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Abstract The aim of this thesis is to research if and in that case how, 

marketing of Swedish public libraries is used as a possible 
work method in a time when they are marked by changes in 
the form of cut backs and technical innovations. With a 
strive to get an overview by the possible debate I have 
chosen to do a closer exam of 20 texts published in five of 
the biggest Swedish library publications during a period of 
20 years.  
My research is based mainly upon Philip Kotler’s marketing 
theories regarding non-profit organization as well as Eileen 
Elliot de Saéz interpretations of these to a library context.  
The first part of the essay therefore consists of an 
introduction of these, as well as a rendering of their method 
of work, which shows the width of the conception of 
marketing. These models are therefore a base for the second 
part of the essay, which consists of a text – and idea analysis 
of the publication texts. Another aspect of my research is 
whether the ideas of marketing are interlinked with the view 
of the libraries role and their main tasks.  
My result shows that a development has occurred during the 
years, which the articles were published. The use of 
marketing foremost as Public Relations and outreach 
programme has evolved into a wider understanding of the 
subject. The influences of Kotler’s theories are visible in the 
articles both indirect and explicit. Overall, a positive view to 
marketing as a work method is adopted in the articles but a 
wider knowledge of the subject is often sought after. The 
articles also show that a positive attitude towards marketing 
is often interlinked with a customer oriented view of the 
libraries role. 
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1. Inledning 

Folkbiblioteket kan sägas utgöra en unik institution i dagens samhälle, inte minst med tanke 
på dess demokartiska egenskaper som att det är öppet för alla och den största delen av dess 
tjänster är gratis. Dess besökare är oftast välkomna med önskemål om beställningar och 
folkbiblioteken tillhandahåller förutom böcker även musik, filmer och programverksamhet 
som föreläsningar och debatter. Trots detta har jag i samtal angående mitt studie- och yrkesval 
flera gånger stött på uppfattningar om folkbiblioteket som en bakåtsträvande plats, med 
dammiga böcker och hyschande bibliotekarier, uppfattningar som jag nog törs påstå inte är 
alltför ovanliga hos gemene man, främst hos de som aldrig själva besöker biblioteket. Det är 
bland annat dessa uppfattningar som väckt mitt intresse för hur biblioteken arbetar med att nå 
ut till allmänheten, bestående av både användare och ickeanvändare och hur de lyckas (eller 
inte lyckas) med att förmedla en tydlig bild av deras verksamhet.   
Mitt val att studera inom kollegium tre, med inriktning på användarstudier har gett mig 
möjlighet att undersöka kommunikationen mellan bibliotek och användare närmare. Jag har 
under studiernas gång stött på begreppet marknadsföring ett par gånger dock utan att ha 
lyckats få någon större klarhet i vilken utsträckning det används inom biblioteksvärlden, inte 
heller i hur pass accepterad det är.  
 
Baserat på min förförståelse av ämnet, skulle ett väl genomfört marknadsföringsarbete enligt 
mig, kunna minska klyftan mellan vad biblioteket erbjuder och vissa felaktiga uppfattningar 
av biblioteket. Min kunskap inom området är fortfarande liten varför jag i följande studie har 
valt att undersöka begreppet marknadsföring närmare, både hur det använts historiskt inom 
biblioteksarbete, samt hur det används idag, i landets största bibliotekstidskrifter.  
 
Genom att under utbildningen tagit del av en undersökning gällande amerikanska 
bibliotekariers inställning till marknadsföring blev mina funderingar om att begreppet 
fortfarande är relativt oklart inom biblioteksvärlden bekräftade. Undersökningen presenteras i 
en artikel i Library Quarterly år 20041 och den utfördes på grund av en tidigare studie som 
visat på att en dryg tredjedel av USA:s, samt en fjärdedel av Storbritanniens befolkning aldrig 
besöker biblioteken. Enligt författarna kan detta ha att göra med bristfällig marknadsföring 
varvid man ville undersöka bibliotekariernas attityder i frågan. Undersökningen visade på att 
majoriteten av de tillfrågade bibliotekarierna fortfarande uttrycker en negativ inställning till 
att arbeta med marknadsföring, de som är positiva är överlag de som utför det administrativa 
arbetet, samt de som har gått kurser eller medverkat i workshops i ämnet och på så sätt 
tillägnat sig en större kunskap för området. Undersökningen fick mig att undra om situationen 
är densamma i Sverige.  
 
Jag anser att frågan om marknadsföring är extra intressant att undersöka i dagens läge när de 
svenska folkbiblioteken präglas av förändringar, både i form av snabb teknisk utveckling och 
ständiga nedskärningshot. Enligt bland annat Peter Enström innebär dessa två förhållanden att 
man bör ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt på folkbibliotek och ett av dessa skulle 
enligt mig kunna vara att man tar till sig marknadsföringsteorier i större utsträckning än förr2.  
 
                                                 
1 Shontz, Marilyn L.; Parker, Jon C. & Parker, Richard 2004. What do librarians think about marketing: a survey 
of public librarians attitudes toward the marketing of library services. Library Quarterly, vol.74, nr.1 
2Enström, Peter 1995. Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet. Biblioteken, 
kulturen och den sociala intelligensen:aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Borås: 
Valfrid, s.205 
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När det gäller uppsatsens relevans för Bibliotek och Informationsvetenskap anser jag att 
marknadsföringsarbete är intressant att undersöka närmare på grund av flera anledningar. Dels 
för att jag själv stött på begreppet marknadsföring under utbildningens gång utan att fått 
någon större klarhet i dess innebörd, men även därför att jag tror att marknadsföring kan vara 
ett intressant arbetssätt att undersöka för dagens bibliotekarier. De blir färdigutbildade i en tid 
då information blir allt mer lättillgänglig vilket bland annat innebär att det ställs högre krav på 
bibliotekarier i rollen som informationsgranskare- och förmedlare. Hur viktig denna roll blir 
för allmänheten kommer enligt flera forskare att bero på hur väl bibliotekarierna marknadsför 
sig. Ytterligare en anledning är att jag tror att en större kunskap om marknadsföring kan vara 
ett viktigt verktyg för bibliotekarier i tider av nedskärningar i biblioteksverksamhet.  

En av mina förhoppningar med arbetet är även att det ska kunna ses som en mindre 
sammanfattning av tips och idéer på hur man kan arbeta med marknadsföring, just med tanke 
på att det inte ges specifika kurser i ämnet på någon av landets bibliotekarieutbildningar. 
Detta kan sägas utgöra en mindre explicit syfte med min uppsats.   
 

1.2 Bakgrund  
 
I följande kapitel ges dels en kortare genomgång för hur begreppet marknadsföring har 
använts i bibliotekssammanhang de senaste drygt hundra åren. Avsikten med avsnittet är inte 
att ge en heltäckande bild av frågan utan här ges främst en kortfattad bakgrund där jag belyser 
några viktiga huvudpunkter gällande införandet av ett markandsföringstänkande på bibliotek 
samt utvecklingen mot modern marknadsföring.  
 

1.2.1 Marknadsföring på folkbibliotek – en kortfattad historik  
 
Enligt Greta Renborg förekom marknadsföring i amerikanska bibliotekssammanhang redan 
under 1870-talet, dock uttrycktes det på den tiden främst med andra termer, man talade bland 
annat om ”improved personal relations between the librarian and the readers”3. Tjugo år 
senare introduceras kommersiella uttryck som exempelvis ”advertising” för biblioteksvärlden, 
vilket främst handlar om att affischera och dela ut flygblad för att informera allmänheten om 
bibliotekets tjänster. Ungefär vid samma tid gjordes även försök till att införa ett tänkande 
mot ”business methods” inom biblioteksvärlden vilket väckte ett starkt motstånd. Enligt 
Renborg var folk inom biblioteksbranschen ännu inte redo att ge sig in i ett affärstänkande 
inspirerat av den kommersiella världen. I USA publicerades under 20- och 30-talet ett par 
verk som handlade om arbetet med att söka upp och locka nya besökare till biblioteken. Det 
var i dessa verk begrepp som ”publicity” förekom för första gången och de innehöll bland 
annat lagar och metoder för hur marknadsföring skulle skötas på bibliotek. Under 70-talet 
började begreppet Public Relations (PR) sakta få fäste inom biblioteksvärlden och man börjar 
bland annat anordna kurser i arbetssättet4. 
 
Alla dessa tidiga marknadsföringsbegrepp handlar främst om utåtriktad verksamhet. Public 
relations (i fortsättningen kallad PR) till exempel, jämställs ofta med publicitet och handlar 
främst om att formulera och kommunicera en organisations budskap för att skapa och 

                                                 
3Renborg, Greta 1998. Hur och när började man marknadsföra bibliotekens service?, Svensk Biblioteksforskning, 
nr.2. Citatet är hämtat från ett tal av Samuel Green inför ALA:s konferens 1876.  
4 Ibid. 
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bibehålla goda relationer utåt5. Enligt moderna marknadsföringsteoretiker är dock den 
utåtriktade verksamheten endast en del av ett mer övergripande marknadsföringsarbete. Att 
begreppet har utvecklats och moderniserats i takt med samhället framkommer bland annat i 
Nationalencyklopedins definition av detta. Här beskrivs kortfattat hur marknadsföring 
utvecklats från att endast fokuserat på säljande av en produkt till att handla om den mer vida, 
moderna marknadsföring som marknadsföringsteoretiker talar om idag. 
 
Enligt Nationalencyklopedin har begreppet gått från att vara produktorienterat till att istället 
flytta sitt fokus till kunderna. I huvudsak handlar det om tre slags glapp som bör överbyggas 
mellan den produkt som erbjuds och kunden eller marknaden. Dessa glapp är det fysiska, det 
mentala och det ekonomiska. Det fysiska innebär alltså det fysiska avstånd som finns mellan 
kunden och varan. När det gäller bibliotek kan det exempelvis röra sig om deras lokaler och 
öppettider. Det mentala glappet innebär att kunden kanske inte alltid är medveten om vad 
denne behöver eller vad som egentligen erbjuds. Det tredje glappet, det ekonomiska handlar i 
sin tur om de potentiella kunderna har råd med produkten eller inte. Marknadsföring handlar 
således om att arbeta med att överbrygga dessa glapp. Det fysiska glappet kan exempelvis 
fyllas med hjälp av mellanhänder och alternativa distributionsmedel. I bibliotekssammanhang 
kan biblioteksbussar och stadsdelsfilialer utgöra exempel på detta. Det mentala glappet 
överbryggs effektivast genom att undersöka marknaden för att ta reda på vad folk vill ha, och 
hur man på bästa sätt kan tillgodose kundernas önskemål. Något som exempelvis kan ske via 
användarundersökningar. Det ekonomiska glappet i sin tur kan minskas genom en 
kundanpassad prissättning6.  
 
I mitten av 70-talet ger Philip Kotler, en vitt uppmärksammad professor i marknadsföring, ut 
Marketing for non-profit organizations vilken kortfattat kan sägas utgöra en slags handbok i 
marknadsföring för verksamma personer inom icke-kommersiella organisationer. I hans verk 
tillämpas en modern syn på marknadsföring som ett större övergripande arbete inom en 
organisation vilket även innefattar ett internt arbete.  
I den första upplagan av boken beskriver Kotler marknadsföring på följande sätt;  
 

“Marketing is the analysis, planning, implementation, and control of carefully formulated programs 
designed to bring about voluntary exchanges of values with target markets for the purpose of achieving 
organizational objectives”7. 

 
Förtydligat handlar det alltså om marknadsföring som ett slags utbyte mellan organisation och 
dess marknad, exempelvis kunder eller biblioteksanvändare. Att det sker ett utbyte på ett 
bibliotek i denna traditionella mening är kanske inte alltid uppenbart, biblioteket tar ju till 
exempel inte betalt för sina varor eller tjänster. Eventuellt blir det lite tydligare om man tänker 
på marknadsföring riktad till staten, mellan dessa två aktörer sker ju ett tydligare utbyte i den 
meningen att staten lägger pengar på biblioteket och i sin tur vill förväntar sig resultat från 
dem och att biblioteksbesökare bidrar till bibliotekets ekonomi indirekt, via kommunalskatt. 
Viktigt är dock att påpeka att ett utbyte kan ske även utan en ekonomisk inblandning vilket 
oftast är fallet mellan biblioteksbesökare och bibliotekspersonal.  
 
I och med denna bok förses mitten på 70-talet bibliotekspersonalen med en ny terminologi 
och nya arbetssätt för att nå ut med sin verksamhet. Enligt Renborg får allt fler inom 
biblioteksvärlden vid denna tid upp ögonen för den moderna och mer övergripande betydelsen 

                                                 
5 Nationalencyklopedin 2007: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286458&i_word=pr,[2007-10-24] 
6 Nationalencyklopedin 2007: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251419, [2007-05-16] 
7 Kotler, Philip 1975. Marketing for non-profit organizations, New Jersey: Prentice-Hall, s.5  



 4  

av marknadsföring. Dock handlar arbetet i praktiken lång tid efter fortfarande främst om 
uppsökande verksamhet och PR8.  
 
 

1.3 Problemformulering  
 
Med utgångspunkt i ovanstående inledning och bakgrund växer mitt problemområde fram. I 
en tid då biblioteken präglas av nedskärningar och ny möjligheter tack vare ny teknik är det 
viktigare än någonsin att nå ut med sin verksamhet, både till politiker och allmänheten. 
Uppsökande verksamhet och liknande aktiviteter har funnits med i biblioteksverksamhetens 
historia i över hundra år, dock har benämningen på denna verksamhet växlat beroende på 
olika politiska klimat under tidens gång. Inom företagsvärlden har begreppet marknadsföring 
länge varit ett etablerat begrepp, men det har utvecklats och ändrat fokus under de senaste 
årtiondena. Utgivningen av Philip Kotlers bok Strategic Marketing for non-profit 
organizations i mitten på 70-talet innebar att icke-vinstdrivande organisationer och 
institutioner försågs med nya arbetsstrategier och en ny terminologi, huvudsakligen hämtad 
från den kommersiella världen. Definitionerna av modern marknadsföring visar på ett 
övergripande arbete som även innefattar ett internt arbetssätt, men trots detta handlar 
marknadsföring inom biblioteksvärlden länge främst om PR och uppsökande verksamhet.9  
Med denna bakgrund är jag intresserad av att undersöka hur det talas om marknadsföring i 
Sverige idag och även ifall en utveckling har skett de senaste årtiondena och i så fall hur. Jag 
vill studera vad som sägs om marknadsföring idag, och placera detta i förhållande till Kotlers 
definition av marknadsföringsarbete. För att placera mitt problemområde i ett större 
perspektiv har jag även valt att titta närmare på vilka idéer som framkommer om bibliotekens 
roll, och ifall det är möjligt att urskilja mönster i dessa idéers relation till hur man ser på 
marknadsföring.  
 
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att genom en studie av artikeltexter i svensk bibliotekspress, skrivna 1984 – 
2006, undersöka vilka idéer som framkommer om marknadsföring av folkbibliotek.  Jag är 
intresserad av att undersöka om det har skett en utveckling i tolkningen av begreppet och i så 
fall hur. Teorier kring modern marknadsföring, främst hämtade från Kotler, kommer att 
utgöra ett slags raster genom vilket jag studerar mina texter. Jag kommer även i viss mån att 
studera vilka eventuella idéer som framkommer om bibliotekens roll för att se om det finns ett 
samband mellan dessa och attityder till marknadsföring. Mina frågeställningar är följande: 
 
• Vad är det man vill marknadsföra? 
• Vad anser artikelförfattarna vara syftet med marknadsföring? 
• Vilka vill man marknadsföra sig mot? 
 
Jag kommer även att försöka besvara frågan: 
 
• Vilka idéer om bibliotekets roll i samhället går att urskilja i artiklarna? 

                                                 
8 Renborg, Greta 1996. Vem började marknadsföra bibliotek?, Biblioteksbladet, häfte 3, s.37 
9 Ibid.  
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1.5 Avgränsningar  
 
För att kunna skapa en så överskådlig bild av debatten som möjligt har jag valt att avgränsa 
min undersökning till att gälla svenska folkbibliotek. Jag förmodar att en undersökning om 
biblioteksbegreppet i större mening skulle bli alltför tidskrävande. Anledningen till att jag valt 
svenska folkbibliotek är främst att jag kan relatera till dem själv och på så sätt även ha nytta 
av min förförståelse i ämnet.  
Jag är intresserad av att undersöka artiklar i de största svenska bibliotekstidskrifterna med 
anledning av att jag antar att artikelförfattarna i dessa utgör de största opinionsbildarna då 
deras artiklar når ut till flest yrkesverksamma bibliotekarier. Min avsikt är att försöka skapa 
en mer generell bild av debatten och jag kommer därför att försöka undvika att fördjupa mig i 
specifika fallstudier. Mitt material är skrivet under perioden 1984 – 2006. Min första tanke 
var att endast undersöka de mest aktuella artiklarna skrivna under senaste åren, men jag insåg 
snart att det materialet var för tunt och jag behövde därför söka upp även äldre artiklar. En 
period på drygt 20 år anser jag vara lämpligt med tanke på uppsatsens omfång.  En mer 
utförlig beskrivning av hur jag funnit mitt material följer i kapitel 3.1.   

