall a en i kundernas ogon hog kvalitet pa sina tjiinster. 

4. 7 Sammanfattning 

Om kunderna kiinner till bibliotekens tjansterl information 

Att man kan lana backer, hyra videofilmer, kopiera, utnyttja informations- och 
upplysningstjiinsten och soka i den interna databasen kiinde de fiesta av de tillfragade till. Har 
fick vi heller ingen signifikant skillnad i svaren mellan Trollhattan och Kalmar. Aven Kalmars 
Internettjanst kande de fiesta av bibliotekets kunder till. Daremot var det relativt fa av 
bibliotekskundema i Kalmar som kiinde till bibliotekets Teleboktjiinst och 
anvandarutbildningen. Musik pa CD och att man kan lamna inkopsforslag pa medier kande 
ungefar halften av kunderna i Kalmar till. I Trollhattan var det ungefar tva tredjedelar av de 
tillfragade som kiinde till att biblioteket har CD-skivor. Att man kan lamna inkopsforslag pa 
litteratur kande en knapp tredjedel till och att man kan lamna inkopsforslag pa CD-skivor 
svarade endast tio procent av de tillfragade i Trollhattan att de kande till. 

Kundernas uppfattningar om bibliotekens utbud 

De fiesta respondenterna pa de bada biblioteken var relativt nojda med utbudet av 
skonlitteratur, faktabocker, tidningar och tidskrifter. Fa var missnojda med denna del av 
utbudet. Det blev emellertid en signifikant skillnad i svaren mellan Kalmar och Trollhattan pa 
fragan om vad man tycker om utbudet av tidningar och tidskrifter. Pa Trollhattans bibliotek 
var man mer positiv till tidnings- och tidskriftsutbudet an pa Kalmars bibliotek, detta trots att 
Kalmar har fler tidningar och tidskrifter an Trollhattan. 
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Nar det gallde utbudet av videofilmer och musik var det relativt manga av respondentema 
som inte hade m\gon uppfattning. I Kalmar hade fier an halften av de tillfragade inte nagon 
asikt om musikutbudet och nastan en tredjedel inte nagon uppfattning om videoutbudet. I 
Trollhattan hade ungefar en tredjedel av de tillfragade inte nagon uppfartning om video- och 
musikutbudet. A v de som hade en uppfattning om denna del av utbudet var relativt manga 
missnojda. 

Utbudet av forelasningar, forfattarbesok och liknande hade de fiesta av de tillfragade ingen 
uppfattning om, drygt tva tredjedelar pa de bacia biblioteken hade svarat med det alternativet. 
Utbudet av utstallningar hade ungefar en tredj edel av de tillfragade ingen asikt om och av de 
som hade en uppfartning i fragan var de fiesta nojda. 

Kundernas uppfattningar om bibliotekets tillganglighet 

Pa fragoma om bibliotekets oppertider och lage, lanediskens och informationsdiskens 
tillganglighet, hur Hirt det ar att komma fram pa telefon, kopieringsmojlighetema och 
skyltningens tydlighet svarade de fiesta art de var nojda eller art de inte hade nagon 
uppfattning. Det var heller ingen signifikant skillnad mellan hur man svarade pa Trollhartans 
bibliotek och Kalmars bibliotek. Pa fragan om hur latt man tycker det ar att hirta det man 
soker fick vi en signifikant skillnad i svaren mellan de bacia biblioteken, det var fler som 
tyckte det var enkelt i Trollhattan an i Kalmar. A ven nar det gall de amnesindelningen, 
lasplatsemas antal och bur enkelt man tycker art det ar art soka i bibliotekets databas blev det 
en signifikant skillnad i svaren, det var fier som var nojda med dessa forhallanden i 
T ro llhartan an i Kalmar. 

Kundernas uppfattningar om persona/en och dess kompetens 

Nar det gallde personalen var de fiesta nojda, bade med bemotandet de far nar de kommer till 
biblioteket och personalens kompetens. Den enda fraga som berorde dessa forhallanden och 
dar vi fick en signifikant skillnad i svaren mellan Kalmar och Trollhattan, var pa fragan hur 
respondentema tycker art samarbetet fungerar inom biblioteket. De tillfragade i Kalmar var 
mindre nojda med detta an de tillfragade i Trollhattan. 

Kundernas uppfattningar om biblioteket sam helhet 

De fiesta av de tillfragade var mycket nojda med biblioteket som helhet. Det var heller ingen 
signifikant skillnad i svaren mellan Kalmar och Trollhattan. 

Ovriga .fragor 

De fiesta av respondentema svarade art de inte har andra behov eller onskemal som de anser 
att biblioteket borde tillgodose. Den information som man ratt om biblioteket uppfartade de 
fiesta som fart sadan som positiv. Over halften av de tillfragade kundema svarade "Vet ej" pa 
fragan om de anser att de har mojlighet att paverka bibliotekets verksamhet och endast 10-20 
procent svarade art de tyckte sig kunna paverka verksamheten. 
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5. Sammanfattande diskussion och analys 

Syftet med var magisteruppsats var att studera ochjamfora marknadsforingen pa Kalmar och 
Trollhiittans Stadsbibliotek. Vi ville iiven undersoka hur kundema upplever kvaliteten pa 
respektive biblioteks tjiinster och hur de uppfattar bibliotekens marknadsforing. 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och analysera de resultat vi fatt fram vid vara studier av 
bibliotekens marknadsforing och kundemas upplevelse av kvaliteten sasom den framgick i 
enkiiten. 

5.1 Bibliotekens marknadsf6ring och den kundupplevda kvaliteten 

Efter att ha studerat Kalmar Stadsbiblioteks och Trollhiittans Stadsbiblioteks marknadsfOring 
har vi fatt vart inledande antagande om att deras marknadsforing skiljer sig at bekriiftat. Deras 
marknadsforing liknar emellertid ocksa varandra pa flera punkter. Under foljande 
underrubriker kommer vi att forsoka analysera och diskutera dessa skillnader och likheter, 
vilket vi del vis gor utifran de tearier om marknadsforing vi presenterat under rubriken 
nTeorier om marknadsfdring." Overgripande kan sagas att kundemas uppfattningar om 
kvaliteten pa Kalmars respektive Trollhiittans biblioteks tjiinster ar likartade. Efter att ha 
genomfort Pearsons chi-tva test pa alla fragor har vi emellertid funnit att det finns ett an tal 
intressanta skillnader och andra omstandigheter som kommer att diskuteras och analyseras 
nedan. 

5.1.1 Intern marknadsf6ring 

En av de storre skillnadema mellan Kalmar Stadsbiblioteks och Trollhiittans Stadsbiblioteks 
marknadsforing iir vilken hiinsyn de tar till marknadsfdring i de skriftliga malformuleringar de 
har for sin verksamhet. I Trollhiittans biblioteks maldokument niimns inte marknadsfdring 
medan man i Kalmar liigger relativt stor vikt vid marknadsfdringen i sina mrudokument. 
Ytterligare en skillnad iir att Kalmar Stadsbibliotek har "kunden i centrum" som 
grundla.ggande tanke for sin verksarnhet, vilket iir ett marknadsanpassat tiinkande. Trollhiittans 
bibliotek har en for bibliotek mer traditionell utgangspunkt for sin verksarnhet, dar de 
kulturpolitiska malen fran 1974 spelar en star roll. Detta forhallande satter ocksa sin priigel pa 
de andra delama av bibliotekens marknadsforing. I Kalmar forsoker man medvetet att hela 
tiden utga fran kundens intresse, medan man i Trollhiittan inte gor detta lika medvetet. 
Naturligtvis har man stor respekt for sina kunders onskemal i Trollhattan, men att man i 
Kalmar har riktlinjen nedskriven iir emellertid en viktig siirskiljande aspekt. Att man i Kalmar 
liigger stor vikt vid marknadsforing och kunden i sin mruformulering beror fdrmodligen till 
storsta del en pa bibliotekets medverkan i GOK-projektet. Det var niir man gick in i projektet 
som man formulerade om sina mAldokument efter de riktlinjer som G6K-projektet stiillt upp. 

Kalmars bibliotek tar iiven upp den interaktiva marknadsforingen i sin mAlformulering, vilket 
inte Trollhattan gor. Emellertid skiljer sig inte synen paden interaktiva marknadsfdringen at 
mellan de bada biblioteken, enligt de svar vi fick vid intervjuema med personal i 
chefsposition pa de bada biblioteken. Bada biblioteken ser all personal som marknadsforare 
som bar till uppgift att ge sa god service som mojligt till sina kunder. I var studie har vi inte 
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matt om en nedskriven eller muntlig malformulering fungerar bast, men en nedskriven 
formulering kan kanske hjtilpa till att medvetandegora bibliotekets policy eftersom man har 
svart pa vitt vilka mal man arbetar efter. 

I Kalmar harman en marknadsforingsansvarig bibliotekarie ansHilld pa halvtid, medan man i 
Trollhartan inte har nagon sadan tjanst. I Trollhartan ar det den programansvariga 
bibliotekarien som job bar med marknadsforing i man av tid. I Kalmar harman avsatt 120 000 
kronor per ar till marknadsforing, medan man i Trollhattan avsarter 85 000 kronor varje ar till 
trycksaker och reklam. Ovanstaende forhrulanden sammantaget tyder pa att man i Kalmar 
lagger stOrre vikt vid marknadsforing an man gor i Trollhattan. Emellertid maste man har ta 
hansyn till art man i Trollhattan har en mer anstrangd budget ani Kalmar. Detta kan vara en 
stor del av forklaringen till att man inte har nagon anstalld som marknadsforingsansvarig och 
he11er inte avsarter sa mycket pengar fOr andamalet. En stor del av skillnaden mellan 
bibliotekens marknadsforingsstrategier kan alltsa harledas till att Trollhattans bibliotek har 
mindre anslag an Kalmars bibliotek. Trollhattan hade 1995 sammanlagda anslag pa 
17.893 000 kronor jamfort med Kalmars 26.321 000 kronor. Kalmar har dock fler besokare 
som ska betjanas for dessa pengar, 406 752 jamfOrt med 224 170 stycken i Trollhattan. 
Eftersom bibliotekens ekonomi verkar spela en stor roll for bibliotekens marknadsforing ar 
det givetvis intressant varfor biblioteket i Kalmar har sa mycket hogre anslag an Trollhattans 
bibliotek. Trollhattans kommun visade sig ha en battre ekonomi an Kalmars. I Trollhattan ar 
kommunens kapital 12 177 kronor raknat per invanare och ar, jamfort med Kalmars 7 3 76 
kr/invanare och ar. Alltsa verkar det inte som om kommunens ekonomi ar anledningen till 
Trollhattans mindre anslag. Politiskt skiljer sig heller inte kommunema at sa mycket att 
skillnaden borde ligga har. I Trollhattan ar dessutom socialdemokratema och vansterpartiet 
starkare an i Kalmar och eftersom dessa partier traditionellt sett verkar mer fOr kommunal 
verksamhet som till exempel bibliotek an mittenpartiema och hogerpartiema, kan vi inte se att 
skillnaden i anslag har politisk grund. En tankbar anledning till Kalmars hogre anslag skulle 
kunna vara att bibliotekens marknadsfOring gentemot politikema skiljer sig at. Eftersom vi 
emellertid inte har forskat ytterligare i vad skillnaden i anslag kan bero pa vagar vi inte dra 
nagra slutsatser. Faktorer som vi inte ar medvetna om kan givetvis spela in. Ert intressant 
omrade for vidare forskning vore emellertid att studera bibliotekens marknadsfOring gentemot 
politiker for att se hur detta kan paverka storleken pa bibliotekens anslag. Vi vill emellertid 
betona att vi inte har studerat detta omrade och darfOr bara kan konstatera att Trollhattans 
biblioteks och Kalmars biblioteks anslag skiljer sig at vilket i sin tur paverkar bibliotekens 
marknadsfOring. 