 

1.6 Begreppsförklaringar 
 
Min undersökning gäller svenska folkbibliotek, men för enkelhets skull kommer jag i 
fortsättningen endast att använda mig av termen bibliotek.  
 
Många av de termer och begrepp jag kommer att använda mig av har sitt ursprung i ett 
marknadsföringsteoretiskt sammanhang. Jag antar att det blir tydligare för läsaren att få dem 
förklarade i en omgivande kontext varför jag valt att presentera och förklara dem i mitt Teori 
och metodkapitel.  
 
I kapitel 1.2.1 beskrevs delar av det motstånd som under historien funnits mot att inom 
kulturvärlden tillämpa sig marknadsföringstermer, idag blir de dock alltmer accepterade. Jag 
har valt att använda mig av kommersiella termer som kunder, produkter och tjänster då de är 
vanligt förekommande i marknadsföringsteoretiska sammanhang. Med kunder avser jag 
bibliotekets besökare eller användare. I mitt arbete kommer jag dock att växla mellan de tre 
begreppen för att undvika alltför många upprepningar. Produkter och tjänster kommer jag att 
förklara närmare i mitt teoriavsnitt. 
 
 
 

1.7 Disposition  
 
Kapitel två utgörs av en genomgång av delar av den litteratur som publicerats inom ämnet. 
Litteraturen utgörs av både amerikanskt och svenskt material och är indelad i de två områdena 
Marknadsföring på bibliotek samt Bibliotekens roll.  
 
I kapitel tre presenteras de teorier och den metod jag kommer att använda mig av i arbetet. 
Teorierna rör i huvudsak två områden, dels marknadsföring på tjänsteföretag och icke-
vinstdrivande organisationer men även hur bibliotekens roll ändras i en samhällelig kontext. 
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Här ges också en beskrivning av hur jag kommer att använda mina teorier för att utföra en 
idéanalys av artikeltexterna.  
 
I kapitel fyra presenteras mina artikeltexter i en tematisk uppdelning, strukturerad efter mina 
frågeställningar för att på ett så läsvänligt sätt som möjligt urskilja de mest relevanta 
resonemangen i dem.  
 
I kapitel fem struktureras undersökningsmaterialet efter huvudpunkterna i 
marknadsföringsteorierna och här analyseras de framkomna idéerna utifrån huvuddragen i 
dessa punkter. 
 
En återknytning till mina frågeställningar sker i kapitel sex där jag kortfattat presenterar mina 
slutsatser i förhållande till dessa. Därefter följer en reflektion kring till mitt resultat, där jag 
även jag även i viss mån relaterar till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning. 
 
En sammanfattning av vad som framkommit i undersökningen ges slutligen i kapitel sju. 
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2. Litteraturgenomgång 

Här följer en kortare genomgång av den litteratur jag funnit då jag sökt i databaserna LIBRIS, 
LISA samt Högskolan i Borås uppsatsdatabas. Syftet kapitlet är dels att ge en övergripande 
bild av vad som tidigare publicerats inom mitt valda ämnesområde, samt även att presentera 
det material som gett mig inspiration genom de teorier, metoder och begrepp man använt sig 
av. Mitt material består av texter av skiftande karaktär, främst utgörs det av handböcker och 
magisteruppsatser. Även om mitt material inte alltid behandlar exakt samma problemområde 
som min undersökning har jag ändå valt att inkludera dessa då jag funnit intressanta skillnader 
och likheter att förhålla mig till. Då USA av många anses vara ett föregångsland inom 
biblioteksverksamhet har jag valt att inkludera en del litteratur därifrån trots att min 
undersökning fokuserar på den svenska kontexten.  
För att genomföra presentationen så tydligt som möjligt har jag valt att dela in kapitlet i två 
delar där jag delar upp material som jag funnit dels angående marknadsföring på folkbibliotek 
samt även material gällande bibliotekens roller.  
 

2.1 Marknadsföring på folkbibliotek  
 
Först och främst vill jag nämna två verk som båda utgör en stor dela av min undersökning då 
jag har valt att använda mig av de båda författarnas tankar och teorier kring marknadsföring 
av icke-vinstdrivande organisationer och bibliotek som ett underlag för min analys. 
 
Den amerikanske marknadsteoretikern Philip Kotlers tankar genomsyrar majoriteten av 
tidigare gjorda undersökningar inom ämnesområdet marknadsföring i bibliotekssammanhang. 
Han har länge varit en auktoritet inom området och utgivningen av hans verk Strategic 
marketing for non-profit organisations i slutet av 70-talet innebar ett nytt synsätt på 
marknadsföring som även inkluderar biblioteksvärlden i dess roll som ickevinstdrivande 
organisation. Att döma av resultatet av mina litteratursökningar är det är idag nästintill 
omöjligt att finna studier eller forskning inom området vilken inte är influerade i olika hög 
grad av Kotler. Enligt honom beror marknadsföringstänkandets framfart under 90-talet främst 
på två huvudfaktorer. Dels den allt större privatiseringen som skedde under årtiondet, vilken i 
sig medförde en större press på organisationer att marknadsföra/profilera sig för att bli mer 
urskiljbara i mängden. Den andra huvudanledningen är nedskärningar inom den offentliga 
sektorn vilket medför att det blir allt viktigare för organisationerna att även marknadsföra sig 
mot politiker för att bland annat påvisa hur viktiga de är för samhället 10.   
Han har bland annat skapat ett par modeller för att tydliggöra hur arbete med marknadsföring 
kan ske på dagens bibliotek, och det är huvudsakligen dessa jag kommer att använda som 
grund i min analys och tolkning av mitt material. En mer utförlig presentation av hans arbete 
följer i mitt Teori och metodkapitel. 
 
Den andra viktiga boken är Eileen Elliott de Sáez’s Marketing concepts för libraries and 
information services. Elliott de Sáez är verksam som professor på School of Information 
studies i Newcastle i England och syftet med hennes bok är enligt henna själv att öka 
förståelsen för vikten av ett väl genomfört marknadsföringsarbete hos personer 
yrkesverksamma inom bibliotek och informationsområdet11. Hon betonar starkt vikten av 
                                                 
10 Kotler 1996, s.5f 
11 Elliott de Sáez, Eileen 2002, Marketing concepts for libraries and information services, London: Facet  
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marknadsföringsarbete, och enligt henne är det en så pass viktig fråga att bibliotekariernas 
framtid kan komma att hänga på den. Boken gavs ut första gången 1993, men det var först i 
den andra upplagan vilken utkom 2002 som hon kunde konstatera att kunskapen i ämnet 
fortfarande är relativt liten. I bokens inledning hänvisar Elliott de Saez till två undersökningar 
gjorda 1991 och 2001, vilka båda påvisar att små eller nästintill inga förändringar har skett 
när det gäller yrkesverksamma bibliotekariers inställning till marknadsföring. För de 
tillfrågade handlar marknadsföring fortfarande, tio år senare, främst om promotionsarbete. 
Hennes verk är viktigt för mig utifrån två punkter. Dels visar hon genom sin undersökning på 
att det inte skett någon nämnvärd utveckling i bibliotekariers kunskaper i marknadsföring 
under en tioårsperiod. Delar av hennes bok är även utformad som en slags handbok i 
marknadsföring för bibliotekarier där hon tolkat in Kotlers modeller i ett mer konkret 
bibliotekssammanhang. Hennes arbete utgör därför ett slags komplement till hans modeller, 
vilka jag presenterar närmare i mitt teoriavsnitt.  
 
I inledningen nämnde jag en artikel som jag tagit del av under utbildningen och som gjorde att 
mitt intresse för ämnet väcktes.  What do librarians think about marketing? A survey of public 
librarian´s attitudes toward the marketing of library services publicerades i Library Quarterly 
år 2004 bygger på en kvantitativ undersökning av medlemmar i den amerikanska 
organisationen the New Jersey Library association. Undersökningen grundar sig i sin tur på en 
tidigare gjord användarstudie som visar på att så en tredjedel av USA:s befolkning inte 
besöker biblioteken över huvud taget, något som artikelförfattarna tror beror på att biblioteken 
inte marknadsför sig tillräckligt. Ytterligare en anledning till att artikeln skrivits är att det  
enligt författarna publicerats en hel del material som exempelvis handböcker inom området, 
men att få undersökningar gjorts när det gäller verksamma bibliotekariers inställning till 
området. Resultatet av undersökningen visar på att majoriteten av respondenterna förhåller sig 
positiva till marknadsföringsarbete på bibliotek. Gruppen utgörs dock av de som antingen har 
längre arbetserfarenhet eller de som på ett eller annat sätt tillförskaffat sig kunskap om ämnet, 
exempelvis genom kurser eller workshops. Undersökningen visar också på den bristande 
kunskap som finns om ämnet, såsom att flera bibliotekarier betraktar marknadsföring endast 
som uppsökande verksamhet, eller PR. För mig var artikeln först och främst intressant som en 
introduktion till ett nytt ämnesområde och författarna tog bland annat upp att det, vid den tid 
artikeln skrevs, råder brist på kvalitativa undersökningar inom området. Bland annat efterlyser 
de fler undersökningar av vad bibliotekarier har för kunskap om ämnet och vad de läser in i 
begreppet marknadsföring. Genom att undersöka vilka idéer om marknadsföring som 
framkommer i svensk bibliotekspress kan min undersökning sägas ha inspirerats av artikeln. 
Artikeln skrevs 2004 och av vad som framkommit under mina litteratursökningar har det inte 
gjorts några större liknande undersökningar under de senaste två åren12. 
   
 
I Sverige har än så länge ingen övergripande kartläggning av hur folkbibliotek influerats av 
marknadsföringsteorier skett. Mitt svenska material utgörs därför främst av magisteruppsatser 
skrivna på olika Biblioteks och Informationsvetenskapliga utbildningar i landet, samt 
ytterligare en handbok Krukmakaren i Delfi: en handbok i konsten att marknadsföra kultur13. 
Boken gavs ut 1991 och grundar sig på Statens Kulturråds strävan efter att bättre synliggöra 
landets kulturtidskrifter, ett behov som författarna anser gälla även kulturlivet i stort. Boken 
utgör ett undantag i sammanhanget då den inte bygger på Kotlers teorier, dock finns flera 
likheter när de gäller förslag på hur man som organisation kan skapa mer effektiv 
                                                 
12 Shontz et. al. 2004 
13 Kulturrådet 1991, Krukmakaren i Delfi: om konsten att marknadsföra kultur: en handbok. Stockholm: Statens 
kulturråd 
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marknadsföring. Boken fokuserar främst på extern marknadsföring, den som handlar om att 
synas utåt, genom reklam och annonser. Den tar aldrig upp den mer interna inbördes arbetet. 
För mig har boken kommit att utgöra en del av mitt bakgrundmaterial, då den bland kan sägas 
visa på vilken inställning man har till marknadsföringsarbete inom kulturvärlden i Sverige i 
början på 90-talet.  
 
När det gäller magisteruppsatser skrivna i ämnet vill jag först och främst nämna Henrik 
Levins undersökning Marknadsföring och folkbibliotek – en litteraturstudie 14, vilken i många 
avseenden påminner om mitt eget arbete. Uppsatsen gavs ut 1999 och dess syfte är att 
undersöka publicerat material i ämnet markandsföring på nordiska folkbibliotek för att se hur 
pass influerade texterna är av Kotlers teorier, främst handlar det om hans teorimodeller 
skapade kring ”Marketing management”. Texterna är hämtade från olika typer av 
publikationer såsom forskningsrapporter, tjänstemannarapporter, journalistiska reportage samt 
debattartiklar”. Levin använder sig av en kvalitativ metod för att analysera texterna och han 
kategoriserar sitt material med hjälp av huvudpunkterna i Kotlers teorier. Materialet delas 
sedan in i tre grupper beroende på hur stora influenserna av Kotler är. I grupp ett återfinns det 
fåtal som direkt bygger på Kotlers teori, i grupp två de som har en påtaglig influens av 
marknadstänkande, vilka är några fler, och i grupp tre de som kan sägas påvisa en indirekt 
påverkan av marknadsföringstänkande, vilken är den största gruppen. När det gäller 
marknadsföringens fokus ligger den enligt Levin främst på produktion och produkt även om 
det finns ett par artiklar med starkare kundfokus, det finns även kritiska artiklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
En av Levins slutsatser är att Kotlers inflytande på nordiska bibliotek inte var särskilt stort när 
undersökningen gjordes. Hans uppsats har varit av stort intresse för mig, främst då han 
applicerar liknande teorier som jag på ett textmaterial. Skillnaderna ligger dock i att 
undersökningen dels handlar om nordiska folkbibliotek, samt att hans texter utgörs av flera 
olika publikationer och även i att jag i min undersökning försöker relatera till vad man anser 
vara bibliotekets roll. Dock utgör den ett utförligt bakgrundsmaterial och det har varit 
intressant för mig att jämföra mina texter med de som skrevs för sju år sedan.  
 
Lotta Fhinlöfs uppsats Marknadsföring av kulturverksamheter: Bibliotek och museer ger en 
överblick av hur bibliotek och andra kulturinstitutioner arbetar med marknadsföring samt att 
belysa frågan närmare studier av ett stadsbibliotek samt styrdokument och mål för de statliga 
konstmuseerna15. Fhinlöf utgår ifrån Kotler och Grönroos teorier om produkter och tjänster. 
Själva empirin utgörs i sin tur av intervju med en bibliotekschef samt intervjuformulär 
utskickade till allmänheten gällande de statliga konstmuseernas (då) nyproducerade 
produktkataloger. Fhinlöf relaterar sitt undersökningsmaterial till ett antal faktorer som kan 
komma att påverka kulturinstitutionernas framtid i landet. Det handlar främst om deras 
förändrade roller och den nya tekniken. Enligt henne har dagens institutioner inte tillräckligt 
tydliga mål och prioriteringar för att kunna arbeta effektivt med marknadsföring och hon 
avslutar sitt arbete med en egenskapad modell för de faktorer som de behöver ta hänsyn till 
för att lyckas i sitt marknadsföringsarbete. Arbetet har varit intressant för mig dels på grund 
av hennes slutsatser men även på grund av hennes undersökningsmaterial som gett mig en 
närmare inblick i hur arbetet med marknadsföring kan se ut på ett mer praktiskt, konkret plan.  
 
Uppsatsen Marknadsorientering – ett hjälpmedel för folkbibliotek att utvecklas i ett 
föränderligt samhälle skriven av Maja Fredriksson och Ingela Olsson fokuserar på vad en 
                                                 
14 Levin, Henrik 1999, Marknadsföring och folkbibliotek – en litteraturstudie, Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap (Magisteruppsats 1999:15) 
15 Fhinlöf, Lotta 1997, Marknadsföring av kulturverksamheter: Bibliotek och museer, Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats 1997:50) 
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marknadsorientering medför ur ett organisationsperspektiv16. För att undersöka frågan 
relateras två fallstudier, av ett svenskt och ett amerikanskt bibliotek, till artiklar i 
bibliotekspress vilka behandlar debatten om marknadsorientering. Trots att uppsatsen inte 
direkt fokuserar på marknadsföring har den varit intressant att ta del av, bland annat genom att 
den i stor grad behandlar den omgivande samhällskontexten samt bibliotekens föränderliga 
roller, vilket bland annat medfört att jag fått idéer om användbar litteratur för kapitlet som rör 
bibliotekets roll. Uppsatsen behandlar även till viss del en del av de artiklar som jag har med i 
min undersökning men utifrån en synvinkel då den undersöker marknadsorienterade 
tankeströmningar vilket inte är att förväxla med marknadsföring. En av slutsatserna är att 
marknadsorientering mycket väl skulle kunna utgöra ett effektivt arbetssätt för att möta de 
förändringar i omvärlden som biblioteken påverkas av, dock saknar de två undersökta 
biblioteken tillräckligt tydliga syften, roller och underlag för att kunna göra mer medvetna 
prioriteringar.    
 
Elin Hjortsberg och Sarah Nyströms uppsats Marknadsföring, vad är det?: en fallstudie på 
Göteborgs stadsbibliotek hur personal och politiker uppfattar marknadsföring17 utgörs av 
kvalitativa intervjuer med syfte att undersöka hur biblioteksrepresentanter och politiker 
uppfattar marknadsföring. Detta har man närmat sig genom att studera hur arbetet går till när 
man väljer ut målgrupper och hur man sedan närmar sig dem. Även de utgår ifrån Kotler och 
hans definition av marknadsföring. I uppsatsen framkommer bland annat slutsatserna att 
biblioteket har en produktorienterad syn på marknadsföring samtidigt som personalen 
efterlyser mera kunskaper om marknadsföring. Vissa ser det som ren påverkan och att det är 
informationsavdelningens ansvar. Man anser att kundkontakten är väldigt viktig men ser det 
inte som marknadsföring. Uppsatsen har varit intressant för mig då jag kunnat relatera mina 
egna resultat till denna.  
 