Nagot som ar viktigt for att den intema marknadsforingen ska fungera ar, enligt Philip Kotler, 
att kommunikationen mellan personal och chefer ar oppen och fungerar val. Har verkar inte 
biblioteken skilja sig at namnvart, utan kommunikationen ser ut att fungera pa liknande satt pa 
de bada biblioteken. Personal och chefer kommunicerar genom sammantraden, 
utvecklingssamtal, intemtidningar for hela forvaltningen och genom att chefema har sina 
dorrar oppna. Nagot som Kotler ocksa anser forenklar kommunikationen ar en plart 
organisationsstruktur, vilket de bada biblioteken har. Att Kalmar har en platt 
organisationssturktur beror pa deras malsattning "kunden i centrum". Man ansag har art om 
man ville vara en kundanpassad organisation maste besluten tas sa nara kunden som mojligt, 
fOr att man snabbt ska kunna ge svar pa kundsignaler. 
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Enligt Kotler ar den intema marknadsforingens viktigaste del att all personal ar insatt och 
engagerad i marknadsforingen, ar rnedvetna om organisationens profil och att alla har en 
gemensam policy som de arbetar efter. Vi har vid vara studier av de bada biblioteken inte 
kunnat se nagra skillnader nar det galler detta, utan pa bada biblioteken verkar personal en vara 
overens om de viktigaste fragor sorn ror bibliotekens profil och policy. Troligtvis beror detta 
pa att kornmunikationen fungerar tillfredsstallande och pa liknande satt pa de bada 
biblioteken. 

Endast en fraga stall des rorande den intema rnarknadsforingen och den gall de hur kundema 
uppfattar att samarbetet fungerar inorn personalen. Samarbetet inom personalen pa 
Trollhattans bibliotek fungerar battre an samarbetet inom personal en pa Kalmars bibliotek, 
enligt respondentemas uppfattningar. Detta forhallande kan ha ett antal orsaker. Dels skulle 
det kunna bero pa att det ar betydligt fler anstallda i Kalmar an i Trollhattan och att det med 
ett st6rre antal anstallda blir svarare att uppratthalla ett bra sarnarbete; dels kan det hero pa att 
rnarknadsforingen i samband med GOK-projektet har hojt forvantningarna och kraven hos 
kundema. Det kan aven finnas en annan orsak som aven den bottnar i GOK-projektet: 
oenighet bland personalen rorande vissa fn1gor inom GOK-projektet. En sadan eventuell 
oenighet inom personalen gar kanske inte heller att dolja gentemot kundema. Med vara 
intervjuer som grund kan vi inte saga att vi sag nagra skillnader i den interna 
marknadsforingen med avseende pa kommunikationsvagar mellan personalen och ledningen. 
Samre kommunikationsvagar i Kalmar mellan personalen och ledningen hade kunnat vara en 
orsak till att inte fler kunder hade en god uppfattning om samarbetet. 

5.1.2 Extern marknadsforing 

Produkt 

Nar det galler produkt har biblioteken i start sett sarnma utbud, det vill saga ett traditionellt 
biblioteksutbud av bocker, tidningar, tidskrifter med mera. Aven storleken pa detta utbud ar i 
start sett detsamma. Skillnadema bestar framst i att Trollhattans bibliotek har CD-skivor till 
hemlan vilket Kalmar inte har och att Kalmar erbjuder Internet vilket Trollhattan annu inte 
gor. Produkten har betydelse fOr marknadsroringen i det avseendet att en attraktiv produkt 
lockar fler kunder, menar Kotler. Har kunde vi emellertid inte se nagon storre skillnad. 
Givetvis kan det finnas skillnader som man inte kan se nar man bara studerar siffror, det vill 
saga antalet bocker, tidskrifter med mera. Biblioteken kanske till exempel koper in olika typer 
av titlar eller kanske nagot av biblioteken har ett mer aktuellt utbud. Detta vet vi ingenting 
om. Emellertid har Kalmar ett lite hogre mediaanslag, 1995 fick man 
2.428 000 kronor i mediaanslagjamfort med Trollhattans 1.939 000 kronor. Detta fOrhallande 
sager emellertid inte automatiskt att Kalmar har ett attraktivare utbud, eftersom vi inte har 
forskat i vad de koper in. Bibliotekens inkopspolicy skiljer sig lite at. Trollhattans policy for 
inkop ar att varna om yttrandefriheten och framja fri asiktsbildning medan man i Kalmars 
inkopspolicy sager att biblioteket ska ha ett allsidigt utbud av intresse fOr hela befolkningen. 
Hur dessa olika formuleringar paverkar vad man koper in pa de olika biblioteken ar svArt att 
saga. Formodligen gar inte skillnaden i formulering att man av denna anledning skulle kopa in 
avsevart olika typer av medier. Man kan emellertid ana att till grund for Kalmars inkopspolicy 
ligger deras grundregel att ha kunden i centrum. Denna grundregel gor aven att man pa 
Kalmars bibliotek koper in i princip allt som kunder larnnar inkopsforslag pa. Att kopa medier 
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pa inkopsforslag ar de emellertid inte ensamma om, aven pa Trollhattans bibliotek ar man 
oppen fOr att kopa in medier pa forslag fran kunder, om dock inte i den omfattning som man 
gor i Kalmar. Att man koper in de medier som kundema fragar efter borde gora bibliotekets 
utbud mer attraktivt, men ftirutsattningen ar da forstas att bibliotekets besokare kanner till 
tjansten. Detta visade det sig att nagot fler gjorde i Kalmar ani Trollhattan. Nastan halften av 
de tillfragade i Kalmar kande till forhallandet jamfort med cirka en tredjedel av de tillfragade i 
Trollhattan. 

Kundemas uppfattningar om utbudet av bibliotekens produkter gick isar pa endast en punkt 
och det var ifraga om tidnings- och tidskriftsutbudet. Kunderna i Trollhattan var med nojda 
med sitt utbud an kunderna i Kalmar, vilket ar forvanande eftersom Kalmar har 540 
tidskriftstitlar mot Trollhattans 367 tidskriftstitlar. Vad detta beror pa ar svart att saga, men 
det kan ha att gora med GOK-projektet och att kunderna i samband med all uppmarksamhet 
kring biblioteket har hojt sina ilirvantningar pa utbudet. Detar ett problem som aven 
Gronroos bar papekat och tar upp i sin modell (se sidan 4). En annan, kanske troligare 
forklaring, kan vara att de bacta biblioteken placerar sina tidskrifter pa olika satt. I Kalmar har 
man valt att placera ut tidskrifterna efter SAB-klassifikationen, medan man i Trollhattan har 
en speciell tidskriftsavdelning som kanske underHittar for de kunder som enbart kommer till 
biblioteket for att lasa tidskrifter. I den tidskriftsavdelningen ar tidskrifterna ocksa indelade 
efter amnesord, men det ar lattare att ga runt och botanisera bland hylloma om man inte ar 
saker pa vad man ar ute efter. Kalmars uppstallning av tidskrifter enligt amnesord kanske 
leder till att kunderna inte hittar dem och foljaktligen tror att biblioteket har ett smalare utbud 
av tidskrifter an de i sjalva verket har. 

Pris 

Bibliotekens tjanster ar i stort sett gratis, forutom mindre avgi:fter for kopiering, bestallning av 
medier och sa vidare. Skillnaderna i dessa priser mellan biblioteken var heller inte sa stora att 
de borde paverka kundemas mojligheter att utnyttja tjansterna. I denna del av 
marknadsforingen skiljer sig biblioteken sruedes inte at. 

En relativt stor skillnad i hur mycket bibliotekets tjanster kostar per kommuninvanare och ar 
firms det emellertid. Kalmars biblioteksverksamhet kostade 450 kronor per kommuninvanare 
ar 1995 jamfort med 341 kronor per kommuninvanare samma ar i Trollhattan. Detta 
forhallande ar emellertid ingenting som borde paverka kundernas upplevelse av hur attraktiva 
bibliotekets tjanster ar, eftersom kostnaden dras via skatter och darfor inte marks direkt vid ett 
biblioteksbesok. Dessutom ar det formodligen fa av biblioteksbesokarna och 
kommuninvanarna som vet hur mycket verksamheten egentligen kostar. Inte heller borde 
vetskapen om vad man egentligen betalar for bibliotekets service avskracka folk fran att ga 
dit, e:ftersom man betalar vare sig man anvander sig av tjansten eller inte. Kanske skulle till 
och med forhallandet bli det motsatta, det vill saga om man vet hur mycket man betalar fOr 
tjansten vill man kanske ocksa utnyttja den. 
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Plats 

En viktig del av marknadsforingen ar platsen dar man kan na bibliotekets tjanster. En attraktiv 
plats, bade i avseende av Hige och utseende, kan locka fler kunder och fa kunder art komma 
tillbaka. Trollhartans bibliotek ligger lite mer centralt an Kalmars och ar dessutom inrymt i ert 
kulturhus vilket kan locka fler spontana kunder. Har har alltsa Trollhattans bibliotek ert bartre 
lage sett ur marknadsfOringssynpunkt. Inredningsmassigt ar bada biblioteken trevliga, ljusa 
och luftiga. Biblioteken ar emellertid upplagda lite olika. Kalmars bibliotek ar upplagt som ett 
tredelat bibliotek med boktorg, traditionell uppstallning av medier och oppet magasin, medan 
Trollhattan har en mer traditionell uppstallning av mediema. Vi har emellertid inte undersokt 
vad besokama tycker om de olika uppdelningama av biblioteken och vi kan darfor inte avgora 
vilket satt som ar bast ur marknadsforingssynpunkt, det vill saga vilken uppstallning av 
mediema som be so kama tycker bast om. Vad vi kan se ar art man i Kalmar har fart en okad 
utlaning av bockema pa boktorget, vilket kanske skulle kunna vara en indikator pa art 
besokama uppskartar denna form av uppstallning av medier. 
Oppertidema, som ar en aspekt av platsen, skiljer sig at en del mellan de bada biblioteken. 
Kalmar har oppet 63 timmar i veckan jamfort med Trollhartans 44 timmar i veckan. 
Trollhattan har emellertid utover dessa timmar sirt tidningsrum oppet 11 timmar i veckan. Att 
ha oppet fler timmar gor naturligtvis det lartare for kommuninvanama art kunna utnyttja 
bibliotekets tjanster. Har har darfor Kalmar ert forsprang marknadsforingsmassigt. 

En klar majoritet pa bada biblioteken var nojda med bibliotekets lage och de flesta i bade 
Kalmar och Trollhartan var nojda aven med oppertidema. Vi hade kunnat forvanta oss att 
kundema i Kalmar skulle vara mer nojda med oppertidema eftersom Kalmars bibliotek har 
generosare oppettider, men det var ingenting som framkom i var enkat. Daremot var det en del 
andra konkreta fragor rorande platsen som kundema i Trollhartan visade sig vara mer nojda 
med. Det var betydligt fler kunder i Trollhartan som ansag art det var lart art hirta det man 
soker i biblioteket och det var ocksa fler i Trollhartan som tyckte att bibliotekets databas ar 
latt att soka i. Dessa tva fnigor hanger nara sarnman, eftersom manga letar sjalva i katalogen 
innan de gar till hy llan. Om kunden uppfattar databasen som svar art soka i kompliceras 
sokningen och lokaliserandet av det man ar ute efter. Kalmars satsning pa art fortydliga 
skyltningen har inte givit nagra resultat i form av nojdare kunder, tvartom har vi alltsa sert art 
Trollhartans kunder ar nojdare. Det kan mojligtvis ha art gora med hyllomas placering, det 
behover inte vara skyltningen som kundema upplever som otydlig eller dalig. 

Aven vad betraffar arnnesindelningen ar kundema i Trollhattan mer nojda. Detar 
anmarkningsvart eftersom bada biblioteken har den traditionella SAB-indelningen. Som 
tidigare papekats kan det ha sin grund i art kundema uppfartar boktorget som en 
amnesindelning och art det fOrvillar ovana besokare. Det kan aven forhrula sig sa att de kunder 
som upplever det som svart art hirta hor till en grupp av nytillkomna ovana besokare som 
Kalmar har fatt i samband med GOK-projektet. Att komma som en ny och oerfaren kund till 
ett bibliotekssystem kan vara fOrvirrande och det kan vara svart att orientera sig i den stora 
mangd av information som finns pa ett bibliotek. Den statistik som Kalmars bibliotek har fort 
visar art biblioteket for varje ar har en okande strom av nya kunder. Aven Trollhattans 
biblioteksstatistik visar pa ett stigande antal besokare, men i Trollhattan harman inte 
genomfort nagon marknadsforingskampanj pa samma sart som man har gjort i Kalmar. 
Eftersom detta inte har gjorts harman heller inte skapat nagra hojda krav eller forvantningar 
hos kundema. Istallet foreligger kanske andra skal for det stigande besoksantalet; det kan till 
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exempel vara ryktesspridning, den mycket centralt belagna biblioteksbyggnaden eller den 
stora arbetslosheten i kommunen som leder till att maiiDiskor letar upp kostnadsfria altemativ 
for att umgas och traffas. 

Det var dessutom en avsevard skillnad ifraga om kundemas uppfattningar om tillgangen till 
lasplatser. Trots att antalet Hisplatser i forhallande till antalet besokare ar ungefar samma i 
Trollhattan och Kalmar, var det betydligt fler kunder som var missnojda i Kalmar jamfort med 
Trollhattan. En dryg fjardedel var missnojda med tillgangen tilllasplatser i Kalmar, jamfort 
med en knapp tiondel missnojda i Trollhattan. Det ar mycket svart att faststalla orsakerna till 
varfor det ar sa manga fler missnojda i Kalmar, men mojligtvis beror det helt enkelt pa att det 
ar ett stOrre antal besokare i Kalmar som kommer till biblioteket i syfte att studera eller lasa 
Aven har skulle orsaken kunna vara att kundema till foljd av marknadsforing staller hogre 
krav pa verksamheten och de olika typer av tjanster som erbjuds. 

Promotion 

Den frfunsta skillnaden mellan bibliotekens marknadsforing nar det galler promotion, ar som 
tidigare namnts att man i Kalmar har en marknadsforingsansvarig bibliotekarie anstalld pa 
halvtid och att man har en budget for marknadsfOring pa 120 000 kronor per fu. I Trollhattan 
sysslar den programansvarige bibliotekarien med marknadsforing i man av tid och surnman 
som ar avsatt for marknadsforing ar 85 000 kronor per ar. Detta f6rhallande tyder pa att man i 
Kalmar bedriver den del av extern marknadsforing som sorteras in under promotion i stOrre 
omfattning an man gor i Trollhattan. Denna del av marknadsf6ringen syftar framst till att 
locka nya kunder, och kanske kan det vara Kalmars relativt stora satsning pa promotion som 
gjort att antalet biblioteksbesokare okat sedan biblioteket gick med i GOK~projektet. 
Emellertid vet vi inte hur mycket biblioteket satsat pa marknadsforing innan man gick in i 
projektet, vilket gor att vi inte kan saga detta sakert. Ett faktum som har bidragit till att 
besoksantalet okat ar emellertid, enligt marknadsforingsansvarige Thomas Olofsson, att det i 
de lokala tidningarna skrivits mycket om GOK-projektet, vilket gjort manga kommuninvanare 
nyfikna. Mycket som skrivits, framst pa insandarsidorna i de lokala tidningarna, har 
emellertid varit negativt, men kanske kan aven sadan negativ publicitet bli positiv i den 
bemarkelsen att det lockar besokare till biblioteket for att man vill se med egna ogon hur 
forhallandena egentligen ser ut. Men naturligtvis kan det samtidigt gora att organisationen far 
en samre organisationsprofil, vilket kan gora att kommuninvanarna blir mer kritiskt installda 
till biblioteket, enligt Gronroos teorier. Detta skulle i sa fall kunna vara en forklaring till 
Kalmar Stadsbiblioteks besokares mer negativa installning till sitt bibliotek an Trollhattans. 
De tillfragade besokarna i Kalmar var i vissa avseende mindre nojda an besokarna i 
Trollhattan, aven med sadana forhallande dar man erbjod lika hog service som Trollhattan, 
till exempel i fraga om utbudet av tidningar och tidskrifter, antalet lasplatser och tillgang till 
informationsdisken. Detta ar emellertid bara en mojlighet, formodligen finns det fler faktorer 
som spelar in och som vi inte har forskat i. 

Forutom att man i Kalmar formodligen bedriver promotion i storre omfattning, eftersom de 
har en marknadsforingsansvarig bibliotekarie anstalld och aven satsar mer pengar pa 
marknadsforing, bedriver de bada biblioteken denna del av marknadsforingen pa liknade satt. 
De annonserar i lokala tidningar och andra lokala medier, vilka ocksa kontaktas nar 
biblioteken vill informera kommuninvanarna om nagonting. I ovrigt anvander Kalmar nagon 
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gang om aret direktreklam och skickar kontinuerligt sirt blad Nyhetsbrevet till de lokala 
mediema och Trollhartan bar ert staende inslag i lokalradion. Nagon stOrre skillnad mellan 
bibliotekens sart art utfOra sin promotion kunde vi alltsa inte se. 

Kunderna pa bada biblioteken ar val insarta ide traditionella tjansterna som biblioteken 
erbjuder och det var ingen skillnad mellan biblioteken vad betraffar dessa tjanster. Daremot 
var det en markant skillnad vad det galler kundemas kannedom om bibliotekens utbud av CD~ 
skivor. I Trollhattan var tre fjardedelar val insatta i den tjansten, jamfort med Kalmar dar 
knappt halften kande val till den. En orsak till den stora skillnaden ar troligtvis art man satsar 
mer pa inkop av CD-skivor i Trollhartan, eftersom man pa det sartet villlocka ungdomar art 
komma till biblioteket. Emellertid kan man ocksa havda art Kalmar har en illa vald placering 
av sina CD-skivor. Art forvara skivorna bakom disk forsvarar for kunder som kanske inte vet 
exakt vilka CD-skivor de vill ha. Oftast vill man som kund ha mojlighet art sjalv kunna tirta 
igenom utbudet. Dessutom blir det !a kunder som spontant upptacker art skivorna finns. 

Trots art Kalmar har mer resurser till promotion och art de satsar mer pa art skicka hem 
broschyrer med mera har inte var enkat visat att kunderna i Kalmar bar en storre medvetenhet 
om biblioteket an kundema i Trollhartan. Man vill inte gama tro art det ar bortkastade pengar 
att skicka hem broschyrer eller trycka upp reklamblad, sa det finns kanske nagon annan 
forklarlng till detta forhallande. Kanske kan det vara sa art vart enkatresultat ar missvisande, 
att enkatsvarama har missuppfattat fragan, att bibliotekets information inte bar varit utformad 
pa ett sart som uppmarksammas, eller art broschyrerna och reklambladen inte bar givit nagra 
konkreta upplysningar gallande biblioteket. Detar dock viktigt att man inte bara informerar 
vid till exempel inskrankning av oppettider, eftersom det bara ger en ensidigt negativ effekt. I 
Trollhattan var det 2% av respondenterna som uppfattade informationen som de tagit del av 
som negativ, eftersom informationen enligt deras upplevelse oftast handlade om forsamrade 
oppettider. 