Ytterligare ett arbete som har stora likheter med min egen undersökning är Pro gradu 
avhandlingen Sambandet mellan de allmänna bibliotekens målsättningar och marknadsföring 
av Eva-Lena Granbacka18. Hennes syfte är att med hjälp av intervjuer med anställda på 
bibliotek undersöka samspelet mellan tydliga målformuleringar och marknadsföringsarbete. 
Hennes tes, vilken baseras på Kotler, är att det bör finnas ett samband mellan bra 
målsättningar och bra marknadsföring Hennes teoretiska ramverk består dels av diverse 
styrdokument gällande behandlar bibliotekens mål samt teorier gällande marknadsföring av 
tjänster, främst hämtade från Kotler och Grönroos. Hennes undersökning bygger på 15 
intervjuer med bibliotekschefer eller personer med liknande befattning. Hon har byggt upp 
dem kring ett slags betygsystem där hon bedömer både deras arbete med målsättningar samt 
marknadsföringsarbete efter en betygsskala och sedan letar mönster och samband dem 
emellan. En av hennes slutsatser visar, precis som vi sett exempel på tidigare, att det ofta finns 
samband mellan kunskaper inom ämnet och en positiv inställning till marknadsföring. Hon 
visar också på att av de fem bibliotek som hade högsta betyg när det gäller målsättningar hade 
fyra av dem även högsta betyg gällande marknadsföringen.  
 

                                                 
16 Fredriksson, Maja & Olsson, Ingela 1997. Marknadsorientering – ett hjälpmedel för folkbibliotek att utvecklas 
i ett föränderligt samhälle. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats 1997:44) 
17 Hjortsberg, Elin och Nyström Sarah 1997. Marknadsföring vad är det? : en fallstudie på Göteborgs 
stadsbibliotek hur personal och politiker uppfattar marknadsföring. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats 1997:93) 
18 Granbacka, Eva- Lena 1994 . Sambandet mellan de allmänna bibliotekens målsättningar och 
marknadsföring”, Åbo: Åbo akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik 
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2.1.2 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis består mitt material först och främst av två handböcker vilka försett mig 
med användbara modeller för marknadsföringsarbete. Dessa modeller har hjälpt mig att förstå 
hur omfattande modern marknadsföring är och de utgör därför en grund till mitt analysavsnitt.  
Enligt mina litteratursökningar så har ingen större, djupgående forskning gjorts inom området 
men då jag velat få en bild över kunskapsläget har jag därför valt att inkludera flera 
magisteruppsatser som skrivits vid svenska bibliotekshögskolor. De magisteruppsatser jag 
hittat skrevs under 90-talet och deras resultat visar på en relativt enhetlig bild, nämligen att 
det råder brister i kunskap hos yrkesverksamma bibliotekarier i modern marknadsföring. 
Dessa uppsatser ger mig således en bild av hur kunskapsläget såg ut på 90-talet, och ökar 
därmed mitt intresse för att undersöka hur kunskapsläget ser ut idag, runt tio år senare. 
 
En annan för mig viktig aspekt som framkommer av resultaten i flera av uppsatserna är att ett 
effektivt marknadsföringsarbete hör samman med välformulerade målsättningar. Frågan om 
hur man ser bibliotekens roll och dess målsättningar är något jag kommer att försöka 
undersöka så gott det går och därför presenteras även några exempel på vad som gjorts inom 
det området i nästa kapitel.  
 
 
2.2 Bibliotekens roll 

 
När det gäller tidigare forskning om bibliotekets roll så är materialet omfattande och 
diskussionen som förs i ämnet egentligen alltför stor för att kunna speglas här. Under min 
utbildning har jag bland annat tagit del av följande två artiklar, den ena behandlar kortfattat 
hur bibliotekens roll har förändrats i takt med samhällsförändringar under 1900-talet, den 
andra återger en undersökning där man studerat hur bibliotekens ställnings i samhället kan 
förstärkas genom att tillämpa en mer kundanpassad marknadsföringsinspirerad syn på 
verksamheten.   
 
För att få ett exempel på hur man hur synen på bibliotekens roll har förändrats under 1900-
talet har jag använt mig av en artikel av Peter Enström. Han är civilekonom och bland annat 
verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. I hans artikel 
Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet återger han en 
undersökning gällande de förändringar som skett på de skandinaviska folkbiblioteken de 
senaste åren. Han anlägger ett så kallat institutionsperspektiv, vilket i detta sammanhang 
innebär att undersökningar av till exempel folkbibliotek bör ske utifrån en förståelse att de 
alla tillsammans utgör en mer övergripande institution. Sker förändringar på enskilda 
folkbibliotek bör de undersökas i relation till biblioteket som en mer övergripande institution. 
Där bestäms ofta viktiga idealistiska faktorer såsom identitetsuppfattningar, roller, regler och 
normer19.  
Enligt Enström står dagens skandinaviska folkbibliotek inför förändringar i form av 
nedskärningar samtidigt som det sker en snabb teknisk utveckling. Detta leder till att deras 
traditionella tillvägagångssätt måste ifrågasättas och biblioteken därför tvingas söka en ny 
slags identitet. I hans artikel ges en sammanfattning av de olika tidstypiska identiteter 
biblioteket haft under de senaste hundra åren.  

                                                 
 19 Enström, Peter (1995). Folkbibliotek i förändring: nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet? Höglund, 
Lars (red). Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen: aktuell forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Borås: Valfrid; Stockholm: FRN. (Skrifter från Valfrid, 5). S. 205-215. 
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Folkbildningsidentiteten: En av de tidigaste identiteterna då målet främst var att ”nå ut till 
de breda massorna” och bidra till bildning och fostran. Ur denna växte sedan rollerna som 
kultur- och fackkunskapsförmedlare fram. Kulturförmedlarrollern innebar en syn på 
biblioteket som innebärare av samhällets kulturella värden och det borde därför stimulera 
medborgarna till att ta till sig den ”kulturellt mer värdefulla litteraturen”.  
Socialarbetaridentiteten: Identiteten växte fram efter 60-talet då man börjar inse att olika 
grupper i samhället har olika behov varvid arbetet kommer att tillämpas alltmer efter vilka 
grupper det gäller. Arbetet präglades till en stor del av uppsökande verksamhet då stor vikt 
lades vid de som inte självmant kom till biblioteket, bland annat för at de inte hade möjlighet 
att ta sig till det. 
Kunskapsmäklaren: Denna roll är enligt Enström relativt ny och har växt fram under senare 
år då efterfrågan på någon som kunnat analysera informationsbehov och utforma lokala 
informationssystem ökat. Denna roll innebär att biblioteket borde sträva efter att bli 
samhällets informationsexpert. 
Samhällets mediala marknadsplats: Denna roll kallas även den utgår ifrån att biblioteken 
måste konkurrera med allmänhetens tidsanvändning och för att möta ett ökat upplevelse och 
informationsbehov tar man därför på sig denna roll, som även kallas ”samhällets 
vardagsrum”20. 
 
Det praktiska förändringsarbetet sker i huvudsak på två olika sätt, antingen genom att 
organisationens ledning beslutar om mer drastiska kortsiktiga förändringar, eller genom en 
mer långdragen process där beslutet ska vara demokratiskt i så stor mån som möjligt21. Det är 
även viktigt att ta del av flera aktörers uppfattningar om dess identitet, enligt Enström går det 
att urskilja tre huvudsakliga aktörsgrupper, huvudmän (i form av nämnd och 
kommunledning), bibliotekssfären (medarbetarna på biblioteken) samt brukare. Traditionellt 
sett så har bibliotekssfären haft störst inflytande på förändringsprocesserna, men under de 
senaste åren har allt större hänsyn istället tagits till huvudmännen och brukarna och deras 
intresse med biblioteket22. Hans artikel har varit intressant för mig då den behandlar 
bibliotekens roller i samband med vilka som har inflytande över dessa.  
 
Anette Hufnagl har genomfört en undersökning vilken hon presenterar i artikeln The cultural 
role and marketing of public libraries in the United Kingdom and Germany23. Avsikten med 
undersökningen var att se hur ett marknadsföringstänkande kan bidra till att stärka de 
engelska och tyska folkbibliotekens kulturella roll i samhället. Trots att hennes undersökning 
behandlar utländska förhållanden finner jag den intressant för min egen studie, inte minst på 
grund av att hon använder sig av samma teorier som jag, även i detta fall handlar det främst 
om Kotler. Hennes undersökning är även intressant i det avseende att hon relaterar teorierna 
till bibliotekens roll under historiens gång, vilket för mig utgjort en introduktion till hur idéer 
om marknadsföring kan påverkas av olika synsätt på vilken roll man anser biblioteken ska ha i 
samhället. Enligt henne har biblioteken traditionellt sett har varit produktorienterade vilket 
medfört att de inte lockat till sig nya potentiella brukare och samtidigt blivit oattraktiva för de 
brukare de redan har. Hon har genomfört en fältstudie för att undersöka i hur stor grad 
engelska och tyska folkbibliotek engagerar sig i kunder och eventuell feedback. De 

                                                 
20 Anders Orom, tolkad av Enström 1995, s.210  
21 Ibid., s.211f 
22 Ibid., s.208 
23 Hufnagel, Anette (1993), The cultural role and marketing of public libraries in the United Kingdom and 
Germany, International journal of information and library research, London: Taylor Graham, vol.5, nr.2, s.77-
89, 154-173 
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medverkande delar hon sedan in i en modell om fyra grupper baserad på Kotler, vilken visar 
på grupper i en skala från ”The unresponsive organisation” till ” The fully responsive 
organisation”. Det bibliotek som enligt henne erbjuder den största kulturella bredden har 
lyckats att utöver sin traditionella roll utvecklas mot att arbeta mer anpassat efter sin 
marknad24. Hennes undersökning är intressant för mig då den visar på ett sammanhang mellan 
hur man ser på bibliotekens roll och marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
24 Ibid., s.157f 



 14  

3. Teori och metod 

Min avsikt är att genomföra en idéanalys av ett antal artikeltexter med huvudsaklig hjälp av 
Kotlers marknadsföringsteorier samt de Saéz tolkningar av dessa. Först presenteras här hur 
jag gått tillväga för att finna mitt analysmaterial, och sedan följer en närmare presentation av 
de teorier jag kommer att använda mig av. Kapitlet avslutas sedan med en genomgång av mitt 
metodval och hur jag kommer att använda mig utav teorierna i min analys.  
 

3.1 Litteratursökning och avgränsningar 

Jag har valt att undersöka artiklar i svensk bibliotekspress då jag utgår ifrån att den utgör ett 
viktigt forum när det gäller att både skildra och skapa en debatt rörande aktuella ämnen inom 
den svenska biblioteksvärlden. Jag förmodar jag att den har en viktig förmedlingsroll både när 
det gäller utövande bibliotekarier och biblioteksstudenter. De artiklar som trycks i de största 
tidskrifterna når många läsare och kan därmed spela en inte helt obetydlig roll för 
opinionsbildning inom biblioteksvärlden.  
Efter en första genomsökning i de olika databaserna har jag kunnat se att debatten om 
marknadsföring på bibliotek startade relativt tidigt, redan i mitten på 80-talet. Det finns därför 
ganska mycket skrivet sen dess, om än mer eller mindre frekvent i olika tidsintervaller. I en 
början var min avsikt att avgränsa mig till en tioårsperiod. Efter mina inledande sökningar 
stod det snart ganska klart att de funna artiklarna inte utgjorde ett tillräckligt underlag, varvid 
jag valde att istället sträcka undersökningen till en period på drygt tjugo år. Senare i arbetet 
insåg jag även att det kunde vara lämpligt att inkludera de äldre artiklarna då tidsperioden 
även omfattar den tid då frågan var relativt ny. Jag har valt att följa debatten i följande 
svenska bibliotekstidskrifter: Ikoner, DIK-forum, Biblioteksbladet (BBL), Svensk 
Biblioteksforskning, samt bis (Bibliotek i samhälle). 
 
Med tanke på att jag skriver uppsatsen ensam så anser jag att ett antal på runt 20 stycken 
artiklar skulle vara lämpligt för mig att hinna undersöka. Mitt urvalsarbete har bland annat 
bestått av att jag sorterat bort de artiklar som visserligen handlar om marknadsföring, men på 
ett väldigt specialiserat plan, då de exempelvis i första hand handlat om kulturtidskrifter eller 
e-litteratur. Dessa artiklar valde jag därför bort då jag ansåg att de inte tillförde tillräckligt 
mycket i den allmänna debatten. Av de artiklar jag använt mig av är den övervägande delen 
publicerade i Biblioteksbladet. Det ser jag dock inte som något större problem då jag inte valt 
att eftersträva en jämn fördelning i de olika tidskrifterna utan velat skildra debatten där den 
förekommer, oavsett om den främst förekommer i en eller två tidskrifter.    
 
För att finna relevanta artiklar inom svensk bibliotekspress sökte jag via Borås Högskolas 
Bibliotek i följande databaser: LISA, Nordiskt BDI-Index och Artikelsök. Jag sökte dessutom 
igenom flera årgångar från pärm till pärm för att vara säker på att jag inte missade några 
viktiga diskussioner då marknadsföring kan inbegripas i flera liknande begrepp. 
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3.1.1 Presentation av valda tidskrifter 
 
Ikoner - vision och tradition är en oberoende tidskrift utgiven av Bibliotekstjänst. Dess syfte 
är att med plats både för längre inlägg och kortare synpunkter låta debattörer och skribenter få 
komma till tals om framtidsvisioner och traditioner. Det är i första hand en bibliotekstidskrift 
men man poängterar att den även i viss mån kan ses som en bredare kulturtidskrift. Den 
utkommer med sex nummer per år25.  
 
DIK-forum är en publikation som ges ut av DIK, ett fackförbund för folk som arbetar inom 
dokumentation, information, kommunikation och kultur (därav förkortningen DIK). DIK 
forum är en av förbundets medlemstidningar som har som syfte att bevaka politiska 
förändringar och följa debatten i de arbetsområden medlemmarna arbetar i, de har även sidor 
som riktar sig speciellt till studenter. Tidskriften utkommer med 15 nummer per år26.  
 
Biblioteksbladet ges ut av Svensk Biblioteksföreningen med syfte att spegla både svensk och 
internationell debatt inom bibliotek - och kulturpolitik. Svensk Biblioteksförening är en 
oberoende och politisk obunden förening som verkar för ett ”effektivt och dynamiskt svenskt 
bibliotekssystem”. Föreningen der bland annat till att bibliotekslagen följs samt att biblioteken 
värnar om frågor som demokrati och yttrandefrihet. Tidskriften utkommer med 10 nummer 
per år27.  
 
Bis ges ut av föreningen bis (Bibliotek i Samhället). Tidskriften uppmärksammar både 
nationella och internationella frågor om biblioteket. Man skriver om bibliotekshistoria, 
framtidens bibliotek och rättvisa bibliotek. Enligt föreningen verkar man för att på en 
socialistisk, men samtidigt partiobunden, grund för ett demokratiskt och rättvist 
biblioteksväsen. Bis utkommer med fyra nummer per år28 
 
 
3.2 Introduktion till marknadsföringsteorier 
 
I följande avsnitt kommer jag att gå igenom vad ett par ledande marknadsföringsteoretiker 
anser att arbetet bör handla om. Här presenteras en rad begrepp, termer och modeller som 
senare kommer att utgöra grunden för min analys. De kommer att tjäna som ett slags raster 
genom vilket jag studerat mina artikeltexter. Området är stort inom den ekonomiska 
traditionen och det har skrivits många verk inom ämnet. Jag har dock försökt begränsa mig till 
de största namnen inom de områden som rör biblioteksarbete. Avsnittet inleds med en kortare 
historisk genomgång för att placera modern marknadsföring i en kontext. Sedan kommer jag 
att gå närmare in på Kotlers teorier, och förklara det han kallar ”Strategic Marketing Planning 
Process”, vilket är en modell som har sitt ursprung i huvudkärnan i hans teorier. Därefter 
följer en presentation av Elliot de Saéz tolkning av delar av modellen då hon placerar denna i 
ett bibliotekssammanhang. Det teoretiska avsnittet avslutas med en teoretisk genomgång av 
bibliotekets roller.  
 