5.1.3 Interaktiv marknadsforing 

Nar det galler den interaktiva marknadsforingen marks det art Kalmars mal art ha "kunden i 
centrum" gor att man mycket medvetet forsoker ta till vara kundemas asikter om 
verksamheten. Man gor marknadsundersokningar och arbetar pa art finna ett effektivt satt att 
kontinuerligt fa in kundernas asikter. En grupp pa fyra personer iir tillsatt for art just arbeta 
frarn en modell for art pa ett smidigt satt kontinuerligt kunna ta tillvara kundernas asikter om 
bibliotekets verksarnhet. Personalen pa Trollhattans bibliotek ar ocksa man om att ta tillvara 
kundemas asikter och aven hiir bar man gjort marknadsundersokningar, emellertid inte i den 
omfattning som man har gjort i Kalmar. Det sart pa vilket man idag forsoker sarnla in 
besokamas asikter papa de bada biblioteken, forutom marknadsundersokningar, iir art 
kunderna talar direkt med bibliotekarier eller annan personal. Darefter forsoker personal en ta 
upp forslag och kritik av verksamheten till diskussion. En viktig del av den interaktiva 
marknadsforingen, enligt Cronin, iir just att lyssna pa kunden for att sedan stalla upp mAl som 
ar relaterade till kundemas tillfredsstallelse for att darefter strava efter att uppna dessa. Bada 
bibliotekenjobbar alltsa delvis pa detta satt. En del av detta arbetssatt ar att kopa in medier pa 
forslag fran kunder. Detta gor de bada biblioteken, i Kalmar koper man in i princip aUt, men i 
Trollhattan iir man mer restriktiv med inkop av facklitteratur. 
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Att kundema kan Himna inkopsforslag pa litteratur och andra medier kande nastan halften till i 
Kalmar, jamfort med den knappa tredjedelen i Trollhattan som kande till att de kan lamna 
inkopsforslag pa litteratur. Har kan man saga att Kalmars kampanj for att driva igenom 
efterfragestyrda inkop har slagit val ut. Emellertid overensstammer inte svaret pa denna fraga 
med svaret pa en annan fraga, som gallde om de anser att de kan paverka bibliotekets 
verksamhet. Over halften av kundema pa bada biblioteken svarade da att de inte kanner till att 
de kan paverka verksamheten och det var ingen skillnad trots att det kanske borde vara det, 
med tanke pa Kalmars satsning pa "kunden i centrum." Dessutom anser en hel tredj edel pa 
respektive bibliotek att de inte kan paverka. Vi kan dock inte helt utesluta att manga 
respondenter kanske har missuppfattat fragan eller inte tankt pa vilken eller vilka delar av 
verksamheten som de skulle kunna paverka. 

En del av interaktiv marknadsforing kan vara att ge favorer till trogna kunder, detta gor man 
for att lojala kunder ska karma sig uppskattade och fOrbli positiva till verksamheten. Favorer 
till trogna kunder ger emellertid inte nagot av de studerade biblioteken, forutom att personalen 
sager att de anstranger sig lite extra med de trogna kundema. Att biblioteken inte gor detta kan 
eventuellt till viss del hero pa att man anser att detta ar lite for kommersiellt for ett bibliotek. 
Kulturnamnden i Kalmar sa nej till att biblioteket skulle ge nagon form av favor till trogna 
kunder med just motivationen att det var for marknadsanpassat. Ytterligare ett skal var att 
man inte vill sarskilja besokare. 

En viktig del av den interaktiva marknadsforingen ar hur personal en bemoter kunder. Nar det 
galler denna del finns det ingen stOrre skillnad mellan de bada bibliotekens policy. I Kalmar 
harman emellertid satt upp en bibioteksetik som omfattar 23 punkter och som tar upp hur 
personalen ska bemota kunder. Vi kunde dock inte, vid intervjuema med bibliotekariema, se 
att denna etik gor att man bemoter kundema annorlunda i Kalmar an i Trollhattan. Kanske kan 
det emellertid vara bra med en nedskriven policy om kundbemotande om oenighet i nagon 
fraga skulle uppsta eller om biblioteket vill medvetandegora den gemensamma policyn 
ytterligare. Kanske skulle den ocksa kunna fungera som ett stOd nar man nyanstaller personal. 
En nedskriven policy kan kanske vara lattare att komma pa det klara med an en muntlig. 

En overvagande del av kundema pa bada biblioteken ansag att de blev val bemotta och var 
nojda med biblioteken som helhet. Vi har inte kunnat se att Kalmars satsning pa interaktiv 
marknadsforing i form av en gemensam nedskriven policy for personalen har givit nagot 
resultat. Respondentema i Kalmar var inte mer nojda med bemotandet. Enligt Kotler ar det 
viktigt att all personal har en gemensam policy som man foljer vid kundbemotande, men man 
ska kanske inte bara se fordelama med en nedskriven policy. Det kan mycket val vara sa att en 
nedskriven policy motverkar sitt syfte om inte alla ar overens om punktema som stalls upp. 
Om personal en kanner att de inte far komma till uttryck vid utformandet av en policy eller om 
chefer blir alltfor padrivande finns risk att en god effekt uteblir. Vi vill betona att intervjuerna 
inte visade pa att sadana forhallanden rader pa Kalmars bibliotek. 

Gronroos havdar att det i den tjansteskapande processen finns tva aspekter som spelar in hur 
kunden uppfattar totalkvaliteten pa en tjanst: den tekniska kvaliteten och den funktionella 
kvaliteten. En god kundupplevd totalkvalitet utgor kaman i en lyckad marknadsforingsstrategi 
i tjansteforetag, menar han. Pa bada biblioteken var kundema nojda med den tekniska 
kvaliteten. Vad betriiffar den funktionella kvaliteten var kundema pa Trollhattans bibliotek 
mer nojda an kunderna pa Kalmars bibliotek. Det var frarnforallt den extema 
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marknadsforingen, sarskilt aspekten plats, som kundema pa Kalmars bibliotek var mindre 
nojda med. Kundema pa Trollhattans bibliotek bar alltsa, enligt resultatet pa var enkat, en 
battre upplevelse av totalkvaliteten. I vilken omfattning som marknadsforingen bar paverkat 
kunderna ar svart att avgora, men det ar ganska troligt att den har haft en viss inverkan pa 
kunderna. Marknadsforing Ieder inte alltid till att kundema paverkas positivt, i vissa fall kan 
den till och med ha en negativ effekt pa kundernas uppfattningar om verksamheten. Det 
slutgiltiga omdomet om tjansten, enligt Gronroos, avgors alltsa av skillnaden mellan kundens 
forvantningar och upplevelser. Om kunden har extremt hoga forvantningar pa en viss tjanst 
och blir besviken pa resultatet, uppfattas kvaliteten som samre an om forvantningarna halls pa 
en lagre niva. 

5.2 Sambandet mellan marknadsfOring och den kundupplevda kvaliteten 

Var undersokning har inte visat att marknadsforing automatiskt ger resultat i form av nojdare 
kunder. Den externa del en av marknadsforing kan hoja forvantningarna pa tjansterna som 
erbjuds, vilket i sin tur kan leda till samre kundupplevd kvalitet. Om en kund tar del av extern 
marknadsforing i form av broschyrer, annonser eller dylikt som skapar positiva forvantningar 
pa biblioteket, hojer den kunden troligtvis sina krav pa tjansterna. Det kan da bli svarare for 
biblioteket att tillfredsstalla den kunden an en kund som inte har tagit del av den positiva 
marknadsforingen. Detta kan vara en forklaring till att Kalmars bibliotekskunder inte ar mer 
nojda an Trollhattans bibliotekskunder. Biblioteksbesokarna i Kalmar har tagit del av mer 
information och har kanske darigenom hojt sina forvantningar och krav pa tjansterna. 

I Kalmar har biblioteket varit fOremal fOr en del negativa tidningsskriverier i samband med 
GOK-projektet, vilket av allt att doma har givit biblioteket en sarnre organisationsprofil. En 
dalig organisationsprofil kan bidra till att kunderna har svarare att averse med eventuella 
vantetider, koer och annat som Kotler benarnner som det pris kunden betalar for en tjanst. 
Denna omstandighet kan vara ytterligare en anledning till att Trollhattans bibliotekskunder ar 
mer nojda an Kalmars. 

Eftersom det bara finns ett stadsbibliotek i varje kommun har kommuninvanama inte nagot att 
jamfdra med. Om till exempel en affar satsar mycket pa marknadsforing far den en helt annan 
utgangspunkt an biblioteket eftersom kundema har storre mojligheter art jamfora med andra 
affarer. Med andra ord kan ert Stadsbibliotek satsa mycket pa marknadsforing utan art 
kunderna blir mer nojda. 

Plats, som ar en aspekt av marknadsforingsmixen, kanske har storre betydelse for den 
kundupplevda kvaliteten an de ovriga delama av marknadsforingen. Kunderna i Trollhattan 
var mer nojda med de aspekter som beror platsen an kunderna i Kalmar, vilket kanske 
paverkar kundernas upplevelse av de ovriga aspektema i positiv riktning. 

Att satsa mycket pa produkten, det vill saga i bibliotekens fall ha ett stort ocb attraktivt utbud 
av till exempel backer, tidningar och tidskrifter, betyder inte automatiskt att kunderna 
uppfartar produkten som battre. Detta kan beror pa att kundema inte ar medvetna om det stora 
utbudet pa grund av att medierna till exempel ar placerade pa ett satt som de inte forvantar sig, 
eller att man inte hittare eftersom man inte forstar sig pa amnesindelningen eller tycker att 
bibliotekets katalog ar svar att soka i. Den genomfdrda fallstudien visar att en viktig del av 
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marknadsforing ar att gora bibliotekens samlingar Hittillgangliga, overskadliga och latta att 
hitta i . 
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6. Sammanfattning 

I kapitel ett diskuterar vi problemavgransning, syfte, metod och material och beskriver vara 
litteratursokningar. Syftet med uppsatsen ar att belysa och forsoka ge svar pa fOljande tre 
huvudfragor: 

1. Hur ser marknadsforingen ut pa Kalmar respektive Trollhattans Stadsbibliotek? 
A.r det nagon skillnad i marknadsforingsstrategiema och den operativa 
marknadsforingen mellan det tva biblioteken? 

2. Hur upplever kundema kvaliteten pa respektive biblioteks tjanster? Ar det nagon 
signifikant skillnad i den kundupplevda kvaliteten mellan Kalmar och Trollhattans 
Stadsbibliotek? Hur uppfattar kunderna den intema, interaktiva, samt den extema 
marknadsforingen? 

3. Finns det ett sam band mellan marknadsforing och den kundupplevda kvaliteten? 

De metoder vi anvande for att belysa och ge svar pa ovanstaende fnlgor var foljande: 

For att studera bibliotekens marknadsforingsstrategier intervjuade vi fyra personer pa 
vardera bibliotek och granska maldokument, verksamhetsberattelser och andra 
dokument som kunde belysa denna del marknadsforingen. 

For att ta reda pa hur kundema pa de bada biblioteken upplevde kvaliteten pa 
bibliotekens tjanster anvande vi oss av en enkat som delades ut till 100 besokare pa 
vardera bibliotek. 

I kapitel tva beskriver vi de teorier inom marknadsforing som vi utgar ifran i var uppsats. 
Huvudsakligen utgar vi ifran Kotlers modell av den intema, extema och interaktiva 
marknadsforingen och Gronroos modell av de faktorer som paverkar den kundupplevda 
kvaliteten. 