                                                 
25 Ikoner – vision och tradition: http://www.btj.se/ikoner/forum/index.html, [2007-05-16] 
26 DIKforum: http://www.dik.se/ , [2007-05-16] 
27 Svensk Biblioteksförenings: http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/, [2006-02-22] 
28 Föreingen bis: http://www.foreningenbis.org/tidskr.html [2007-05-16] 



 16  

3.2.1 Framväxten av en kundorienterad marknadsföring 

Sedan man började tala om marknadsföring infördes inom den privata sektorn i början på 
1900-talet har synen på dess fokus kommit att förändras i takt med förändringar i rådande 
samhällsklimat. Enligt Kotler har det gått att urskilja tre så kallade orienteringar, produkt-, 
sälj- och kundorientering29. Under de tidigaste åren präglades företagsklimaten av en stor 
tillväxt av nyuppfunna produkter till följd av den industriella revolutionen. Den tidiga 
marknadsföringen präglades av en stark tillväxt och tilltro till produkter till följd av den 
industriella revolutionen. Det rådde en allmän uppfattning om att produkterna i princip skulle 
sälja sig själva om bara allmänheten blev upplysta om deras förträfflighet. Arbetssättet gick ut 
på att producera billigt och distribuera effektivt, så att så många som möjligt kunde få tillgång 
till dem. Detta arbetssätt visade sig vara effektivt fram till 30-talet då den stora depressionen 
fick kundmarknaden att minska. Konkurrensen mellan företagen hårdnade och man såg sig 
tvungen att ändra marknadsföringsinriktning för att locka till sig kunder. Som en följd av 
samhällsklimatet sattes det nu press på företagen att först och främst övertyga folket om 
varför de skulle lägga sina pengar på en produkt, för att sedan även visa varför deras 
produkter var bättre än konkurrenternas. Det är nu reklamen och den individuella säljaren 
kommer in i bilden. Den kundorienterade marknadsföringen skiljer sig från de två 
ovanstående i det att man istället för att fokusera på företaget och dess produkter istället riktar 
blicken mot kunderna för att ta hänsyn till deras behov. Detta innebär enligt Kotler att man tar 
hänsyn till faktorer som deras behov, preferenser, uppfattningar och tillfredsställelse. Den 
kundorienterade marknadsföringen innebär samtidigt ett bredare synsätt på arbetet och en 
strävan till att låta tankesättet prägla hela organisationen, ner till varje enskild medarbetare, de 
ska känna att de arbetar för kunderna inte för chefen. Det är denna kundorientering som kan 
sägas dominera dagens moderna marknadsföringsteorier och den utgör grunden för de tankar 
och teorier vilka jag kommer att presentera närmare nedan. Trots att denna orientering 
dominerar så är det ändå viktigt att tänka på att det ännu idag finns företag vars 
marknadsföringsarbete än idag bär starka influenser av de två förstnämnda orienteringarna. 
Som exempel kan nämnas företag som fortfarande tror så starkt på sin produkt att de låter 
andra faktorer, som exempelvis besökarantal få en underordnad betydelse. Det finns även 
företag som än idag lägger ner en större budget på annonser och reklam istället för att 
förbättra kvalitén eller inriktningen på sin produkt30.  
 

3.2.2 Tjänstemarknadsföring  
 
Som jag nämnde ovan så har marknadsföringsarbete sammanfattningsvis pendlat mellan ett så 
kallat produkt- och kundfokus. Enligt Kotler sker marknadsföringsarbetet mot ett alltmer 
tydligt kundfokus vilket innebär att man  anpassar sin organisation och produktion efter 
kundens behov och önskemål. I vissa sammanhang, som exempelvis inom biblioteksvärlden 
är det dock inte alltid självklart vad man menar med produkt, vilken vanligtvis förknippas 
med en fysisk vara. På kulturinstitutioner talas det snarare om marknadsföring av tjänster 
istället för produkter, därför är det viktigt att reda ut vad som är specifikt för marknadsföring 
av tjänster. Enligt Christian Grönroos, författare till boken Marknadsföring i tjänsteföretag 
sker misslyckanden i marknadsföring av tjänster främst på grund av bristande kunskap av vad 
som egentligen skiljer en produkt och en tjänst31. I sin bok räknar han upp ett antal kriterier 

                                                 
29Kotler 1996, s.39 
30 Ibid. 
31 Grönroos, Christian (1998), Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber Ekonomi 
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som är kännetecknande för en tjänst. Först och främst är tjänsten är immateriell, vilket innebär 
att det är svårare för kunden att få grepp om vad som egentligen erbjuds eller kan erbjudas. 
Det innebär samtidigt att det blir svårare för kunden att värdera tjänsten och kunna jämföra 
den med andra liknande innan själva utbytet sker. Grönroos skriver vidare om ytterligare 
specifika punkter att ta hänsyn till vid marknadsföring av tjänster. En tjänst är en typ av 
aktivitet som sker ”i nuet”, alltså i själva mötet mellan kunden och personalen. Produktion 
och konsumtion sammanfaller vilket bland annat innebär att det ställs högre krav på 
företagens enskilda medarbetare än vid marknadsföring av mer konkreta produkter. Högre 
krav ställs bland annat på dem genom att ingen tjänst är den andra lik då kundernas 
efterfrågan skiljer sig, vilket medför att det ständigt gäller att anpassa tjänsten individuellt 
efter kundernas efterfrågan32. På ett bibliotek innebär det att tjänsterna utgörs i all kontakt 
med personalen, exempelvis i informationsdisken, på golvet samt även på hemsidan. All 
personal är därför viktig och samtliga bör vara engagerade och insatta för att uppnå det 
effektiva marknadsföringsarbetet33.  
 

 

3.3 SMPP-modellen  
 
Enligt Kotler är marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer av lika stor vikt som av 
de kommersiella, då även de i olika hög grad tävlar med varandra om uppmärksamhet. Kotler 
nämner följande punkter vilka skiljer de icke-vinstdrivande organisationerna från de som 
drivs med vinstintresse. Först och främst arbetar de med tjänster istället för produkter. För det 
andra har dessa typer av organisationer flera grupper att ta hänsyn till i sitt arbete, grupper 
såsom beslutsfattare och besökare. För det tredje har dessa organisationer ofta flera olika 
målsättningar, istället för de hos vinstdrivande företag som kort och gott har vinsten i sig som 
mål34.  Sedan 1975 har hans bok ”Strategic Marketing for non-profit organizations” getts ut i 
flera nyutgåvor med mindre ändringar i. Jag har tagit del av den femte utgåvan, vilken gavs ut 
1996. I förordet skriver Kotler bland annat att upplagan är den som starkare än någonsin 
tidigare vill påvisa att marknadsföring är den mest kritiska disciplinen av alla för icke-
vinstdrivande organisationer att ta till sig. En kundfokuserad marknadsföring bör genomsyra 
hela organisationen, från styrelsen ner till varje enskild medarbetare, enligt honom är alla lika 
viktiga35.  
Kärnan in hans teorier är den så kallade Strategiska planeringen, vilken en organisation bör 
genomföra för ett lyckat marknadsföringsarbete. I stora drag gå den ut på att analysera sin 
omgivning, ta hänsyn till olika gruppers behov samt att anpassa sig till dessa36. Kotler har 
uppfört en modell enligt vilken en organisation kan arbeta efter vid upplägget av sitt 
strategiska planeringsarbete. Modellen kallar han ”Strategic Marketing Planning Process” (i 
fortsättningen kallad SMPP-modellen) och den är uppbyggd som en slags checklista 
bestående av ett flertal punkter indelade i stegen analys och strategi37.   
 

                                                 
32.Grönroos 1998, s. 26 
33 Ibid., s. 46 
34 Kotler 1996, s.9 
35 Ibid., s. vi 
36 Ibid., s. v  
37 Ibid., s. 68 
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3.3.1 Analys av organisationens omgivande miljö 
 
Detta avsnitt behandlar de första viktiga stegen i marknadsföringsarbetet. Det första stadiet 
handlar om att tydligt formulera organisationens olika delmål med hänsyn tagen till den 
omgivande miljön, vilken Kotler valt att dela in i olika undergrupper. 
 
För att kunna utföra den strategiska planen krävs först och främst en väletablerad grund i form 
av välformulerade mål. Enligt Kotler bör en organisation formulera tre olika typer av mål, 
vilka jag fritt har översatt till uppdrag övergripande samt kortsiktiga mål. De övergripande 
målen handlar om att formulera organisationens övergripande syfte och de bör svara på frågan 
om vad man vill med organisationen på ett långsiktigt plan. De kortsiktiga målen syftar bland 
annat till att tydliggöra de övergripande målen och visa på hur man kan arbeta mot dem rent 
praktiskt. Gemensamt för dem är att de alla bör utformas efter en noggrann analys av den 
miljö organisationen befinner sig i, både den interna och den externa sådana. Först och främst 
bör man utföra en övergripande omvärldsanalys, och ta hänsyn till den kontext som 
organisationen handlar i. Utifrån detta första steg kan man sedan förhoppningsvis formulera 
det första övergripande målet, ju längre ner på målhierarkin man sedan befinner sig, desto 
kortare blir målens tidsplan.  
Nyckelorden under denna första interna målsättningsprocess är enligt Kotler tydlighet, 
medarbetarna ska kunna känna sig motiverade av dem och vilja jobba för att uppnå dem. Det 
är först när de sistnämnda närliggande målen är tydligt formulerade som arbetet med att 
utforma en strategisk plan kan börja38 
 
Dessa mål bör formas utifrån en analys av organisationens miljö. Kotler delar in denna i tre 
undergrupper, vilka han kallar allmänheten, konkurrensmiljön och samhällsklimatet.  
 
Till allmänheten räknas de som har intresse av organisationen av olika anledningar. Det 
handlar till exempel om de som bidrar till verksamheten på ett ekonomiskt plan, som 
myndigheter och lagstiftare, och även de han kallar för mellanhänder, såsom distributörer och 
reklambyråer. Den konsumerande allmänheten utgör en viktig faktor, både de som använder 
sig av organisationens tjänster samt det som inte gör det. Hit räknas också den interna 
allmänheten, i den meningen att de är en viktig grupp att ta hänsyn till vid formulerandet av 
målen. De bör uttryckas tillräckligt tydligt för personalen att kunna fullfölja dem i det dagliga 
arbetet. Till skillnad från kommersiella företag måste icke-vinstdrivande organisationer arbeta 
för att nå ut till samtliga aktörer inom allmänheten, även om de vid olika tidpunkter kan anses 
mer eller mindre viktiga. Arbetet bör enligt Kotler utformas efter undersökningar om de olika 
gruppernas behov och hur man bäst når ut till just dem39.  
 
Till konkurrens miljön räknas de organisationer och verksamheter som erbjuder liknande 
tjänster och som på så sätt tävlar om uppmärksamheten och kundernas tid. Trots att många 
icke vinstdrivande organisationer förhållit sig kritiska till denna ”tävlingssyn” anser Kotler att 
det kan vara nyttigt för dem att ändå ta sina konkurrenters arbete i beaktning. Genom att ta 
reda på så mycket om konkurrenten som möjligt samt genom att försöka urskilja deras 
eventuella styrkor och svagheter kan informationen tillämpas då den egna organisationen och 
på så sätt kan man exempelvis effektivisera sitt egna marknadsföringsarbete.  
 

                                                 
38 Kotler 1996, s. 66 - 69 
39 Ibid., s.79 - 85 
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Sist men inte minst bör stor hänsyn tas till de förändringar som sker i samhället när det gäller 
faktorer som teknologi, politik, ekonomi, social/kultur och demografi. Vilken eller vilka av 
grupperna som är viktigast för den enskilda organisationen att ta hänsyn till beror enligt 
Kotler bland annat på vilket land man befinner sig i, eller inom vilket område man verkar40.  
 

3.3.2 Strategiskt arbete 
 
Arbetet med att utföra den strategiska planen är enligt Kotler modellens viktigaste del Den 
information man samlat på sig under det första analysstadiet ska nu omsättas i praktiken. 
Enligt Kotler finns det ett par nyckelord som kännetecknar en bra marknadsföringsstrategi. 
Den ska först och främst vara kundorienterad och innehålla en slags vision. Organisationens 
koncept måste sedan urskilja sig från konkurrenternas samtidigt som det är lättkommunicerat 
och motiverande för den egna personalen. Strategin måste också vara relativt flexibel så att 
den går att arbeta om utifall den omgivande faktorer skulle förändras. Själva kärnan i 
marknadsföringsstrategin går enligt Kotler att sammanfatta i följande tre punkter: 
 

• En inriktning på en eller flera målgrupper 
• En klar och tydlig profil och positionering på marknaden 
• En väl utvecklad marknadsmix att utforma sitt praktiska arbete efter41.  

 
När det gäller valet av inriktning på en eller flera målgrupper har de icke vinstdrivande 
organisationerna har sedan sin uppkomst arbetat utifrån fyra typer av målgruppsinriktningar, 
utvecklingen har skett från en marknadsföring riktad till alla i samhället till att rikta in sitt 
arbete mot endast en eller ett par målgrupper. Det finns än idag exempel på att alla dessa fyra 
av dessa metoder används och att de även används i kombination med varandra. Dock syns 
tendenser på att alltfler organisationer börjar tillämpa de två senare mer kundorienterade 
arbetssätten, vilka i större grad överensstämmer med de modernare, mer kundorienterade 
marknadsföringsteorier jag presenterat i föregående kapitel. Här nedan följer en kortare 
presentation av de fyra grupperna;  
 
 

• Massmarknadsföring: Arbetet efter den här typen går ut på att man ska försöka nå ut 
till alla individer i samhället. Metoden motiveras ofta främst med att den är 
kostnadseffektiv då man inte behöver spendera pengasummor på 
marknadsundersökningar och liknande aktiviteter. Den kan jämföras med en 
säljinriktad marknadsföring. Nackdelen med metoden är att försöken med att rikta sin 
marknadsföring till alla individer kan resultera i att ingen av de potentiella kunderna 
får exakt den service just de är ute efter 

 
• Differentierad marknadsföring: Till skillnad från den förstnämnda metoden anses 

denna vara mer av det produktinriktade laget. Metoden gåt oftast ut på att 
organisationen utformar två eller flera olika typer av samma produkt som de 
eventuella kunderna sedan kan välja utifrån. Inte heller denna metod anpassar sig i 
någon större utsträckning efter marknaden.  

 

                                                 
40 Ibid., s. 85, 91 
41 Kotler 1996., s.149f 
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• Målinriktad marknadsföring: Den här metoden innebär en tydligare kundorientering. 
Arbetet after denna metod innebär att man undersöker olika typer av grupper ute på 
marknaden för att sedan utforma sina produkter efter vad som framkommit om deras 
behov. Man anpassar alltså i stor grad sin service efter målgrupperna.  

 
• Nischad marknadsföring: Den här metoden har fört det kundorienterade arbetet ett steg 

längre. Här inriktar man sig följaktligen på endast en, eller eventuellt ett par 
målgrupper och anpassar sitt arbete till att endast gälla dessa, inte fler. Då metoden på 
så vis innebär ett begränsat arbetssätt passar det främst mindre organisationer42.  

 
 
Den andra huvudpunkten inom marknadsstrategi handlar om vikten av en tydlig profil, för att 
utmärka sig på marknaden. Begreppet är hämtat från Kotler ”image” vilken bär på en mer 
komplex innebörd än vad vi vanligtvis läser in i termen profil. Kotler beskriver image på 
följande sätt; “An image is the sum of beliefs, ideas, and impressions that a person has of an 
object” 43 och det kan exempelvis handla om produkter, institutioner, individer eller platsers 
image. En image kan i den meningen sägas ha en personlig innebörd och varje individ tar till 
sig den på sitt egna sätt. Första steget i utvecklandet av en tydligprofil utgörs ofta av en 
kundundersökning med syfte att ta reda på hur mycket allmänheten känner till om 
organisationen samt hur pass välvilligt inställda de är till organisationen.  
 
Det tredje steget i strategiarbetet utgörs av den så kallade marknadsmixen. Begreppet uppkom 
1978, och har sedan dess varit utsatt för en hel del kritik, i takt med att samhället och synen på 
marknadsföring har förändrats. De fyra P.na,  products, price, place and promotion, som först 
utgjorde modellen har i takt med att marknadsföring blir alltmer kundfokuserad på senare år 
blivit utbytta av Kotler till det han kallar de fyra c:na; customer value, user convenience, user 
cost and user communication. Förändringen innebär en perspektivförändring, från att ha sett 
arbetet ur organisationens synvinkel till att organisationen, till att se istället se verksamheten 
ur kundernas ögon44. En närmare beskrivning samt tolkning av marknadsmixen följer i kapitel 
3.4. 
 
Sist men inte minst bör det ske en utvärdering av organisationens marknadsföringsarbete. 
Detta kan exempelvis ske i form av kundundersökning där det är viktigt att ta hänsyn till 
synpunkter både från de som besöker organisationen samt de som inte gör det.  
 

3.3.3 Sammanfattning  
 
SMPP-modellen (Strategic Marketing Planning Process) är utformad av Philip Kotler i syfte 
att utgöra ett verktyg för organisationer att använda när de vill utveckla sitt 
marknadsföringsarbete och bli en mer kundorienterad organisation. Den innehåller en rad 
olika moment, men det första, och bland det viktigaste är att formulera ett mål, eller vision 
med sin organisation. Målet kan sedan delas in i kortsiktigare delsyften som bland annat 
underlättar upplägget av det praktiska arbetet. Nästa steg är att analysera organisationens 
miljö, både den externa och den interna. Analysen innebär bland annat att man tar reda på 
omgivande faktorer som samhällsförändringar, konkurrenters verksamhet, samt även hur de 

                                                 
42 Kotler 1996, s.152f 
43 Ibid., s.189 
44 Elliott de Saez 2002, s. 53f 
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interna medarbetarna uppfattar sin organisation. Alla fakta bör samlas in tas i beaktning för 
vidare utveckling av verksamheten. Detta utgör steg två, vilket Kotler kallar för upprättandet 
av organisationens strategi. Med ett tillräckligt bra analysunderlag kan man nu forma sin 
organisation dels utifrån den omgivande allmänhetens behov, samt även ha tillräcklig kunskap 
om sina konkurrenter för att kunna stå ut i mängden, med en tydlig profil. Det strategiska 
arbetet innebär även att man ser till alla kontaktytor man har med sina besökare, och det kan 
ske med hjälp av punkterna i den så kallade marknadsmixen. Dess huvudpunkter hjälper till 
att se på den egna verksamheten utifrån besökarens perspektiv.  

 

3.4 Elliott de Saéz och biblioteksverksamhet  
 
I sin bok Marketing concepts for libraries and Informations services tolkar de Saéz in delar 
av Kotlers teorier i ett bibliotekssammanhang. Enligt henne är marknadsföring av yttersta vikt 
för dagens bibliotek när det gäller att säkra sin framtid i en tid av stora teknologiska 
förändringar. Hon lyfter fram den strategiska planeringen som kärnpunkten i marknadsföring 
och skriver att den är av yttersta vikt då det gäller att se på sin verksamhet utifrån både 
långsiktiga och kortare perspektiv. Med hjälp av en strategisk planering kan man enligt henne 
utveckla bibliotekens verksamhet i både existerande, men även möjliga framtida marknader45.  

 

3.4.1 Analys av bibliotekens omgivande miljö 
 
Enligt de Saéz bör biblioteken bör först och främst utforma ett ”mission” för sin verksamhet. 
Deras mission skiljer sig ofta från de mer konkurrensutsatta företagen, då deras strävan ofta är 
att vara marknadsledande och ständigt ligga steget före. Biblioteken behöver sällan tänka på 
att vara ledande, men bör samtidigt utforma sitt ”mission” så att de inte heller hamnar efter.  
 
De Saéz är överens med Grönroos och Kotler om att de mest lyckade 
marknadsföringsstrategierna är de som har ett tydligt kundfokus. Vid utformningen av ett 
”mission” bör biblioteken ställa sig frågor vars svar ringar in den marknad man befinner sig i, 
samt var man borde vara. Man bör också fråga sig för vilka man gör det man gör, vilka behov 
det finns att möta, samt vilka resurser exempelvis i form av teknik behövs för att möta 
dessa46. Bibliotekens mission bör alltså kortfattat svara på frågan om vilket ”affärsområde” 
man befinner sig i. Här följer några exempel på folkbiblioteks mission, hämtade från hennes 
bok. 
 

• The provision, without bias, of information on any subject  
• Books in languages other than English as appropriate to community need 
• Library services for your whole community, paying particular attention to people with special needs47.  
 

Nästa steg är enligt de Saéz att formulera mer kortsiktiga mål med hjälp av en analys av 
bibliotekens omgivande miljö. Först och främst nämner hon förändringar gällande de 
politiska, ekonomiska, sociologisk/kulturella och teknologiska områdena. Men det är även 
viktigt att ta hänsyn till bibliotekens mellanhänder såsom dess leverantörer och distributörer.  
                                                 
45 Elliott de Saéz 2002, s.29 
46 Ibid., s.30 
47 Ibid., s.22 
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Då biblioteken ofta har ett tydligt uppdrag med sin verksamhet, i mening av att samla 
information, värdera och förmedla den, kan en sådan analys även göras i syfte att erbjudas 
som en tjänst till beslutsfattande politiker så att de har en grund att fatta sina beslut på48.  

 

3.4.2 Strategiskt arbete 
 
Även de Saéz betonar vikten av att dela in bibliotekets besökare i flera undergrupper, detta för 
att underlätta arbetet med att möta olika typer av besökares behov samt även att använda 
bibliotekets resurser på ett mer effektivt sätt. Hon skriver vidare att massmarknadsföring 
endast fungerar om en produkt eller service passar en bred allmänhet, men att bibliotek utgör 
en typisk form av organisation som erbjuder skräddarsydda tjänster till olika typer av grupper 
och därför bör tillämpa en mer nischad marknadsföring.   
Enligt henne kan grupperna med fördel delas upp efter demografiska och geografiska, samt 
mer beteende- och livsstilsrelaterade faktorer. Viktigast är dock att grupperna är homogena, 
tillgängliga och tillräckligt stora för att vara värda att undersökas.  
 
Enligt de Saez innebär en marknadsmix en modell över alla de aspekter som är viktiga sett ur 
kunders eller besökares synvinkel, i detta fall när det gäller deras besök på bibliotek. Genom 
att undersöka modellens huvudpunkter kan man exempelvis få svar på frågor om de 
produkter, eller tjänster, man erbjuder motsvarar kundernas förväntan, ifall de finner dem 
tillräckligt attraktiva, om priset ligger på rätt nivå och liknande. Marknadsmixen är vidare ett 
hjälpmedel för en organisation att placera sig rätt i förhållande till sin omgivning, och de Saez 
påpekar att det i bibliotekens fall kan krävas mer än en slags marknadsmix, de bör arbeta med 
en för varje typ av målgrupp. En marknadsmix är heller inte något beständigt, utan bör ses 
över och ändras med jämna mellanrum, så att den följer förändringar i den omgivande 
miljön49. Här nedan följer en kortare genomgång av de faktorer som kan vara bra att 
undersöka under respektive punkt, enligt de Saez.  
 

• Customer value (värde för kunden): Den här punkten handlar om det biblioteken kan 
erbjuda besökarna utöver själva kärnprodukten som i detta fall exempelvis skulle 
kunna innebära bibliotekens böcker eller information. de Saez hämtar inspiration från 
bilindustrin när hon beskriver hur man kan skräddarsy en produkt efter en kund för att 
de ska få ut så mycket som möjligt av den. På ett bibliotek skulle detta kunna ta sig 
uttryck i att man erbjuder olika service beroende på användarnas behov. Ett av hennes 
exempel handlar om att dela in användarna i olika grupper som pensionärer, nyblivna 
mammor, studenter och så vidare, och sedan vid fasta tider erbjuda dem en mer 
skräddarsydd service utifrån deras behov50.  

 
• User convenience (användarvänlighet): Denna punkt handlar om var och när 

bibliotekens service görs tillgänglig för dess besökare. Faktorer som öppettider, 
mobila aktiviteter, läge och atmosfär bör tas i beaktning. Nyckelordet är enligt Saéz 
bekvämlighet och man bör se över dessa områden och göra det så enkelt som möjligt 
för besökarna att nyttja bibliotekens service51.  

 
                                                 
48 Ibid., s.31 
49 Elliott de Saéz 2002, s.52 
50 Ibid., s.58f 
51 Ibid., s.59ff 
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• User costs (Kostnad för kunden): innefattar det kunden ger i utbyte mot en vara. I 
vanliga kommersiella sammanhang handlar det främst om pengar men i här handlar 
det istället om andra faktorer som exempelvis den tid och energi en kund lägger ned 
vid ett utbyte. Dessa faktorer utgör de viktigaste i sammanhanget, men det kan även 
vara värt att nämna ett par exempel på att det ibland även handlar om kostnader i form 
av pengar, något som traditionellt sett diskuterats motvilligt inom biblioteksvärlden.  

 
• User communication (kommunikation med användarna): Marknadskommunikation 

utgör en viktig större del av marknadsmixen och är i Elliott de Saéz bok indelad i fyra 
underliggande punkter.. Först och främst handlar det om PR, biblioteket måste först 
kargöra för sig själva vilken deras publik är och hur de lättast nåt ut till den. Kortfattat 
beskrivet består bibliotekets allmänhet av de som på något vis har en åsikt om dess 
verksamhet, vare sig den är till hjälp eller skada för detsamma. Allmänheten kan bestå 
av både externa och interna aktörer. PR handlar enligt de Saez om varje enskild 
företeelse som sker på biblioteket och kan förutom i de daliga mötena mellan personal 
och besökare även ske via skyltar eller genom hemsidor.  Den andra typen av 
kommunikation handlar om betald reklam och här gäller det för biblioteken att i så fall 
noga välja det medium i vilket de vill synas i. Då annonsering via reklam kan vara 
väldigt kostsamt kan det ibland vara motiverat för bibliotek att till exempel använda 
sig av pressreleaser istället. Tredje punkten handlar om publikationer såsom 
exempelvis foton och kalendrar från historiska samlingar eller bokrecensioner. 
Genomarbetade sådana kan i bästa fall bidra till mer motiverad personal och till att 
hålla en tydlig profil. Den sista punkten handlar om säljaranda. Vinstdrivande 
organisationer arbetar ofta tillsammans med försäljningsansvarig personal, vilket inte 
ses lika nödvändigt hos icke-vinst drivande organisationer. Det kan dock ändå anses 
vara rekommenderat att låta personalen få vetskap om deras viktiga roll som säljare av 
sin organisations tjänster. Detta kan leda till en större motivation att ta prioritera varje 
enskild kund eller till en vilja att upprätthålla en professionell profil i alla lägen. I detta 
sammanhang betonas alltså vikten av den interna kommunikationen, för att varje 
enskild anställd ska känna att dennes roll är viktigt för en så effektiv service som 
möjligt52.  

 
 

3.5 Rabers modell över bibliotekets roller  
 
I följande kapitel kommer jag att presentera tre typer av biblioteksroller hämtade från en 
konferens med American Library Association (ALA) år 1995. Dessa utgör en del av deras så 
kallade målprogram, med namnet ALA Goal 2000 och som tagits fram i syfte att positionera 
biblioteken som ” a force for the public interest in the emerging electronic information 
infrastructure and to secure the role of libraries and librarians in the twenty-first century”53.  
Målen speglar en kritisk hållning till biblioteksverksamheten i den meningen att det inte 
längre räcker med att arbeta utifrån en inställning om att biblioteken i sig är en självklart bra 
sak, utan varje institution som är finansierad av samhället bör även visa på sin nytta för detta.. 
Raber riktar i sin artikel kritik mot målprogrammet vilket han menar på är alltför vagt och 
brett formulerat för att kunna utgöra en tydlig riktlinje. I hans artikel uppmärksammar han  

                                                 
52 Elliott de Saéz (2002), s.70-76 
53 Raber, Douglas (1996), ALA Goal 2000 and Public Libraries: ambiguities and Possibilities, Public Libraries 
July/August, s.224 
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tre huvudsakliga roller som folkbiblioteken har haft under historiens gång och menar på att 
det finns kvar spår av dem alla tre än idag., vilket leder till motsättningar. Jag har valt att 
använda mig av dessa roller just för att de alla enligt Raber fortfarande är aktuella i dagens 
bibliotekskontext i olika hög grad. Dessa rollmodeller behandlar de amerikanska 
folkbiblioteken, men jag ser tillräckligt stora likheter med den svenska bibliotekskontexten för 
att anse de vara applicerbara även på denna. Här nedan följer en kortfattad genomgång av de 
tre olika biblioteksrollerna.  
 
Social aktivism: Detta synsätt dominerande på 60- och 70-talet. Det startade med en 
anklagelse riktad mot biblioteken att man blivit en alltför självbelåten institution som inte 
brydde sig om de existerande sociala problemen ute i samhället. Synsättet innebar att man 
kom att arbeta med uppsökande verksamhet i stor utsträckning för att på så sätt fånga in de 
som vanligtvis inte kommer till biblioteket annars. Målet med verksamheten skulle vara att 
serva hela samhället och inte bara de som självmant sökte sig till biblioteken. Ett av de största 
problemen med modellen är dock de av ekonomiskt karaktär, vem eller vilka ska betala för 
detta arbetssätt och hur? Kritiken mot detta arbetssätt bestod också av påståenden som att 
även om bibliotekarier har ett visst ansvar i samhället så är det inte deras uppgift att bestämma 
dess värden söka upp folk i samhällets marginaler för att instruera och utbilda dem.    
 
Det konservativa alternativet: Detta synsätt dominerade biblioteken innan 60-talet då 
ovanstående inriktning blev alltmer populär, och den blev sedan åter aktuellt i slutet på 70-
talet. Inom denna modell läggs fokus på de besökare som självmant uppsöker biblioteket och 
som gör det främst i ett utbildningssyfte. Trots modellens namn behöver den inte innebära 
direkta spår av politisk konservatism utan nya idéer och förekomster är även de välkomna på 
biblioteket. Själva kärnpunkten består i av att stödja allas eget lärande, oavsett ålder, kön eller 
klass. Modellen har dock anklagats för att ha spår av elitistiska drag då man visar tendenser 
till att strunta i bibliotekets ickebesökare och i att undersöka varför de inte kommer. Man tar 
heller inte ickeseriösa läsare på allvar och svaret på vad som egentligen utgör en ”seriös bok” 
är inte alltid självklart. 
 
Det populistiska alternativet: Denna modell går att spåra ända tillbaka till slutet på 1800-
talet då man i vissa kretsar talade om att biblioteket måste bli bättre på att serva sina ägare 
vilka utgörs av skattebetalarna i samhället. Modellen blev dock dominerande först i slutet på 
1970-talet. Enligt denna modell bör biblioteken arbeta för att tillgodose allmänhetens intresse, 
då det är de som betalar för verksamheten. De skiljer sig markant från det konservativa 
alternativet i den mening att deras huvudsyfte bör vara att göra det mest eftertrakta resurserna 
tillgängliga för så många som möjligt. Det skiljer sig även från ”social aktivism” då man 
anser att biblioteken inte har tillräckligt med resurser att försöka ”vara allt för alla”, dess roll 
är inte att förändra samhället utan att serva det. Alternativet är tydligt kundfokuserat och stor 
hänsyn bör tas till vad som verkligen efterfrågas, och dra ner på de tjänster som inte har en 
lika stor efterfrågan. Bland fördelarna med modellen nämns att den medverkar till att höja 
medvetenheten om allmänhetens behov och på så sätt använda sina resurser på ett effektivt 
sätt, vilket också kan bidra till att minska trögt byråkratiskt arbete. En av nackdelarna med 
modellen är att det finns en risk att minoritetens önskemål ignoreras och att man inte törs ta 
några risker genom att införa exempelvis nya media eller genrer54.   
 

                                                 
54 Raber 1996, s.225ff 
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3.6 Textanalys  
Genom att genomföra en analys av texter publicerade i större svenska bibliotekstidskrifter 
hoppas jag på att kunna öka min förståelse för hur debatten om marknadsföring förs i dem, jag 
söker därmed inte efter någon objektiv sanning. Då min avsikt är att tolka texterna är det 
viktigt att ta hänsyn till några viktiga punkter inom samhällsvetenskaplig forskning gällande 
ett hermeneutiskt synsätt, som fokuserar just på förståelse och tolkning55. 
För det första är det viktigt att tänka på att alla texter redan är en slags tolkningar av 
verkligheten, gjorda av textförfattaren. Att utsagor gjorda inom samhällsvetenskaperna främst 
kan ses som tolkningar av verkligheten är något som särskiljer forskning inom detta område 
från en naturvetenskaplig sådan, och något forskare inom samhällsvetenskapen därför alltid 
måste ta hänsyn till  
 
Ytterligare en viktig aspekt är att ta hänsyn till sin egen förförståelse i ämnet och vara 
medveten om att den i viss mån kan komma att påverka de tolkningar som kommer att göras. 
Begreppet ”förförståelse” innebär att vi alltid bär med oss en egen uppfattning och tolkning av 
vår omvärld, och att den påverkar oss även i forskningssammanhang56.  I detta fall innebär 
min förförståelse bland annat att antar att debatten kommer att vara relativt likriktad och att 
författarna förhåller sig allt mer positivt inställda till marknadsföring ju nyare texterna är, 
samt att de får en alltmer bredare syn på begreppet. Dock antar jag också att begreppet 
fortfarande anses vara av relativt oklar karaktär vilket jag mest grundar på att jag själv inte vet 
så mycket om hur man talar om marknadsföring inom biblioteksvärlden idag.  