I kapitel tre presenterar vi forst kort de bada kommunema och biblioteken. Efter detta foljer 
sedan en utfOrlig beskrivning av hur Kalmars och Trollhattans biblioteks marknadsfdring ser 
ut. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. De stOrsta skillnaderna i den interna 
marknadsforingen mellan Kalmars och Trollhattans bibliotek ar att biblioteket i Kalmar tar 
mer hansyn till marknadsforing ide skriftliga malfonnuleringama an Trollhattans bibliotek, 
art Kalmar har en marknadsforingsansvarig bibliotekarie anstalld pa halvtid och art Kalrnars 
bibliotek harmer pengar avsatta till marknadsforing an Trollhattans bibliotek. I ovrigt fanns 
det manga likheter mellan den intema marknadsforingen pa de bada biblioteken; all personal 
betraktas som marknadsfOrare, organisationerna ar platta och personalen var lika insatta i 
bibliotekens marknadsforing pa de bada biblioteken. De storsta skillnadema i den externa 
marknadsforingen var att Kalmar koper in i princip alia titlar de far inkopsfdrslag pa medan 
Trollhattan ar lite mer restriktiva med detta och att Trollhattans bibliotek har ett centralare 
lage an biblioteket i Kalmar. I ovrigt var den extema marknadsforingen likartad pa de bada 
biblioteken. Nlir det galler den interaktiva marknadsforingen var den storsta skillnaden att 
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man i Kalmar gor marknadsundersokningar oftare och mer kontinuerligt an i Trollhattan och 
att man i Kalmar har en nedskriven policy for hur personalen ska bemota kunder. 

I kapitel fyra presenterar vi resultatet av enkatundersokningen och i slutet av kapitlet ges en 
sammanfattning av de resultat vi kom fram till. De fragor dar vi tick en signifikant skillnad i 
svaren var foljande: Fler besokare i Trollhattan ani Kalmar kanner till art biblioteket har CD
skivor och fler i Kalmar ani Trollhattan kanner till art man kan lamna inkopsforslag. 
Kunderna i Trollhattan var mer nojda med utbudet av tidningar och tidskrifter, tycker det ar 
lattare art hitta pa biblioteket, ar mer tillfredsstallda med antalet Hisplatser, tycker 
amnesindelningen ar battre ocb anser art det ar enklare att soka i bibliotekets databas an de 
tillfragade i Kalmar. Besokarna i Trollhattan ansag ocksa art personalen hade ett mycket gott 
samarbete medan kunderna i Kalmar uppfattade art personalen endast hade ett gott samarbete. 

Kapitel fem innehaller en sammanfattande diskussion och analys av de resultat vi kom fram 
till. I var studie har vi inte kunnat se art marknadsforing automatiskt ger fler nojda kunder. I 
stallet kan marknadsforing hoja forvantningar pa tjanstema vilket kan leda till samre 
kundupplevd kvalitet. Ytterligare nagot som kan ha paverkat kunderna i Kalmar kan vara art 
biblioteket tatt mycket negativ publicitet nar biblioteket gick med i GOK-projektet. Detta kan 
ha lett till att biblioteket :fatt en samre organisationsprofil, vilket i sin tur kan leda till art 
kunderna blivit mindre nojda med bibliotekets tjanster. Vidare bor man vara medveten om att 
biblioteksbesokare inte bar samma mojlighet att jamfora sitt biblioteks verksamhet med andra 
bibliotek, vilket gor art ett Stadsbibliotek kan satsa mycket pa marknadsforing utan art 
kunderna blir mer nojda. 
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Bilaga 1 A 

En kat 

Vi ar tva studerande pii Bibliotekshogskolan i Boras som skriver en magisteruppsats om 
bibliotek och marknadsfdring. Syftet med den har enkiiten ar att ta reda pa bur 
biblioteksbesokare upplever kvaliteten pa bibliotekets service. Vi ar myckd tacksamma tor att 
N i tar er tid och fy ller i enkaten - helt anonymt - eftersom svaren kommer att utgtira grunden 
fOr uppsatsen. 

1. .~fr Du? 

01 Man 

O, Kvinna 

2. Din alder? ................ . 

3. Hur ofta besoker Du biblioteket? 

0 1 Flera ganger i veckan 

0, En gang i veckan 

0 ; Nagon gang i m<"maden 

O. Nagon gang per ar 

0, Oct hiir ar forsta gangen 

4. Varfor gar Du till biblioteket? 
(Markera giirnaflera alternativ) 

D. 
0: 
o. 
o. 
o, 
Ou 

Lana backer 

Uisa tidningar eller tidskrifter 

Hyra video 

Lyssna pa musik 

Studera 

Annat och i sa fall vad ..... .. .. ........ ... ........................................................... .. 

5. Hur uppmarksammade Du att biblioteket /tar tjanstenltjiinsterna Du markerat ovan? 
(Markera eventuelltjlera alternativ) 

01 Genom vanner och bekanta 

O, Genom bibliotekets informationsmaterial, annonser, broschyrer och dylikt 

0. Genom information i skolan 

O. Annat s~itt och i sa fall bur .. .. .. . ........................ .................................................... . 

O, Vet t-j 



;:: 

R 

6. Har Du andra belwv eller onskemal som Du anser att biblioteket borde tillgodose? 

Nej 

Ja 

Otn ja. vilka ...................................................................................................................... ... .. . 

7. Anser Du aft Du /tar mojliglret att paverka bibliotekets verksamlzet? 

01 Ja 
0 2 Nej 

OJ Vet ej 

Omja, pa vilket siitt? ............................................................................................................. ... .. . 

8. Om Du har tagit del av ndgon information om biblioteket, t.ex. annons, broschyrer el/er 
dylikt, formed lade den informationen da en bild som Du uppfattade som: 

0 1 Positiv 

O c Neutral 

O, Negativ 

O, Vet ej 

0 - Jag har inte fat t nagon information om bibliotekct 

Foljande fdigor bestar utav ett antal pastaenden. Om du instammer helt i pastaendet markerar 

du siffran 5 ©. 
Instammer du inte ails markerar du siffran 1 @. 

Om du inte har nagon uppfattning eller om fragan ar inaktuell tor dig markerar du altematiY 

0. markerat med ett fragetecken ? !angst upp. 0 ar alltsa = vet ej . 

9. Mina krav ochforviintningar 
pti biblioteket brukar uppfyllas 

5 4 3 

? 
• 

2 1 0 



Information © © ® ? . 
~ 

= . 
10. Jag kiinner viii till foljande i 

~ 
tjiinster som hibliotekl!f erbjuder: 

a) Kostnadsfria ltm av litteratur 5 .t 3 2 l 0 

b) Fjiirr/lm a v litteratur 5 4 3 2 l 0 

c) Kopieringsmojlig!teter 5 4 3 2 1 0 

d) Videouthyrning 5 4 3 2 0 

c) Musik pii cd 5 4 3 2 l 0 

f) lnkop av litteratur oc/z andra 5 .. 3 2 1 0 

" 
medier p/ijorslag av kwrder 

-; . g) Att jag kan fil boktips, m.m. pa 5 3 2 l 0 
Telebok (automatiska 
telefonservicen) 

h) Informations -upp(rsningstjiinst 5 .. 3 2 l () 

i) Att jag som kuiUI kan soka i den 5 .. 3 2 0 
interna databasen!bokk.atalogen 

j) Attjag som kund !tar til/gang 5 4 3 2 1 0 
til/Internet 

k) Anviindarutbildning pfl t.ex. 5 4 3 2 0 
Internet 

Bestand och utbud ® ? 
• 

ll. Jag tycker att utbudet av 5 4 3 2 1 0 
skonlitteratur iir bra 

12. Jag tycker att utbudet av 5 3 2 1 0 
fak.tabocker iir bra 

13. Jag (rcker att utbudet a'' 5 3 2 1 0 
tidningar oclz tidskrijter iir bra 



14. Jag tycker aft utbudet av 5 4 3 2 1 0 
videofilmer iir bra 

~ 
li 15. Jag tycker att utbudet av 5 4 3 2 0 i 
!!! musik iir bra 
~ .., 

16. Jag tycker att bibliotekets 5 4 3 2 1 0 
utstiillningar iir bra 

17. Jag tycker att de foreliisningar, 5 4 3 2 0 
forfattarbesok oclt /iknande som 
Ita/Is i biblioteket iir bra. 

Tillganglighet © @ @ ? 
" -. . 
I -

18. Liitt att komma fram pa telefon 5 4 3 2 1 0 

19. Liitt att hitta det man soker 5 4 3 2 1 0 

20. Bibliotekets databas iir liitt att 5 4 3 2 1 0 

soka i 

21. Det finns gott om liisplatser 5 4 3 2 1 0 

22. Bibliotekets fiige iir bra 5 4 3 2 1 0 

23. Skyltningen iir tydlig 5 4 3 2 1 0 

24. Amnesindelningen iir bra 5 4 3 2 1 0 

25. Kopieringsmojlig!teterna iir goda 5 4 3 2 1 0 

26. Lanedisken iir tillgiinglig 5 4 3 2 1 0 

27. lnformationsdisken iir tillgiinglig 5 4 3 2 1 0 

28. Oppettiderna iir tillriickliga 5 4 3 2 1 0 

Service och kompetens © © @ ? . 

29. Pa biblioteket f ar jag bra ocll 5 4 3 2 1 0 
tillfiJrlitliga svar pa minafragor 



30. Personalen iir kompetent 5 4 3 2 l 0 

31. Jag blir vii/ mottagen niir jag 5 4 3 2 l 0 
kontaktar el/er kommer till 
bib/ioteket 

32. Personalen tar sig giirna tid 5 4 3 2 1 0 
all lrjiilpa mig 

33. Samarbetet inom biblioteket 5 4 3 2 1 
verkar fungera bra 

3-t Totalt sett iir jag nojd med 5 4 3 2 1 0 
bib!ioteket 

Konunentarer .............................................................................................................................. . . 

© Ett varmt tack for Din medverkan! 

Sara Kelemit och Pia Larsson 
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Bilaga 1 B 

En kat 

Vi ar tva studerande pa Bibliotekshogskolan i Boras som skriver en magisteruppsats om 
bibliotek och marknadsforing. Syftet med den har enkaten ar att ta reda pa hur 
biblioteksbesokare upplever kvaliteten pa bibliotekets service. Vi ar mycket tacksamma for att 
Ni tar er tid och fyller i enkaten- helt anonymt- eftersom svaren kommer att utgora grunden 
fOr uppsatsen. 

1. ri'r Du? 

0 1 Man 

Dz Kvinna 

2. Din alder? ................ . 

3. Hur ofta besoker Du biblioteket? 

Flera ganger i veckan 
En gang i veckan 
Nagon gang i mfmaden 
N agon gang per ar 

D s Det har ar fdrsta gangen 

4. Varfor gar Du till biblioteket? 
(Markera giirnajlera altemativ) 

01 Lana bocker 
D2 Uisa tidningar eller tidskrifter 

Hyra video 
Lana!lyssna pa musik ( cd- eller vinylskivor) 

Stud era 
06 Annat och i sa fall vad ................................................................................ . 