 

 
3.6.1 Idéanalys 
 
Den textanalytiska metod jag anser vara mest lämpad att använda mig av utgår ifrån en så 
kallad idé- och ideologianalys. Det är en vanligt förekommande metod när det gäller att 
undersöka exempelvis politiska ideologier och maktstrukturer men kan även tillämpas i andra 
sammanhang. Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus, båda forskare inom 
statsvetenskap, är metoden väl använd i flera olika vetenskaper och den har bland annat 
tidigare använts för att undersöka vilka idéer som framkommer i specifika debatter eller 
frågor, vilket jag anser passar mitt syfte väldigt bra57. Vidare skriver de att undersökningen 
lämpligtvis relateras till ett eller flera delsyften, det kan bland annat vara att placera 
undersökningsmaterialet i ett socialt sammanhang58. Det är något jag kommer att försöka göra 
då jag bland annat även kommer att undersöka artikelförfattarnas uppfattning om bibliotekets 
roll i samhället. Det är här jag avser använda mig att den hermeneutiska vetenskapssynen som 
jag beskrivit ovan. Det kan vara svårt att särkskilja de båda begreppen idé och ideologi då det 
ena inte direkt utesluter det andra. Begreppet ideologi kan idag sägas ha två huvudsakliga 
definitionsinriktningar. Inom den första inriktningen förklaras ideologi med ett slags 
”idésystem” och man inbegriper inga förklaringar av de eventuella följder som kan tänkas 
komma av dessa, man intar en relativt neutral hållning. I den andra synen på begreppet tas 
större hänsyn till ideologiernas funktion, inom den anser man att de är åskådningar som 

                                                 
55 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg, s. 175 
56  Ibid. s. 183 
57  Bergström, Göran & Boreus, Kristina 2000, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, Lund: Studentlitteratur, s.153 
58  Ibid., s.159  
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exempelvis kan bidra till samhällets sammanhållning59. Själva ordet ideologi förknippas ofta 
med politiska idésystem, vilket i sammanhanget kan verka förvirrande. Jag vill därför hellre 
använda mig av termen idé. Idéer kan i huvudsak förklaras utifrån två perspektiv, dels rena 
föreställningar om omvärlden men också som mer värderande tankemönster, som även 
innefattar föreställningar om hur vi bör handla.  
 
Inom metoden skiljer man på flera olika analysmetoder beroende vilket syfte man har för sin 
textundersökning, samt i vilken grad man undersöka den omgivande kontexten. Jag kommer 
att genomföra en så kallad ”allmänt hållen” idéanalys vilket innebär att jag kommer att dela 
upp och analysera mitt material efter teman. Då jag vid läsningen av texterna ständigt haft 
mina frågeställningar i åtanke har min presentation av dessa strukturerats utifrån dessa i 
största möjliga mån. Det är först i analysavsnittet som jag kommer att använda mig av teman 
uppdelade efter mina teoretiska utgångspunkter. I det teoretiska avsnittet framkommer ett par 
huvudpunkter vilka har hjälpt mig att urskilja marknadsföringens kärnpunkter samt bättre 
förstå mitt material utifrån olika aspekter, jag kommer även att analysera mitt material utifrån 
dessa. 60. Mina teman i analysavsnittet utgörs av dessa huvudpunkter vilka är följande; 
tjänste/produkt- eller kundfokus, inflytande av Kotler, Analys av organisationens omgivande 
miljö, Strategiskt arbete samt Bibliotekets roll.  
Jag vill slutligen påpeka att jag medveten om några av de problem som kan tänkas uppstå i 
arbetet med en idéanalys. Att inta ett relativt öppet förhållningssätt till materialet kan innebära 
både för- och nackdelar. Tolkningarna kan komma att anses som svävande och svårföljda 
vilket bidrar till en minskad intersubjektivitet61. Enligt mig skulle ett sätt att motverka detta 
vara under analysens gång tydligt förklara hur man gått tillväga och hur man tänkt för att på 
så sätt göra det lättare för läsaren at följa argumenten och tolkningarna och på så sätt lättare 
kunna granska undersökningen62. Svårigheter med metoden kan vara att man ”vill för 
mycket” med sitt befintliga material och försöker att läsa in mer än vad som egentligen 
framkommer i texterna63. 

 

3.6.2 Sammanfattning  
 
För att besvara mina frågställningar kommer jag att använda mig av en så kallad idéanalys,  
inspirerad av ett hermeneutiskt synsätt, av ett urval artikeltexter. En idéanalys är i regel rätt 
allmänt hållen och strävar inte efter att söka efter några absoluta sanningar, men som hjälp för 
att bättre förstå de idéer som framkommer kommer jag att använda mig av teorier hämtade 
från ett par marknadsteoretiker, framför allt Kotler, samt de Saéz tolkning av delar av hans 
teorier. Teorierna är uppdelade i centrala teman efter vilka jag sedan kommer att strukturera 
mitt analysmaterial. Tanken är att teorierna ska utgöra en bakgrund för en djupare förståelse 
av området, men även en hjälp för att strukturera mitt material för att studera hur stor del av 
marknadsföring man tagit till sig.  

                                                 
59 Bersgtröm & Boreus 2000, s.154f  
60 Olausson, Lennart 1994. Från text till text. Ingår i: Olausson, Lennart (red). Idéhistoriens 
egenheter: Teori- och metodproblem inom idéhistorien. Stockholm/ Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion. s. 12-14. 
61 Ibid., s. 175  
62 Beckman, Ludvig 2005, Grundbok i ideánalys, Stockholm: Santérus 
63 Ibid. S. 50 
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4. Tematisk presentation av artiklarnas innehåll 

I det här kapitlet presenteras innehållet i de artiklar som ingått i min undersökning. Det är 
indelat efter olika huvudpunkter. Jag har vid struktureringen av texterna strävat efter en 
indelning som på möjligast tydligast sätt kan hjälpa att belysa mina frågeställningar i ett 
senare skede. Olika, och ibland mot varandra stridande idéer kan förekomma i en och samma 
artikel och jag vill återigen påpeka att i min strävan inte har varit att särskilja vilka idéer som 
framkommit av vilken författare, utan snarare undersöka vilka idéer som framkommer i dem 
oavsett vem de kommer ifrån. Det har heller inte alltid gått att dela upp artiklarnas innehåll 
strikt efter mina teman, varför de ibland förekommer idéer från olika teman under samma 
underrubrik. Innehåll i majoriteten av artiklarna återfinns under varje tema, och presenteras i 
det första underkapitlet. Alla artiklar har inte kunnat representeras under alla teman, en 
presentation av dem följer därför under respektive underkapitel som de förekommer i.  
 

4.1 Terminologi och huvudsaklig innebörd  
 
Inledningsvis sker här en genomgång av den terminologi som används i artiklarna, samt delar 
av vad man anser vara dessa termers huvudsakliga innebörd. Jag har valt att presentera 
artiklarna i tidsordning här i det första avsnittet, för att på så vis samtidigt få en liten överblick 
om och i så fall hur förändringar av terminologin har förändrats. En djupare genomgång av 
hur man anser att verksamheten bör gå till följer i de nästkommande avsnitten.  
 
I den av de äldsta artiklarna, ”Trycksaker – bästa marknadsföringsmedlet?”, från 1984 
framkommer åsikter om att bibliotekens unika egenskaper aldrig kommer att kunna förmedlas 
med hjälp av kommersiell marknadsföring. Man bör dock, enligt författaren Marianne 
Landqvist, vara tydlig med att skapa en egen form och profil för verksamheten där man bör 
betona bibliotekens särställning genom att framhäva personlighet, närhet och icke-
kommersiell service64.  
 
I de två nästföljande artiklarna, tidsmässigt räknat, använder man sig av begreppet 
marknadsföring, dock med en relativt begränsad innebörd. Birger Olsson skriver i artikeln 
”Marknadsföring – en utmaning för biblioteken” att denna verksamhet till stor del bör handla 
om att kommunicera via medierna. Den bör bedrivas på flera olika nivåer, från en kommunal- 
till en nationell nivå. Arbetet sker med fördel med utomstående, professionell hjälp, då han 
anser att bibliotekarierna i det här fallet inte själva vet bäst65. Tre år senare skriver Bo 
Ericsson i sin artikel ”Marknadsföring ger resultat – tiofaldig ökning” om lyckade resultat 
efter en egen marknadsföringsplan. Då biblioteket han arbetade på hade bristande resurser för 
större marknadsföringsprojekt och alltför få besökare beslöt han sig för att ta saken i egna 
händer och utförde en personlig marknadsföringskampanj. Han fokuserade på en målgrupp, i 
detta fall skolorna, och sökte personligen upp dem för att informera om bibliotekets 
verksamhet och resurser. Detta följdes sedan upp med eget skrivna artiklar i dagspress66. 
Gemensamt för dessa två är att de uteslutande talar om marknadsföring som en enkelriktad 
kommunikation, från bibliotek till allmänhet.  
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Samma år som den sistnämnda artikeln publiceras även Lena Norbergs ”Min åsikt om den 
alltför engagerade marknadsföraren”. I den ställer hon sig kritiskt till att definitionen av 
marknadsföring alltför ofta begränsas genom att likställas med reklam och hon framför tankar 
om att kommunikationen med kunderna bör ske utifrån båda riktningarna, biblioteket bör av 
den anledningen även ta hänsyn till vad deras besökare anser. Begreppet marknadsföring 
innebär enligt henne något ”rejält omvälvande” för biblioteksvärlden och reklam utgör endast 
det slutgiltiga steget i en lång kampanj. Hon skriver vidare: 
 

”Marknadsföring innebär också en ingående diskussion om vilka som egentligen är bibliotekens kunder 
och vilka behov biblioteken fyller för dem (inte för de kulturpolitiska målen) och produktutveckling. Dit 
hör också sättet att möta låntagare och omvärlden: lokaler, personalens uppträdande, hur snabbt nya 
böcker kommer fram och hur länge man får vänta på en beställd bok.”67 

 
I ”Svenska bibliotek östatsvaruhus?” jämförs förhållandena på de svenska folkbiblioteken 
med de amerikanska när det gäller marknadsföring. Hillevi Isaksson har rest runt i USA och 
intervjuat åtta PR-ansvariga bibliotekarier för att samla in information om deras arbete. I 
texten använder hon sig av termen PR-verksamhet, men betonar ändå vikten av att inte låta 
detta arbete stanna upp vid att vara en enkelriktad kommunikation från biblioteket till 
användarna, något som enligt henne oftast förekommer på de svenska biblioteken. Hon 
skriver vidare att PR-arbete i USA innebär mycket mer, där ser man bland annat på PR-arbete 
som ”en ständigt pågående marknadsundersökning, som syftar till att bättre anpassa 
verksamheten till de behov som det är bibliotekets uppgift att tillgodose”68. Enligt författaren 
har USA kommit mycket längre i detta tänkande [när artikeln skrevs, min anm.] vilket bland 
annat kan förklaras med att de sedan länge tillämpat ett mer kommersiellt tänkande inom 
området69. Som exempel på detta nämner arbetet med att samla in donationer genom fester 
och dylikt. De svenska folkbibliotekens arbete jämför hon med öststatsvaruhus i den mening 
att de medarbetarna inte behöver bry sig om vad kunderna behöver. Hon skriver att man inom 
den svenska bibliotekstraditionen lärt sig betrakta de kommersiella tendenserna som något av 
ondo, men hon är av åsikten att de i detta sammanhang istället kan tillföra något bra. 
Synen på USA som ett föregångsland förekommer även i artikeln ”När alla kommit talade 
Barbie”, skriven av Cay Corneliusson. Han återger ett tal hållet på SAB:s konferens i ämnet 
marknadsföring 1995 och termen marknadsföring används genom hela i artikeln. Talet hölls 
av den amerikanske konsulten i informationsfrågor, Barbie Keiser. Trots att artikelförfattaren 
påpekar att det finns skillnader i de amerikanska och svenska bibliotekens villkor, främst då 
de amerikanska är mer influerade av kommersiellt tänkande anser han ändå att det i talet 
framkommer idéer som är väl lämpade att ta till sig i Sverige. Talet handlar i huvudsak om att 
betrakta bibliotek som företag vilka har flera typer av konkurrenter att ta hänsyn till i sin 
omgivning, de svenska biblioteken är i denna mening alldeles för inåtvända i sitt arbete. 
Biblioteken bör ”lyfta blicken” och ta hänsyn dels till sina konkurrenter, men även till deras 
olika målgrupper. Biblioteken bör utforma en marknadsföringsplan, men först efter att man 
har sitt mål klart formulerat för sig (hon kallar målet för ”mission”, men skulle föredra att det 
byttes ut till ”vision”). Målet bör sedan förankras i varje enskild medarbetare och planen bör 
sedan följas samtidigt som det tas ständig hänsyn till kundernas behov. Genom enkäter och 
dylikt kan man ta reda på vad allmänheten tycker är viktigt och hela tiden sträva efter att se 
sin verksamhet genom kundernas ögon. Samtidigt bör man också sträva efter att ständigt hela 
tiden försöka förutse förändringar och ligga steget före. Trots att hon påpekar att man bör 
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lyfta blicken utåt så är det minst loka viktigt att som organisation lära känna sig själv och sina 
styrkor och svagheter70.  
 
Att det i landet så sakta börjar ske en medvetenhet om skillnader mellan termerna PR och 
marknadsföring visar Christina Tovoté på i ”Biblioteken och PR i föränderliga tider”. Hon tar 
upp en undersökning gjord 1995 där man samlat in enkätsvar från samtliga PR-bibliotekarier i 
hela landet. Enligt författaren bör man skilja på PR och marknadsföring med anledning av att 
den förstnämnda termen i större grad innefattar de personliga kontakterna och relationerna 
mellan olika organisationer och målgrupper. Idag talar man dock, enligt henne, mer om 
marknadsföring vilket innebär att man arbetar sker i ”hela klaviaturen från beslut om 
verksamhetens inriktning till kontakterna med omvärlden”. Hon är medveten on skillnaderna 
men nämner att man ibland fortfarande kallar SAB:s marknadsföringskomitté för PR-
kommitéen för att det är kortare och enklare. Fortsättningsvis så används båda termerna 
omväxlande i artikeln. Att det även skett en förändring i synsätt även ute hos landets 
bibliotekarier framkommer i undersökningen, från att ha sett PR-verksamhet som en 
”extraknorr” på verksamheten så har synsättet utvecklats till att bli en ledarfråga: 
 

”Det positiva har alltså hänt mitt i kristiderna att synen på marknadsföring som en ledningsfråga äntligen 
har slagit igenom. /…/  ”Alla svarar att chefen har yttersta ansvaret. Men på många ställen har man 
medvetet gått in för att hela personalen ska engageras i marknadsföringen.”71 

 
I sammanfattningsavsnittet skriver författaren vidare att man på många håll i landet arbetar 
föredömligt med marknadsföring medan de för andra är ett nytt fält och där arbetet precis har 
startat från grunden. Även författaren Réjean Savard uttalar kritik mot att man allmänt har en 
alltför begränsad syn på marknadsföring. I artikeln ”Bibliotekarier och marknadsföring: en 
tvetydig relation”, beskriver han dagens läge när det gäller bibliotekariers inställning till 
marknadsföring. Enligt honom är den rådande synen felaktig och trångsynt, man begränsar 
ofta begreppet till att endast handla om kampanjer, PR och annonser medan det innebär så 
mycket mer än det. Han definierar själv begreppet på följande vis; 
 

”Marknadsföring kan /…/ inte enbart definieras som en uppsättning aktiviteter eller operationer. 
Det handlar också om en attityd: redan på förhand måste man inse att organisations överlevnad och 
tillväxt inte bara beror på dess förmåga att få fram vad dess publik önskar eller längtar efter, utan 
också på förmåga att förse den med vad den behöver”72.73  

 
Vidare skriver Savard att denna attityd är själva huvudpunkten för ett lyckat 
marknadsföringsarbete och måste prägla varje enskild individs tänkande i organisationen, så 
att alla är delaktiga i marknadsföringsarbetet. Med stöd av ett par andra författare inom ämnet 
nämner han att dagens bibliotekarier tenderar till att engagera sig i PR istället för verklig 
marknadsföring av anledningen att marknadsorientering ofta blandas ihop med 
säljorientering74. Att det inom kulturvärlden länge funnits en rädsla för att använda sig av 
kommersiella termer visas det även på i en artikel som i grunden är ett boktips. Det är 
signaturen KAN som har läst handboken Krukmakaren i Delfi och sammanfattar bokens 
andemening i artikeln ”Konsten att marknadsföra kultur”. Han skriver att nu när begreppet 
marknadsföring blivit rumsrent i kultursammanhang så ökar också efterfrågan på mer kunskap 
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i ämnet. Även om kulturutbudet av naturliga skäl inte alltid går att jämställas med det 
kommersiella så anser artikelförfattaren att man visst kan tillämpa den sistnämnda sfärens 
generella regler om hur marknadsföring bör gå till, utan att bruka våld på ansvaret hos 
kulturförmedlare. ”Till syvende och sist handlar det [marknadsföring, min anm.] om vad man gör 
och vad man är bra på – och göra det professionellt och genomtänkt”75. Enligt KAN bör man i 
detta arbete ta stor hänsyn till vad olika målgrupper har för önskemål, och inte till vad man 
själv vill ha sagt. Även profilering av den egna verksamheten är enligt honom mycket 
viktig76.  
 
I en artikel från året efter; ”Alla årets bibliotek genom tiderna i diskussion om PR och 
lobbying” förekommer ytterligare idéer om att det är skillnad på PR och marknadsföring. 
Artikeln återger delar av ett möte med representanter från vinnarna av årets bibliotek från och 
med 1986 och framåt där man främst diskuterade politikerpåverkan. I början av texten finns 
ett påpekande om att biblioteken på sistone har kommit att uppmärksamma betydelsen av 
marknadsföring alltmer. Trots det så begränsas det i fortsättningen till att endast handla om 
PR och lobbying, riktad mot politiker. Författaren Karin Almegård Norby skriver att PR 
handlar om  
 

”att skapa relationer som stöder en utveckling. På kort och på lång sikt. Inte om mera pengar till nästa 
budget utan om stöd till en långsiktig utveckling och om att långsiktigt bygga upp ett förtroende”77.  

 
De PR-metoder man bör använda sig av är främst personliga kontakter, annonser, broschyrer 
och dylikt bör komma i andra hand då de är kostnadskrävande och inte inger ett lika stort 
förtroende78. Även artikeln ”Hur marknadsförs bibliotek?” handlar främst om PR. I den 
sammanfattar Greta Renborg vad som framkommit på en konferens anordnad av PR-
föreningen för nordiska bibliotek. I artikeln läggs störst fokus på PR-metoder som annonser 
och kampanjer i form av spridandet av bibliotekens logotyp genom paraplyer, bokmärken, 
bibliotekstidningar med mera. I artikelns nämns också att PR-bibliotekariers största problem 
utgörs av svårigheten att övertyga förtroendevalda samt att få pengarna att räcka till79. 
 
År 2002 recenseras Elliot de Saez bok om marknadsföring av folkbibliotek i artikeln 
”Inspirationskälla för marknadsföring”. Trots att det är en bokrecension framkommer även 
här några av artikelförfattarna Therese Dahlberg och Anna Mia Eborns egna idéer som visar 
på att man är relativt insatt i ämnet.  Boken får lite kritik för att fokuseras alltför mycket på de 
ytliga momenten inom marknadsföring (såsom broschyrer, annonser och loggor) men man 
anser ändå att den är ett viktigt steg på vägen för att öka förståelsen för marknadsföring inom 
biblioteksområdet. Vidare skriver de att interaktion mellan organisation, kunder och personal 
är av högsta betydelse för bibliotekens roll i informationssamhället och de gör en uppmaning 
till alla som vill följa med och utvecklas i samhället, att ta till sig marknadsföringsteorierna i 
boken80. I ”Propagera mera! Om konsten att kommunicera och marknadsföra kultur” skriver 
Fia Söderberg att alla landets kulturorganisationer av tradition har gemensamt att de begränsar 
arbetet med marknadsföring till promotion vilket bland annat innebär att de inte arbetar 
tillräckligt strategiskt. Promotion i form av skyltar och annonser utgör endast det slutgiltiga 
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steget i en lång strategisk process. Enligt henne bör det strategiska marknadsföringsarbetet ske 
med hjälp av en analys av ”omvärld, konkurrenter, mål, målgrupper och budskap.” Hon tar 
även upp en konferens i Estland där en talare pratade om problemet med att införa 
kommersiella termer i biblioteksvärlden och att man kanske borde omformulera dem, så att de 
anpassas till ett mer filosofiskt språkbruk81.  
Fortsättningsvis går hon i artikeln genom själva marknadsföringsbegreppet, både när det 
gäller den traditionella synen på verksamheten och vad det kan innebära att hitta ”nya vägar” i 
arbetet. En anledning till att man tidigare inte uppmärksammat marknadsföring inom 
biblioteksvärlden är att man ansett att det räckt med att erbjuda bra service till sina användare. 
Hon är dock övertygad om att det krävs mycket större insatser i form av strategisk planering, 
och prioritering av kommunikationsverksamhet82. 
 
I texterna går det att urskilja att en förändring har skett de under de senaste dryga tjugo åren 
när det gäller terminologi och förståelse för området. Med vissa undantag så går man från att 
skriva om marknadsföring som en utåtriktad aktivitet som främst handlar om PR, till att visa 
på en allt större förståelse för hur komplext arbetet i själva verket är. Termen PR har under 
dessa år både jämställts och placerats i motsats till marknadsföring, men en övervägande 
lutning åt det senare under de senaste åren. Gemensamt för flera av de senare artiklarna är att 
det oftast riktas kritik mot att begreppet används för trångsynt och man uppmanar till att 
försöka nå ut med en större förståelse för området till biblioteken. Trots att många av 
artiklarna framhäver att det länge funnits motstånd inom biblioteksvärlden när det gäller att ta 
till sig marknadsföringsteorier från den kommersiella världen, så är det endast en enda artikel 
som uttryckligen tar ställning mot det.  
 

4.2 Varför marknadsföring? 
 
I förra avsnittet påvisas att en klar majoritet av de undersökta artiklarna anser att 
marknadsföring är något positivt och viktigt för biblioteken. Därför presenteras i detta avsnitt 
resultaten på frågan varför man anser det vara viktigt för de svenska folkbiblioteken, vad 
anses vara huvudskälet till att använda sig av marknadsföring.   
 
Savard beskriver bibliotekens behov av marknadsföring på följande sätt:  
 

”Enligt min åsikt finns det två huvudorsaker till det växande intresset för marknadsföring inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap. För det första har bibliotekschefer sedan en tid pressats att 
rationalisera sin verksamhet. Den offentliga sektorn, inom vars ansvarsområde de flesta bibliotek finns har 
särskilt känt av nedskärningarnas knaprande [medveten om felaktig meningsbyggnad, min anm.]. /…/ 
Den andra faktorn är att bibliotekarier märker att de har problem med sin ’image’. I dagens samhälle 
lägger man med rätt eller orätt en avgörande vikt vid framtoningen. Marknadsföring betraktas ofta som en 
potentiell image-förhöjare.”83 

 
Han skriver vidare att bibliotekariernas uppgifter omdefinieras av nya teknologier, vilket är en 
viktig anledning till av utbildning inom marknadsföring bör ske redan under skoltiden. Enligt 
honom är marknadsföring av biblioteken av yttersta vikt för deras överlevnad, och han skriver 
att ”utan en sund marknadsföring kan man bara spekulera om bibliotekariernas roll i 
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morgondagens informationssamhälle”84. Ytterligare åsikter om förändringar i teknologin och 
informationsflödet framkommer i Corneliussons artikel. I och med att samhället förändras bör 
biblioteken vara lyhörda och se förändringar som nya möjligheter att använda sig av.  Ett 
exempel på dessa förändringar är det som sker med informationsflödet, dess form och 
innehåll är under ständig förändring. Bibliotekarier bör enligt henne sträva efter att ständigt 
ligga steget före i sitt arbete, i detta fall gäller det främst att visa på att man är experter på 
information85.  
 
”Vi har alla möjligheter, men vi måste ta vara på dem och utveckla det vi har samtidigt som vi 
förklarar behovet av bättre anslag” skriver Olsson. Det är i detta sammanhang som han anser 
att markandsföring är en viktig del av verksamheten. Syftet med marknadsföringen är att dels 
sträva efter det direkta målet med att nå fler besökare, men också att stärka bibliotekens 
position bland beslutsfattare86.  
 
Tovotés artikel behandlar vikten av PR i kristider. Texten inleds med att författaren ger en 
beskrivning av delar av det läge som biblioteken befinner sig i idag då indragningar i form av 
minskade öppettider, samt minskad uppsökande verksamhet står i kontrast till att 
besökarantalet faktiskt vuxit. Författaren nämner två sätt att se på PR i dessa kristider. Dels 
finns det en syn på PR-verksamhet som en ”knorr” på övrig verksamhet vilket det går att 
spara pengar på genom att dra in på den. I det andra innebär en mer företagsekonomisk syn på 
PR, man ser det då som ett slags styrmedel eller investering. Enligt henne är det dock idag 
viktigare än någonsin med PR-verksamhet då det tävlar om folks tid och skattepengar och 
därför måste legitimera sig på ett helt nytt sätt nu än tidigare87. Dessa två motsatsförhållanden 
är något som även tas upp i artikeln ”Det osynliga barnet” av Joneta Belfrage. Enligt henne är 
biblioteken idag en av de mer älskade institutionerna vi har i landet idag. Hon tar upp en 
SOM-undersökning (Ljusnande framtid) i vilken det bland annat framkommer att allmänheten 
är villiga att betala högre skatt för att få ha bibliotekens service kvar, och trots det sker 
ständiga nedskärningar i deras budget. Enligt henne beror detta delvis på att bibliotekarier av 
tradition är dåliga på att nå ut med sin verksamhet. Bibliotekarier måste medverka mer i 
debatter och synliggöra sin verksamhet tydligare, för att på så sätt kunna legitimera sin 
verksamhet88. Enligt Söderberg är marknadsföringsarbetet framför allt viktigt i svåra 
ekonomiska tider och det sker då ofta för att hävda sin ställning som en betydelsefull 
institution i samhället. En viktig faktor för marknadsföring är även att medborgare betalar 
skatt och de har enligt henne rätt till att få veta exakt vad pengarna går till, vilket kan vara 
oklart idag. Genom att informera om detta kan man även lyckas locka in flera nya besökare.89  
 
Här går det att urskilja en tydlig linje då det gäller anledningen till varför man anser att 
marknadsföringsarbete är viktigt för biblioteken. Det handlar i artiklarna främst om att hävda 
sin position gentemot beslutsfattande politiker i en tid av nedskärningar, något som är extra 
viktigt då biblioteken befinner sig i en förändringsfas starkt påverkad av tekniska 
utvecklingar. Biblioteken har i och med dessa fått nya uppgifter vilka är viktiga att nå ut med.  
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 4.3 Vad bör marknadsföras?  
 
I artikeln ”Bibliotekarien måste lyfta blicken” framkommer kritik mot att biblioteken idag är 
alltför fokuserade på sina produkter. Det är enligt Helena Kettner, lätt att som bibliotekarie 
fastna i en alltför självgod roll, då man ser sig som ”den som behärskar vetenskapen”, något 
som lätt kan sluta med bitterhet då den rollen inte tycks uppmärksammas tillräckligt av 
allmänheten. Istället måste man enligt henne inse att ”vara en bra bibliotekarie är en process i 
en ständig interaktion med omvärlden och dess efterfrågan”. Man bör enligt henne lyfta 
blicken och närma sig ett mer kundorienterat perspektiv. En metod för att få till en förändring 
i synsättet, är enligt henne, att man skulle kunna byta ut begreppet användare mot kund, då 
blir det lättare att få ett nytt perspektiv på att det verkligen är de som bör stå i fokus, då de är 
de som efterfrågar och ställer krav.  
 

”Biblioteket är i allmänhet mer upptagna av att kommunicera sin produkt till en av biblioteket utvald 
målgrupp än att låta målgrupper vara förutsättning för verksamheten. Om målgrupper sedan inte utnyttjar 
biblioteken uppstår förvirring”90.  
 

Biblioteket konkurrerar med andra organisationer om kundernas tid, och tar man inte 
tillräckligt stor hänsyn till deras behov så kan kunden istället välja att spendera sin tid någon 
annanstans91.  
 
Savard pekar på faran med att lägga all arbetsfokus på bibliotekets böcker och dokument som 
traditionellt sett utgjort hela grunden för verksamheten. Det synsättet innebär en fara i den 
mening att man på så sätt inte nödvändigtvis är lika öppen för nya produkter och redskap som 
blanda annat tillförs genom ny teknologi. Trots att bibliotekarierna själva, enligt honom, ofta 
betraktar sig som kundorienterade sker det ofta med begränsning av de tjänster och produkter 
som redan finns tillgängliga på biblioteken. I den meningen är de istället starkt 
produktorienterade. Detta är något som framkommer i en undersökning Savard genomfört. 
Trots att de deltagande biblioteksledarna säger sig sätta kunden i fokus så hade mindre än 20 
% av de svarande upprättat funktioner för kundundersöknigar på biblioteken. Man satsar 
istället på förbättringar av de redan existerande produkterna. Han skriver vidare att ”fastän 
teknologi utövar en stark fascination på bibliotekarier ska vi inte glömma den yttersta avsikten 
med vår existens: att svara mot våra kunders behov”92. Liknande åsikter framkommer även 
hos i Corneliussons artikel. Enligt Barbie Keiser bör bibliotekarier fokusera på att nå ut med 
att de är experter på information, och samtidigt ligga steget före och försöka anpassa 
bibliotekets produkter för dess användare och även potentiella framtida sådana93.  
 
Ett par artiklar tar upp vikten av att belysa de mervärden biblioteken kan erbjuda sina kunder 
och inte endast begränsa marknadsföring till att handla om produkter. Bergstedt citerar 
Belfrage och skriver att ”visst älskar alla biblioteken men numera vet inte så många vad de 
egentligen älskar eftersom bibliotekens verksamhet förändras”94. Med stöd av en nygjord 
marknadsundersökning berättar hon vidare att särskilt beslutsfattande politiker har mycket 
dålig kunskap om bibliotekets verksamhet. Enligt henne ser de på bibliotek främst som ett 
rum för att läsa, och låna kvalitetssäkrade böcker. Hon ser det som av yttersta vikt att 
marknadsföra bibliotekens övriga verksamhet mer, samt det mervärde som tjänsterna på 

                                                 
90 Kettner, Helena 1995, Bibliotekarier måste lyfta blicken, DIK-forum, nr.16, s.17 
91  Ibid. 
92  Savard 1996, s.42 
93  Corneliusson 1995, s.325  
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biblioteket kan erbjuda, i form av exempelvis själsliga upplevelser95. Även Söderberg 
uppmärksammar vikten av ett mervärde framför allt när det gäller konkurrensen med andra 
liknande verksamheten. Som exempel på mervärde nämner hon bra service, att kunderna 
förutom att ha fått den bok de letar efter även har fått en bra service som de kan berätta om96.  
 
”Biblioteken producerar tjänster – kvalificerade sådana och det förutsätter en annan 
marknadsföringsstrategi än att ’sälja prylar’” skriver Norberg. Enligt henne bör man hela 
tiden se till bibliotekarierna individuella insatser, det speciella med marknadsföring av tjänster 
är att man bör skapa tilltro, en kund köper bara av någon den har tilltro till. Bibliotekarier bör 
arbeta med att behålla trogna besökare och erbjuda dem något mer i den mån de har 
möjlighet, med motiveringen att ”de bästa marknadsförarna på fältet är ju faktiskt nöjda och 
trogna kunder”. I övrigt bör biblioteken fokusera mer på vad besökarna får, i form av 
upplevelser och dylikt, och inte som man gör idag främst idag; fokuserar på vad biblioteket 
har97.  
 
Med bakgrund av decentraliseringen av landets högskoleverksamhet, samt att biblioteken 
knutits hårdare till dessa för Eva Hesselgren Mortensen en diskussion om hur man genom en 
fördjupad kunskap av den egna organisationen kan hitta nya vägar för att nå sina mål. Hennes 
artikel ”Det flexibla lärandet – vårt eget och andras” handlar först och främst om 
högskolebiblioteken, men i texten tar hon upp idéer som härstammar från forskning och 
folkbibliotek. Hon nämner bland annat en studie där man undersökt folkbibliotekschefers 
inställning till marknadsföring av deras verksamhet. Där framgick att helst marknadsförde 
sina aktiviteter och samlingar men inte de tjänster som bibliotekarierna kunde utföra lika 
mycket. Marknadsföringen sker oftast mot andra personer än kunderna. En slutsats från 
undersökningen är att ”när man är beroende av makthavarna för sin existens så är det viktigt 
att man sätter sig in deras beslutsprocesser och sedan intar ett aktivt förhållningssätt”98. I ett 
eget avsnitt behandlas vikten av att biblioteket bör satsa på marknadsföring av tjänster istället 
för produkter, och även arbeta mer med den interna marknadsföringen99.  
 
I artikeln ”Är bibliotek kund- eller produktorienterade?” framkommer Helena Kettners idéer 
om att biblioteken inte tagit till sig ett företagstänkande när det gäller kundorientering. Hon 
skriver att det inom biblioteksvärlden är vanligare at fokusera sitt arbete utifrån sina resurser, 
hellre än kundens förväntningar och önskemål. Hon undrar;  
 

”Producerar bibliotek sina varor och tjänster för att de efterfrågas av marknaden eller för att bibliotek 
tycker att det de gör är såpass bra att marknaden borde förstå och anpassa sina behov därefter?”100 

 
Enligt henne så koncentrerar sig de svenska biblioteken alltför ofta på vad de tillhandahåller 
samt de redan förutbestämda verksamhetsmålen, för vilka de även får pengar av stat, kommun 
och landsting för att uppfylla. Detta innebär att bibliotekets besökare inte alltid får alla sina 
behov tillfredsställda. Bara genom användandet av termer som användare och låntagare anser 
hon att de framkommer att det är dessa som borde anpassa sig till vad biblioteket kan erbjuda 
och inte tvärtom101.  

                                                 
95 Bergstedt 2004, s.21 
96 Söderberg 2006, s.38 
97 Norberg 1989, s. 78 
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I artikeln ”Biblioteken neutrala informationscentraler inför folkomröstningen” genomför Iréne 
Chouki ett referat av vad som framkommit under ett seminarium som anordnats i samband 
med EU-omröstningen. Trots att dess huvudsakliga syfte var att diskutera bibliotekens roll 
under valet framkommer ändå flera idéer om hur folkbiblioteken bör marknadsföra sina 
tjänster. Enligt en föredragshållare så måste tjänsteföretagen (till vilka biblioteken räknas 
enligt honom) ”anpassa sig till teknologisk utveckling, som anpassas efter människans 
värderingstrender”. Vikten av att som tjänsteföretag skapa en tydlig, personlig, profil 
framkommer under två föreläsningar. ”Verksamhetens självbild bör motsvaras av omvärlden 
uppfattning. Rätt budskap till rätt målgrupp”. Fem viktiga riktlinjer att följa vid arbete med 
kommunikation; ”Att sätta upp mål, att förankra internt, att bygga upp en strategi, att 
genomföra, att följa upp och utvärdera”102.  
 