5. Hur uppmiirksammade Du aft biblioteket har tjiinstenltjiinstema Du markerat ovan? 
(Markera eventuelltflera alternativ) 

0 1 Genom vanner och bekanta 
D2 Genom bibliotekets informationsmaterial, annonser, broschyrer och dylikt 
0 1 Genom information i skolan 
0 4 Annat satt och i sa fall hur ............................................................... ................... .. 

Ds Vet ej 



6. Har Du andra behov eller ihzskema.l som Du anser att biblioteket borde tillgodose? 

Om j a, vilka ...................................................................... ..................................................... . 

7. Anser Du att Du har mojlighet att paverka bibliotekets verksamhet? 

0 1 Ja 

02 Nej 

0 3 Vet ej 

Om ja, pa vilket siitt? .................................................................................................................. . 

8. Om Du har tagit del av nagon information om biblioteket, t.ex. annons, broschyrer eller 
dylikt, formedlade den informationen da en bild som Du uppfattade som: 

01 Positiv 

02 Neutral 

0 3 Negativ 
04 Vet ej 

Ds Jag har inte ratt migon information om biblioteket 

Foljande fHtgor bestar utav ett antal pastaenden. Om du instfunmer helt i pastaendet markerar 

du siffran 5 ©. 
Instammer du inte ails markerar du siffran 1 ®. 

Om du inte har nagon uppfattning eller om fragan ar inaktuell fOr dig markerar du altemativ 

0, markerat med ett fragetecken ? Hingst upp. 0 ar alltsa ==vet ej. 

9. Mina krav oclt forviintningar 
pa biblioteket brukar uppfyllas 

© 

5 4 3 

? • 

2 1 0 



Information © © ® ? 
• .. 

~ 
ii 10. Jag kiinner viii tillfoljande ! 
01 tjiinster som biblioteket erbjuder: -

a) Kostnadsfria ldn av litteratur 5 4 3 2 1 0 

b) Fjiirrl/m av litteratur 5 4 3 2 1 0 

c) Kopieringsmojliglzeter 5 4 3 2 1 0 

d) Videoutlzyrning 5 4 3 2 1 0 

e) Musik pa cd 5 4 3 2 1 0 

f) Inkop av litteratur 5 4 3 2 1 0 
pa forslag av kunder 

g) Inkop av cd-skivor 5 4 3 2 1 0 
pa forslag av kunder 

h) Informations -upplysningstjiinst 5 4 3 2 1 0 

i) Att jag som kund kan soka i den 5 4 3 2 1 0 
intema databasenlbokkatalogen 

Bestand och utbud © © ® ? • 

' 

11. Jag tycker aft utbudet av 5 4 3 2 1 0 
~ 
r. 

sko11litte1'atur iir bra 
I 

12. Jag tycker att utbudet av 5 4 3 2 1 0 r faktabocker iir bra I 
13. Jag tycker aft utbudet av 5 4 3 2 1 0 

tidningar och tidskrifter iir bra 

14. Jag tycker att utbudet av 5 4 3 2 1 0 
videofilmer iir bra 

15. Jag tycker att utbudet av 5 4 3 2 1 0 
musik iir bra 

-



16. Jag tycker att bibliotekets 5 4 3 2 1 0 
utstiillningar iir bra 

17. Jag tycker att de foreliisningar, 5 4 3 2 1 0 
forfattarbesok och liknande som 
halls i biblioteket iir bra. 

Tillganglighet © ® ? • 

18. Liitt att kommafram pa telefon 5 4 3 2 1 0 

ii 

19. Liitt att hitta det man soker 
~ 

5 4 3 2 1 0 

.. 20. Bibliotekets databas iir liitt att 5 4 3 2 1 0 -
~ 

soka i 

21. Detfinns gott om liisplatser 5 4 3 2 1 0 

22. Bibliotekets liige iir bra 5 4 3 2 1 0 

23. Skyltningen iir tydlig 5 4 3 2 1 0 

24. Jlmnesindelningen iir bra 5 4 3 2 1 0 

25. Kopieringsmojligheterna iir goda 5 4 3 2 1 0 

26. Lanedisken iir tillgiinglig 5 4 3 2 1 0 

.. 27. lnformationsdisken iir tillgiinglig 5 4 3 2 1 0 !! 

28. Oppettiderna iir tillriickliga 5 4 3 2 1 0 

Service och kompetens © @ ® ? • 

29. Pa biblioteketfar jag bra och 5 4 3 2 1 0 
tillforlitliga svar pa min a fragor 

30. Persona/en iir kompetent 5 4 3 2 1 0 

31. Jag blir viii mottagen niir jag 5 4 3 2 1 0 
kontaktar eller kommer till 
biblioteket 



i 
~ 

"' 

: 

;;; .. 

32. Persona/en tar sig giirna tid 5 4 3 2 1 0 
att hjalpa mig 

33. Samarbetet inom biblioteket 5 4 3 2 1 0 
verkar fungera bra 

34. Totalt sett iir jag nojd med 5 4 3 2 1 0 
biblioteket 

K ommen tarer ...................................................................................................................................... ,. 

····························································•II!••·························-······························································ 
._ ................................................................................................................................................. _ ...... . 

....................................................................................................................................................... 

© Ett varmt tack for Din medverkan! 

Sara Kelemit och Pia Larsson 



Svaren pa de oppna fragorna i enkaterna. 

Kalmar 

Fraga 4 (Varror gar Du till biblioteket?) 

*Haller pa med ett projekt. 
* ProjektlOsning och information. 
* "lana" datorer, har "kollat" sHikten. 
* SHiktforska. Kopiera 
* Studera manniskor 
* Soka studielitteratur 
* Ibland gar vi hit med barnen, laser och lanar barnbocker 
* Traffa tjejer 

Bilaga 2 

* Som arbetslOs ar det skont att komma ifran bostaden fdr att se och uppleva manniskor. 
*Jag brukar folja med Petra nar hon tjatar! 
* Soka faktauppgifter 
* Uppslagsbocker 
* Leta i/lasa backer 
* Sitta och skriva. Lugn miljo trots att man ar mitt ibland mlinniskoma 
* Slosa tid 
* Saka speciell information genom tidningsartiklar bl.a. 
*Internet 

Fraga 5 (Hur uppmarksammade Du att biblioteket har tjansten Du markerat ovan?) 

* Upptackte det nar jag och nagra kompisar gick till biblioteket. 
* Genom besak. 
*Jag har Umat backer pa bibl. sen jag var liten. 
* Genom att besoka biblioteket. 
* Artiklar i lokalpressen. 
* Som mangang besokare vet jag av erfarenhet vad som finns. 
* Genom personalen, kurser. 
* Genom fodsel och ohejdad vana. 
*Genom egna erfarenheter. 
* Stort intresse for backer och langa vantetider pa hussar som ska ta en hem efter skolan- sa ar 

det ett bra stalle att Ia nagonting gjort p;l. 
* Alla tjejer gick hit. 
* Har levt med bibl. i snart 60 ar. 
*Genom besok fran tidig barndom-foraldrarna. 
* Gick hit sjalv och hittade de olika tjanstema. 
*Genom att vara pa biblioteket och sjalv upptacka de olika "tjanstema". 
* Jag bara vet det. 
* Det har jag upptackt sjalv. 
* Pa egen hand! 
* Biblioteksvana fran spad ungdomlbamdom i Nybro och Jan Nilssons tid. 
* Sedan 60 ar. 



. 
~ 

;; . 

* Sokte sjalv upp biblioteket da det var nyoppnat. 
* Genom information i hemmet. 
* Gick hit och tittade. 
* Genom att ga hit och anvanda ogonen. 
* Har alltid vetat, hur vet jag ej! 
*Genom erfarenhet, bibliotekets tjanstvillighet ar grundmurad. 
* Foljde med fdraldrama som liten. 
*Alia bibliotek har tidningar. 
*Genom att utforska sjalv vadjag :tar for mojligheter. 
* Tillgang till ordbehandlare. 

Fraga 6 (Har Du andra behov eller onskemal som Du anser att biblioteket borde tillgodose?) 

*Lite nyare CD-skivor till utlaning. 
* Lana ut datorer . 
* Personalen borde vara mer serviceminded. 
* Hyra ut datorer (ev. lana ut eldatorer att lana pa plats). 
* Nagra fler sporttidskrifter. 
* SWrre forskarum, battre apparater, battre hjalp och upplysning. 
* Musikutla.ning. 
* Fler grupprum. 
* Ett stOrre antal sittplatser med bord. 
* StOrre lugn och ro eller fler arbetsrum, jag gar till biblioteket for att ra lugn och ro och inte 

hora pa massa gap och skrik. 
* Kanske det skulle vara en bra ide att hyra ut datorer, som jag vet ar pa forsok nagonstans i 

Sverige. Positivt tycker jag!!! 
* Det borde finnas grupprum for de som vill fora hogljudda diskusioner. 
* Lattare tillgang till bockema i magasinet, dvs. aldre bocker. 
* Oppet natt-tid. 
* Skulle vilja lasa ryska tidningar. 
* Foresla titlar. 
* Byt telefonen. Det later fdr hogt och dessutom iritterande. 
*Data. 
* Flera bocker om ockultismt 
* Mer nya bocker. 
*Man borde hemifran (eller job bet) kunna koppla upp sig pa bibliotekets databas. 
* Storre studieplatser. 
* Skrivrum med datorer. 
* Fler kristna romaner (det finns!). 
* CD-rom. 

Fraga 7 (Anser Du att Du har mojlighet att paverka bibliotekets verksamhet?) 

*Genom att informera personalen ev. brister eller nytankande. 
*Jag kan foresla bocker for inkop. 
* Lamna onskemal om tidningar och tidskrifter t.ex. 
* Bara i nagon man. 



* Lyhorda vad galler besHilla nya backer, tidningar. 
* Bestalla inkop av backer som ej finns. 
*Jag vet att man t.ex. kan :fa dem att ta hem vissa tidningar. 
* Man kan be dem att bestalla backer och dylikt. 
*Man kan paverka bibliotekets inkop av nya becker, genom att saga sin asikt. 
* Bestalla backer jag vill Hisa alt. ge f6rslag pa backer jag tycker de borde ha. 
* Paverkan att ta hem becker jag onskar biblioteket skulle ha. 
*Fast inte sa mycket, kanske genom forslag pa inkop av backer o skivor. 
* Kanske genom denna enkat. 
* Tipsa om becker till inkop. 
* Bestalla backer kan manju (om man orkar). 
* Bestalla backer bl.a. 

Kommentarer 

*Jag tycker att biblioteket ar bra, men i Kalmar sa tycker jag (och mina kompisar) att 
personal en ar valdigt otrevlig. Man ska val kunna sUilla en fraga utan att behova kanna sig 

dum? Varje gang man besUi.ller en bok tar man betala 5 kr- varfor? Ar inte biblioteket en 
service for alia manniskor? Tack for att jag fick fylla i den har enkaten. Det behovs ... 

* Bevara biblioteken! 
*Jag skulle onska stOrre utbud av filmer och lite langre oppettider pa helgen. 
* Battre skotsel av apparater i forskarrum, mer och battre upplysning om slakt- och 

bygdeforskning. 
* Kalmar komrnunbibliotek ar ett mycket trevligt och gemytligt bibliotek som man garna gar 

till. 
* T.ex. kopiatorn, det skulle finnas mojlighet att kopiera fram 0 baksida for att inte odsla med 

papper utan att betala for tva kopior for det ar inte kopierna du betalar for utan papperet. 
* Studerar i Vaxjo och besoker darfor inte biblioteket har sa ofta. Daremot tillbringar jag 

mycket tid pa andra bibliotek. 
* Distrib. av dagstidningarna ar ibland otillfredstallande (t.ex. 16/4 o. 18/4 1996). "Moten" 

bor inte innebara att tidningarna blir liggande outdelade. 
* Ibland tycker jag det kan vara svart att hitta becker man sokt efter beskrivningarna i 

databasen. !bland stammer det inte riktigt. Jag tycker det ar lite synd att bestallning av 
becker kostar pengar. Det kunde gama vara gratis. 

* Tycker att Kalmar bibliotek hailer en hog prestanda ar trivsamt med en bra miljo. Lungt o 
tyst att sitta bar. 

*Jag tycker att anklagelser att man har lanat backer som "liten" (15) och inte lamnat till baks 
dem, inte skall leda till en skuld som man inte har pengar att betala och darfor vara avsHingd 
fran lanemojligheter. 

* Min egen vision av biblioteket ar att det borde vara en del av ett storre kulturcentra dar alia 
intresserade (t.ex. arbetslOsa) kunde ha fri tillgang till intellektuell- och skapande 
verksamhet samt social samvaro utan nagon stOrre kostnad for den enskilde. 

* Biblioteket i Storuman ar landets vackraste da det ar inrymt i ett gammalt jamvagshotell. 
* Nu ar varen har. Det ar skont. 
* Enda egentliga felet med biblioteket ar att det ar for mycket personal som anda inte ar 

tillgangliga! Varf6r satter man dit utlaningsdatorer och en robot som tar hand om 
aterlamnade becker om all personal anda ar kvar??? 

* Utan biblioteket skulle jag ha aldrig mina laxor gjorda. Och jag, som invandrare (fran 
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Polen) uppskattar valdigt mycket mojligheten att Hisa en Polsk dagstidning. 
*Den enligt min asikt for tidiga stangningen lOrdag eftermiddag ar min enda negativa attityd 

till biblioteket. 
* Byt ut telefonen. Battre, lagre signal som inte irriterar nar man sitter och forsoker att 

koncentrerar sig. 
* Fler tidskrifter kan bestallas in. 
* Min insUillning ar att biblioteket skall erbjuda ett rej alt brett utbud av sa val skon- som 

facklitteratur utan att styras av utlaningssiffror. denna bredd avtar alltmer. 
* Biblioteket borde halite mer annorlunda utbud av musik som kanske annars inte tar tar i. 

Och inte bara sadan rnusik som finns i alla musikamirer. 
* Ingen kornrnentar. Allt ar bra som det ar tycker jag. 
*Jag tycker att det ar daligt att man ska behova betala for varje toalettbesok. !bland kanske 

man bara vill ta sig ett glas vatten el. snyta sig och da maste man ocksa betala. Negativt ar 
ocksa att cafeterian inte ags av biblioteket. Cafeterian har nfunligen inte oppet pa helgerna, 
sarntidigt som jag antar att man inte !aha med sig mat och sitta och ata i sjalva biblioteket. 

*Jag onskar att biblioteket hade mer tidskrifter for oss som tranar, t.ex. BRK Sports 
Magacine och Fitness. 

* Fler esoteriska backer! 
* Boeker man soker finns inte fOr det mesta! 
*Detar synd att man inte kan fjarrlana backer som ar utlanade. Jag anvander mycket 

bibl.litteratur i jobbet och kan inte vanta pa utlanade backer. "Lappsystemet" vid fjarrlan 
borde Iaggas pa data- mycket lOs a lappar som kommer bort. Bibliotekets data-sok-system 
ar urmodigt och obegripligt, trots att jag jobbar med data lar jag mig det aldrig. Det borde 
vara sjalvinstmerande. Jag sitter vid skiirmen ??-datorn hanvisar till hyllor IKZbu. Jag ser 
ingenstans vad/var det ar. Jag ska inte behova ga och fraga om det. Det ska datom saga. Ett 
f6renklat vagvisarsystem inom biblioteket ?? ocksa bra. Jag tror inte ni f'ar veta sarskilt 
rnycket genom en san har enkat. Satt er och prata med 20 personer istallet om deras behov 
ocb vanor. IT- jag vet att det finns bar. Jag forsokte :fa igang det en gang. Det gick inte- sa 
nu skiter jag i det. Fina Iokaler. 

*For lite sittplatser for de som studerar och behover samla material. Dessutom fOr stokit. Folk 
respekterar inte tystnaden (For mycket buller) Annars belt nojd! Bra personal! 

* Videoutbud bra men for litet. 
* Som kristen kanner man sig lite asidosatt nar det galler bra kristna bocker t.ex. romaner. Vi 

tar oftast kopa vara egna romaner eller annan kristen litteratur. Varfor inte samarbeta med 
de olika samfunden och hora vilka kristna backer som de rekomenderar! 

* Ang. fraga 32, sa ar det ofta alldeles for lang vantetid vid informationsdiskarna. Man hinner 
eller orkar nastan aldrig att vanta pa sin tur, om man ex. vill ha hjalp att hitta en speciell bok 
eller vill ha tag pa en bok i magasinet. 

* Personligen ar jag nojd med bibliotekets tjanster for det mesta. Men jag tycker att det skulle 
vara bra om man hade nagra timmars oppettider pa lOrdagama ocksa! 

Kommentarer i enkaten 

*Fraga lOg. (Telebok) Vern anvander det. 
* Fraga 1 Oc. (Kopiering) Svindyrt. 



Trollhattan 

Fraga 4 (V arfor gar Du till biblioteket?) 

* Koppla av. 
* & lasa. 
*Lana tidskrifter. 
* Uma diabilder til dagis bl.a. 
* Se om jag traffar pa nag on jag kanner. 
* Sla i uppslagsbocker. 
* Hamta material fOr skolarbeten. 
* Med dagbam pa sagostund o.d. 
* Spela schack. 
* Koppla av. 
* Hamta material om stjamoma. 
* Koppla av, det ar en trivsam miljo. 
* Sagostund. 
* Slaktforska. 
* Boeker att anvanda i undervisningen. Jag ar larare. 
* Samla fakta. 
* Spela schack. 
* Slaktforskning. 
* Hamta "material" av olika slag till arbeten. 
* Forska. 

Fraga 5 (Hur uppmarksammade Du att biblioteket har tjansten Du markerat ovan?) 

* Har besokt biblioteket med jamna mellanrum alit sedan skoltiden. 
*Jag gick in pa biblioteket. 
* Fran fodsel. 
*Jag har gatt pa biblioteket Hingre an jag minns sa formodligen var det mor som tog mej dit 

fOrst. 
* Exponering i biblioteket. 
*Tradition. 
* Har sen bamdomen varit "van" vid bibliotek. 
*Genom nyfikenhet. Jag besokte biblioteket och kollade. 
*Jag gick dit och kollade (besok alltsa). 
* Genom mina regelbundna besok med bade mina egna bam och genom arbete som 

bamskotare. 
* Alia mojliga satt (jag minns inte nar jag fick reda pa att man kan lana becker pa ett 

bibliotek.) Jag kom hit och fick se att man kunde lana skivor m.m. 
*Genom vanlig fomuft. 
* Alltid gatt till biblioteket! 
* Genom att ga runt pa biblioteket och titta. 
* Har alltid vetat det. 
*Jag ville sjalv besoka biblioteket och se dess utbud. 
* Mangarig vana. 
* Biblioteket var sa bra upplagtlplanlagt att det var latt att hitta overallt, man sag direkt vad 



som fanns efter att ha gatt ett varv. 
* Bibliotekarien. 
* Alltid vetat eftersom jag ar regelbundet pa biblioteket. 
*Genom att jag gick forbi biblioteket. 
* Besek. 
* Beek pa bibliotek sedan skoltid. 
* Genom att ga hit. 
* Minns ej att jag naginsin .ej. vetat om servicen. 
* Genom att fraga. 
* Har vetat sedan spad alder att biblioteket finns, och eftersom jag gillar becker soker jag mig 

till dem och ser dar sjalv vad for tjanster som finns. 

Fraga 6 (Har Du andra behov eller enskemal som Du anser att biblioteket borde tillgodose?) 

* J a gamla videofilmer och dokumentarer. 
* Intemetuppkoppling. 
* De ar otrevliga. De skall bli mera trevliga. 
*Detar svart att ta tag i en del becker de inte har. 
* Vi behover mer lugn. 
* Inkep av flera nyutgivna skonlitterara och fackbecker. 
* Enstaka gang besHiller litteratur. 
*Jag tycker att det borde finnas nagra datorer har sa att man kan skriva uppsatser el. 

eventuellt specialarbete. 
* Lite mer barnkultur sasom bamteater t.ex. 
* Dator. Kanske datorrummet att studera i och anvanda det. 
* Fler CD-ROM skivor spec. lexikon. 
* Albanska bocker. 
* Kafe. 
* Nagon mer anstalld, det kan ofta vara svart att :ta hjalp, och personalen ar da stressad. 
*Mer IT (Internet m.m.) 
* Det borde finnas en dator som ar uppkopplad till Internet. 
* Battre spel till CDI. 
* Battre CDI spel. 
* Kanske ha nagra datorer som man kan skriva ut arbeten pa. 
* Fler bocker pa andra sprak. 
* Kanske fler utsHillningar om saker som hander. 
* ... att bibliotekariema forsoker vara trevliga. Det finns vissa undantag. Detar ett 

serviceyrke! 

Fraga 7 (Anser Du att Du har mojlighet att paverka bibliotekets verksamhet?) 

*Om jag tjatar tillrackligt mycket sa kanske dom keper in de becker, tidningar o.s.v. somjag 
vill ha. 

* Ev. genom insandare i lokalpressen. 
* Inte ensam, men om tillrackligt manga fragar efter en bok, tidning eller tjanst sa inser 

ansvariga befattningshavare forr eller senare att dom f'ar lov att ordna saken. 
* Prata med personalen. 
* Har inget behov att paverka eller andra pa nagot. 



* Genom att prata med personalen. 
* Saga vilka tidskrifter som man onskar skulle finnas. 
* Belysa vilken litteratur som skulle behova med tanke pa olika utbildningar som (frlimst 

hogskole utb.) finns i omradet och dar hogskolebiblioteken ej bar kurslitteratur i den man 
som behovs. 

* Hjalper till med n1d och skaffar lit. fran andra bibliotek. 
* Ar det nagotjag saknar pratar jag med personalen. 

Kommentarer 

* Konstiga fragor. T.ex. kopieringsmojlighetema ar goda och val tillgangliga men dom lir 
dyra vilket inte framkommer av mitt enkatsvar. Informationsdelen: Antingen sa kanner man 
till nagot eller sa gor man inte det. Det finns inga gradskillnader egentligen. Mitt enkatsvar 
speglar nog inte riktigt vad jag tycker om biblioteket. 

* Ich ar en inbiten bokmal, med hoga krav. Det finns fdr lite & fdr smal profil pa lite aldre 
rock & popularmusik. Ingen Sgt pepper! 

*Lang vlintetid i infodisken. Ger oftast upp. Bra att lana om telefon. Kunde varit 
sjalvbetjaning pa Ian som i Lund. Kort Umetid pa gamla tidskrifter (I v) Bra om langre oppet 
lord pa vintern. 

*Jag tycker att det borde finnas mer utlandsk litteratur, bade fack och skonlitterar. 
* Biblioteket har ju som uppgift att "fdrmedla" kulturen vilketjag tycker att dom skoter bra. 

Kul med "nymodigheter" som video och musik- dock nodvlindigt. Personalen ar ambitios 
och trevlig. 

* Faktabocker ibland inaktuella, t.ex. kommit ny lagstiftning. 
* De skulle ha mer utlandska tidskrifter. 
* Skaffa mer synth musik. Mer UFO info. 
*Jag har ingenting pa biblioteket att anmarka pa (fraga 20om databas gav jag ett Iagt betyg 

men det betyder att jag sjalv aldrig pro vat pa den och darfdr inte satte hogre. Men jag har 
hort av vanner och bekanta att den ar latt att soka i. 

* Fler lasvraar och stolar. Langre oppet pa kvallar och lOrdagar. Kafe inom biblioteket. 
* Vantetiden pa nya bocker kan ibland vara alltfcir lang. 
*Jag hoppas att bibliotekets karnverksamhet (vilket fdr mig ar lika med utlamng av bocker 

och facktidskri:fter) prioriteras. 
* Saknar tidigare oppningstider, saknar fddjupning av vissa facklitteraturer. Uingre 

forvaringstid av gamla tidningar. 
* Mer oppet pa kvallstid och helger nar de fiesta lir lediga. Mer IT -inriktning. Lata folk prova 

Internet. 
* Jag har bara bott i Trollhattan 1 manad sa det ar lite svart fdr mig att uttala mig. Men da jag 

har jamfdrt med Uddevalla Stadsbibliotek sa firms det mycket battre utbud. Detar liven 
storre och mer allsidigt hlir. Trivs helt enkelt battre pa Trollhattans bibliotek. 

*Jag skulle vilja att biblioteket har llingre oppettider 
* Finns ofta ingen i info-disken. 
* Mkt bra med "bibblan. II Kan ga hit & studa ofta tar man saker gjorda & sa lir det gratis oxa. 

Lycka till med uppsatsen! 
*Problem att komma fram till informationen via telefon. Ofta lang vlintetid vid 

informationsdisken. Gar det inte att gora en omfdrdelning av personalresurser fran 
laneavdelning till informationsavdelning? 

* Bibliotekarierna hlir som lir sa sura kan faktiskt fdrsoka battra sig. Det lir inte trevligt att bli 
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daligt bemott niir man kommer hit fOr att lana bocker eller !a hjalp. Sedan tycker jag 
kostnaden pa sent inkomna bocker borde reduceras. Det ar li:itt hant att glomma en, eller tva 
dagar. 

* Det ar mycket bra for oss arbetslosa. En social traffpunkt. 

Kommentarer i enkaten 

* God lycka med arbetet. 
* Mer kvallar! 
* Tack sjalv! 
* Viirme iir detjag inte vill ha det har jag gott om! 
* Oppnar for sent. 
* Ang fr.8 verkar det som om respondenten har last tidningsartiklar som han tyckte var 

positiva 
* Oppnar alldeles for sent! 
* Saknar nya mal om svensk damfotboll. Ang. fr. 8 11Handlar i sa fall oftast om forsamrade 

oppettidef. II 
* Ang fr. 23 "vet ej, tanker aldrig pa det. 11 

* Ang. fr.l Of, "vet att det gar men budgeten iir alltid i vagen.11 



Intervjufragor Bilaga 3 

Tillledningen 

I. Hur serEr organisationsstruktur ut? 
2. Hm skulle Ni vilja definiera marknadsforing? 
3. Hur viktigt anser Ni att marknadsforing lir? 
4. Tas marknadsforingen upp i malformuleringen for verksamheten? 
5. Anser Ni att bela personalen lir delaktig i marknadsforingen? 
6. Hur ser sammantradesstrukturen ut? Ar vissa sammantraden regelbundet aterkommande? 

Vilka och hur ofta? 
7.Vilka vagar finns for feedback och kommunikation mellan personal och ledning? 
8. Diskuteras marknadsforing pa sam.mantraden? 
9. Hur stor del av bibliotekets budget anvands till marknadsfOring? 

10. Vilken policy bar Ni vid inkop av backer, tidskrifter, tidningar, video, cd m.m.? 
11. Vilka tjanster erbjuder biblioteket i form av programverksamhet, anvandarutbildning, 

forelasningar, cirkelverksamhet och dylikt? Har Ni program pa kontinuerlig basis? 
12. Har Ni genomfort marknadsundersokningar,(det vill saga undersokningar dar Ni tar reda 

pa vilka som lir Era mrugrupper och vilka behov de har)? I sa fall, hm ofta och till vilka 
har Ni riktat Er marknadsundersokning, endast kunder eller aven ovriga 
kommuninvanare? 

13. F orekommer begreppet relati onsmarknadsfOring i malformuleringen? Diskuteras 
relationsmarknadsforing pa sammantraden? (Enligt var definition syftar 
relationsmarknadsforing framforallt till att starka de befintliga kundrelationerna, till 
skillnad fran traditionell marknadsforing som aven riktar sig till potentiella kunder) 

14. ForNi diskussioner om verksamheten framst ska vara kundorienterad eller i forsta hand 
bor bevara litteratur? 

15. Ger Ni favorer till trogna kunder? 
16. Finns system for feedback fran kunderna? 
17. Fitms det en gemensam policy for hur personal en ska bemota kunderna, till exempel hur 

lang tid ett kundsamtal far ta eller om man bor folja med kunden till hyllan? 
18. Hur definierar Ni ett framgangsrikt bibliotek? 

Till marknadsforingsansvarig 

1. Hur skulle Ni vilja definiera marknadsforing? 
2. Hur viktigt anser Ni att marknadsforing ar? 
3. Tas marknadsfOringen upp i malformuleringen for verksamheten? 
4. Anser Ni att bela personalen ar delaktig i marknadsforingen? 
5. Hur ser sammantradesstrukturen ut? Ar vissa sammantraden regelbundet aterkommande? 

Vilka och hur ofta? 
6.Vilka vagar finns fOr feedback och kommunikation mellan personal och ledning? 



7. Diskuteras marknadsforing pa sammantraden? 
8. Hur stor del av bibliotekets budget anvands till marknadsforing? 

9. Hur ser den extema marknadsforingen ut? (Till exempel anvander Ni Er av annonser, 
broschyrer, affischer, tidningsartiklar, direktreklam och sa vidare?) 

10. Hur utformar Ni information om bibliotekets verksamhet? Vern utformar informations
och reklammaterial? 

11. Har Ni regelbunden kontakt med pressen? 
12. Vilka tjanster erbjuder biblioteket i form av programverksamhet, anvandarutbildning, 

forelasningar, cirkelverksamhet? Har Ni program pa kontinuerlig basis? 
13. Har Ni genomfort marknadsundersokningar ,( det vill saga undersokningar dar Ni tar reda 

pa vilka som ar Era malgrupper och vilka behov de har)? I sa fall, hur ofta och till vilka 
har Ni riktat Er marknadsundersokning, endast kunder eller aven ovriga 
kommuninvanare? 

14. Forekommer begreppet relationsmarknadsf6ring i malformuleringen? Diskuteras 
relationsmarknadsforing pa sammantraden? (Enligt var definition syftar 
relationsmarknadsforing framforallt till att starka de befintliga kundrelationerna, till 
skillnad fran traditionell marknadsforing som aven riktar sig till potentiella kunder) 

15. ForNi diskussioner om verksamheten framst ska vara kundorienterad eller i forsta hand 
bor bevara litteratur? 

16. Ger Ni favorer till trogna kunder? 
17. Finns system fOr feedback fran kundema? 
18. Finns det en gemensam policy fOr hur personal en ska bemota kundema, till exempel hur 

lang tid ett kundsamtal far ta eller om man bor folja med kunden till hyllan? 
19. Hur definierar Ni ett framgangsrikt bibliotek? 

Till bibliotekarier 

1. Hur skulle Ni vilja definiera marknadsfdring? 
2. Hur viktigt anser Ni att marknadsforing ar? 
3. Anser Ni att hela personalen ar delaktig i marknadsforingen? 
4.Vilka vagar finns for feedback och kommunikation mellan personal och ledning. 
5. Diskuteras marknadsforing pa sammantraden? 
6. Har ni fatt nagon utbildning i marknadsforing? 
7. Hur ofta har Ni sammantraden? 
8. Brukar marknadsforing diskuteras pa sammantradema? 
9. Brukar Ni underratta varandra om handelser pa respektive avdelning, sa att alla ar insatta i 

vad som hander i biblioteket? 

10. ForNi diskussioner om verksamheten framst ska vara kundorienterad eller i forsta hand 
bor bevara litteratur? 

11. Ger Ni favorer till trogna kunder? 
12. Finns system for feedback fran kundema? 
13. Finns det en gemensam policy for hur personal en ska bemota kundema, till exempel hur 



lang tid ett kundsamtal far ta eller om man bar falja med kunden till hyllan? 
14. Gar Ni nagon bedomning av kundernas fn1gor vad galler hur mycket tid de far ta i 

ansprak, eller far alla lika mycket tidsutrymme? 
15. Ges tid till kundsamtal utan:fdr direkta fnigor? 
16. Hur definierar Ni ett framgangsrikt bibliotek? 
17. Brukar Ni ringa runt till olika organisationer, t.ex. skolor? 

• 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis ar en nation ell hOgskola. Studenter kom
mer fran bela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omnidena bib!iotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaJer ligger mitt i centrala BorAs. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hOgskolans verksamhet. Htigskolan samverkar bar med 
f5retag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhOgskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten· 
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
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