Här framkommer av författarna att man av tradition har haft en alltför tjänste- och 
produktorienterad syn på sin verksamhet, vilket tagit sig uttryck i att man ofta har låtit 
bibliotekets tillgångar talat för sig själva och inte arbetat för att ta reda på kundernas behov i 
lika hög grad. Överlag efterfrågas ett större kundfokus, samt även ett upplysning av det 
mervärde ett bibliotek kan ge, bortom deras påtagliga produkter och tjänster.   
 

4.4 Marknadsföringens målgrupper  
 
I en artikel framkommer kritik mot det gamla tänkandet om masskommunikation, Keiser 
menar på att man istället bör inrikta sig på olika nischer och ta hänsyn till att olika målgrupper 
har olika specifika behov. Man bör också överge tänkandet om att se alla som lika viktiga och 
istället försöka urskilja vilka som är de mest strategiskt viktiga målgrupperna och rikta in sitt 
arbete på dem. Enligt henne utgör politikerna en av de viktigaste målgrupperna då man är 
beroende av dem för pengarna103. Även Olsson betonar att man bör arbeta mer nischat med 
marknadsföring och skriver ”utåtriktade åtgärder skall styras mot särskilt intressanta grupper. 
Det är ganska meningslöst att vända sig till dem som redan kommer”104.  
 
Flera artiklar tar upp just politiker som en av de viktigaste målgrupperna. Bergstedt tar upp 
Belfrages åsikter där den senare motiverar det med att kombinationen av att politiska nämnder 
slås ihop, vilket innebär försämrad direktkontakt, samt politikernas bristande kunskap i vad 
bibliotekets verksamhet består av gör att de enligt henne utgör den viktigaste gruppen att 
marknadsföra sig mot. Det är till dem man bör rikta sin marknadsföring i form av deltagande i 
debatter och samarbete med myndigheter och andra organisationer. Hon skriver vidare att 
politikerna oftast känner till bibliotekets grundläggande funktioner, men deras kunskap 
stannar där. De behöver enligt henne bli upplysta om de mervärden som biblioteken kan ge, 
bland annat i den meningen att lån och läsning av böcker även har en själslig betydelse105. 
 
I ytterligare två artiklar som pekar på vikten av marknadsföring till politiker framkommer 
även idéer om att det inte alltid är nog med att endast vända sig till kulturpolitiker. Karin 
Almegård Norby skriver att ”Kulturpolitiker är mycket engagerade i sitt område, men de 
kanske inte är de som är de mest inflytelserika eller de som sitter på pengarna. 
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105 Bergstedt 2004, s.20 
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Lobbyingarbete blir desto viktigare”106. Jan-Eric Malmqvist är inne på samma sak när han i 
artikeln ”Jan-Eric Malmqvist läser Per I. Gedins memoarer och saknar biblioteken i 
bokbranschen” riktar kritik till att biblioteken arbetar alltför inåtvänt. Han tror bland annat att 
det kan bero på att man saknar viljan för att placera sig i händelsernas centrum. Man är enligt 
honom bra på att anordna interna arrangemang men når sällan utanför den, vilket leder till att 
ingen intresserar sig för biblioteken förutom dem själva. Enligt honom bör man därför 
”integrera biblioteksdebatten i samhällsdebatten – inte bara i kulturdebatten”107.  
 
Även i en av Kettners artiklar framkommer kritik mot att biblioteken är alltför dåliga på att nå 
ut med sin verksamhet utanför den egna organisationen. I ett avsnitt tar hon upp det forskaren 
Sven Hamrefors kallar för ”bibliotekets selektiva omvärldsbevakning”. Trots att man inom 
biblioteksvärlden anser sig vara en utåtriktad organisation i den mening att de ständigt är i 
kontakt med nya kunder, så sker deras kommunikation utåt nästan uteslutande med andra 
biblioteksorganisationer.  Något som förklaras med att biblioteken av tradition är bundna vid 
processer och traditionellt tänkande, man anser att den egna interna organisationen i sig är 
tillräckligt meningsbärande vilket samtidigt innebär att påverkan av yttre faktorer skulle 
kunna rubbas deras balans alltför mycket. Detta är något som enligt Hamrefors är vanligt för 
offentliga organisationer108.  
 
Hesselgren Mortensen tar i ett avsnitt upp begreppet ”kirurgisk marknadsföring”, vilket 
innebär att kunna växla mellan en överblick av verksamheten samt att även samtidigt arbeta 
mer precist, vilket exempelvis innebär att man bör satsa stora resurser på väl valda personer, 
istället för att sprida resurser på mindre väl valda. Här ifrågasätts också tanken om att kunden 
hela tiden bör stå i fokus, istället bör man fokusera på de på de bakomliggande processer som 
gör att kunder agerar på ett visst sätt109.  
 
Trots att författarna utrycker sig mer eller mindre konkret i frågan framkommer här en 
samstämmighet då det gäller åsikten att överge den äldre typen av masskommunikation, och 
istället rikta in sin marknadsföring på endast en eller flera grupper. Vilka grupper som är mest 
viktiga varierar lite, men majoriteten utgörs dock av de beslutsfattande politikerna.  
 

4.5 Idéer om Bibliotekens roll  
 
Härunder presenteras idéer om bibliotekens huvudsakliga uppgift eller roll, som bör ligga till 
grund vid utformningen av en profil. Det gäller alltså dess huvudsakliga uppgift som 
organisation i ett vidare perspektiv, samt även vad man anser vara viktigt att lyfta fram på det 
enskilda biblioteket. När det gäller den sistnämnda har vissa av dessa idéer även kunnat 
placeras under rubrik avsnitt 4.3.   
 
Enligt Kettner befinner sig biblioteken i en förändringsfas där dess nya roll är fortfarande är 
oklar för dess besökare, trots det har de enligt henne ett starkt stöd hos allmänheten. Hon 
skriver vidare att bibliotekens identitet är i en ständig förändring då även det omgivande 
samhället förändras. Hon framhåller vikten av att tydligt formulera bibliotekens identitet 

                                                 
106 Almegård Norby, Karin 1997, s.10 
107Malmqvist, Jan-Erik 2000. Jan-Erik Malmqvist läser Per I. Gedins memoarer och saknar biblioteken i 
bokbranschen, Biblioteksbladet, häfte 5, sida 15 
108 Kettner 1997, s.14 
109 Hesselgren Mortensse 2001, s30 



 37  

vilket kan vara problematiskt idag då de kan sägas ha flera olika identiteter och då ”man vill 
vara mycket på en och samma gång”110.  
 
Liknande idéer, om problemet med att biblioteket har alltför många roller förekommer i flera 
andra artiklar. Fia Söderberg problematiserar frågan om biblioteks roll ytterligare in sin 
artikel. Hon menar på att bibliotekens marknadsföringsarbete blir otydligt eftersom det är en 
så pass komplex institution som betyder olika saker för olika målgrupper, som exempelvis 
bibliotekarierna, politikerna eller allmänheten. I artikeln refererar hon till Peter Enström och 
hans sju exempel på biblioteksidentiteter, vilka motsvarar de jag presenterat tidigare i mitt 
teorikapitel. Söderberg ställer dock frågan om biblioteket verkligen klarar av att hantera alla 
dess roller på en gång och skriver vidare att biblioteken skulle behöva gå i ”terapi” i den 
meningen att de behöver stärka sin självbild så att den bättre stämmer överens med 
omgivningens uppfattning. Enligt henne beror avsaknaden av en tydlig identitet främst på att 
biblioteket som organisation hamnar mellan två skilda fält. Det är både en kulturinstitution 
samt en politisk institution. Detta förhållande kan inte anses helt okomplicerat då de båda 
fälten bär med sig olika traditioner och synsätt när det gäller bibliotekens identitet111.  
 
En annan synvinkel som förekommer i flera artiklar handlar om faran med att bibliotekarierna 
ofta har en alltför självgod syn på bibliotekens verksamhet. Det innebär bland annat att man 
anser att den service man erbjuder, och de samlingar man håller tillgodo är så bra att de bör 
tala för sig själva. ”Det är viktigt att bibliotek och bibliotekarier inte fastnar i en idealbild utan 
inser att bibliotekarierollen befinner sig i förändring”112 menar Kettner och skriver vidare att 
detta är av yttersta vikt idag då biblioteken befinner sig i en större förändring först och främst 
i och med den tekniska utvecklingen. Bibliotekarierollen bör se över då den traditionella 
rollen är i förändring. Hon frågar sig till exempel vem som behöver ett bibliografiskt 
kunnande idag när vem som helst kan söka information på databaser eller på nätet världen 
över113. Norberg skriver att biblioteken har en gemensam grundsyn på att deras verksamhet är 
angelägen, vilket hon anser vara en ”värdefull plattform” att lägga upp sin verksamhet efter, 
men det är dock alldeles för lite för att bygga upp ett effektivt marknadsföringsarbete på114.  
Det finns dock även några exempel på mer bestämda uppfattningar om bibliotekets roll, ven 
om de dock uttrycks relativt kortfattat. Bergstedt vill visa på bibliotekens samhällsnytta samt 
dess betydelse för demokrati då de numera är de enda ”neutrala mötesplatser” som finns i 
samhället” De utgör även centrum för det livslånga lärandet, genom att de har tillgång både 
till Internet och databaser, tjänster som dessutom är gratis115. Chouki är inne på samma idé när 
hon skriver att de har en unik ställning i samhället som en neutral informationscentral. Dess 
grundläggande uppgift är att förmedla information. I samma artikel framkommer det även att 
”Grundpelare i bibliotekens verksamhet är kulturidén” 116.  
 
De artiklar som nämner något om bibliotekets roll har alla gemensamt att de pekar på 
problematiken med att dagens bibliotek har många olika typer av roller att ta hänsyn till och 
att de betyder olika saker för olika grupper. I några av artiklarna framkommer även ett par 
mer konkret uttryckta roller, de är dock allmänt och relativt vagt formulerade.  
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5. Analys: Inflytande av modern marknadsföring. 
 
Följande kapitel är indelat i teman uppbyggda efter de centrala punkterna i de 
marknadsföringsteorier- och modeller vilka jag presenterat i kapitel 3. De fungerar här som en 
slags mall, efter vilken jag strukturerat och tolkat mitt textmaterial för att finna likheter och 
avvikelser och på så sätt få en bild av om och hur influerade texterna är av 
marknadsföringsteorier, eller om man istället har egna definitioner av hur 
marknadsföringsarbete bör gå till. Jag har strävat efter att följa den ordning de teoretiska 
utgångspunkterna presenterades i men har dock gjort vissa undantag. Det gäller främst 
avsnittet om målformuleringar. I det tredje kapitlet presenteras teorier om bibliotekets 
målformuleringar under avsnittet om omvärldsanalys, men då jag strävar efter att försöka 
undvika onödiga upprepningar har jag istället här valt att placera det avsnittet under 
bibliotekets roll. Längst ner i kapitlet relaterar jag det som framkommit angående bibliotekens 
roll till Rabers modell.   

5.1 Fokus på tjänster/ produkter eller kundbehov? 
 
Enligt Kotler kan det i bibliotekens fall ibland te sig oklart med vad man menar med 
begreppet produkt i marknadsföringssammanhang, och han menar på att det i deras fall utgörs 
av både fysiska ting samt immateriella tjänster. Här skiljer sig idéerna i artiklarna från Kotlers 
definition, då samtliga av dem som tar upp produkter och tjänster tydligt skiljer dem båda åt. I 
artiklarna talar man följaktligen om bibliotekens produkt endast i form av dess samlingar, 
böcker, dokument och dylikt. Man ser alltså en produkt endast som något med fysisk karaktär, 
vilket enligt Kotler överensstämmer med en traditionell syn, då man sett en produkt som en 
fysisk vara117. Det råder dock, med något undantag, en medvetenhet om att biblioteken 
tillhandahåller både produkter och tjänster, samt att man är alltför fokuserad på de som redan 
finns tillgängliga på biblioteken.  
Flera av artiklarna pekar på att biblioteken traditionellt sett främst arbetat utifrån de samlingar 
som redan finns tillgängliga i lokalerna. Det finns en tendens att betrakta dessa som 
tillräckliga för att locka besökare, vilket innebär att besökarna får anpassa sig till bibliotekets 
samlingar118. I flera av artiklarna har jag kunnat utläsa idéer om biblioteken som en i många 
fall väldigt självgod organisation, där bibliotekarierna ofta har en bild av biblioteket i form av 
dess samlingar och erbjudna tjänster som något unikt och bra, som det är upp till besökarna 
att själva upptäcka och utnyttja119. I artiklarna förekommer sammanfattningsvis kritik mot att 
man arbetar alltför produktorienterat, och det råder enighet om att biblioteken bör ta större 
hänsyn till besökarna, eller kundernas behov än vad som görs idag.  
 
De idéer som visar på en stark tilltro till egna produkter stämmer överens med de som låg 
bakom marknadsföringstänkandet i början på 1900-talet. De idéerna utvecklades sedan i takt 
med att samhället förändrades och konkurrensen om kunderna hårdnade då deras ekonomiska 
förutsättningar försämrades120. I majoriteten av artiklarna riktas kritik mot att biblioteken 
håller fast vid denna förlegade syn på vad man bör fokusera på vid marknadsföring av 
verksamheten. Istället för kundernas pengar handlar det för biblioteken om att konkurrera med 
andra organisationer om besökarnas tid varför det är viktigt att ta tillvara på deras behov i 
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mycket större utsträckning än vad som sker idag. En missnöjd besökare kan ju annars välja att 
spendera sin tid någon annanstans. En möjlig förklaring till varför det råder en stark tro på 
sina egna produkter skulle kunna bero på att de roller som tillägnats biblioteken genom åren. 
Bibliotektsrollerna gällande social aktivism eller ett konservativt alternativ lämnar inget större 
utrymme för att ta reda på vad allmänheten verkligen efterfrågar, inte heller innebär dessa 
roller att man undersöker bibliotekens ”icke-besökare” och deras anledningar till att inte 
använda sig av dess verksamhet. Det finns inom dessa två traditioner en tendens till att 
betrakta sin verksamhet alltför självgott och då föreligger bland annat en fara för att 
organisationen inte följer med i utvecklingen, och på så sätt förlorar besökare.  
 
Enligt bland annat Enström har samhället under de senaste åren präglats både av en snabb 
teknikutveckling, samt av nedskärningar i offentlig verksamhet121. Faktorer som i längden 
leder till allt större konkurrens mellan olika organisationer om allmänhetens tid och som kan 
ses som viktiga anledningar till för biblioteken att se till sina besökares behov. Enström kallar 
denna nya biblioteksroll för ”Samhällets mediala marknadsplats” och Raber kallar det för det 
populistiska alternativet”122. Dessa två samhällsfaktorer återfinns även i flera av artiklarna, de 
ges främst som skäl till varför man bör arbeta med marknadsföring123. Samtidigt riktas det 
också i majoriteten av artiklarna stark kritik mot att biblioteken arbetar alltför fokuserat på 
sina egna samlingar och man efterlyser ett starkare kundfokus, i enighet med Enström och 
Rabers teorier.  
 

5.2 Kotlers terminologi 
 
Innan jag analyserar mitt resultat utifrån Philip Kotlers SMPP-modell följer här en kortare 
genomgång av hur man definierat begreppet marknadsföring i texterna. Som jag nämnt innan 
var Kotler den som först introducerade marknadsföringsteorier för de icke-vinstdrivande 
organisationerna och därmed försedde han även dessa med en för dem ny terminologi hämtad 
från den kommersiella världen. Detta skedde med hans verk ”Strategic Marketing for non-
profit organizations”, utkom för första gången 1977. Mitt undersökningsunderlag 
publicerades mellan år 1984 och 2006, samtliga artiklar utkom alltså efter att verket gavs ut. 
Eftersom den först publicerades i USA kan man tänka sig att det tog ett tag innan det vann 
inflytande även i Sverige. Trots att man i de tidigaste artiklarna använder sig av begreppet 
marknadsföring så handlar det snarare om PR, i dagens betydelse. Man beskriver 
marknadsföring främst som en utåtriktad envägskommunikation från biblioteket till 
användarna124. Det dröjer ända fram till mitten av 90-talet innan man i svensk bibliotekspress 
börjar uppmärksamma marknadsföring i en vidare mening. Då framträder även tecken på att 
man börjar visa en medvetenhet om skillnaderna mellan marknadsföring och PR i den 
meningen att PR bara är en del av en mycket större process125 samt att marknadsföring även 
innefattar ett internt arbete i högre grad. Att USA i många fall ses som ett föregångland när 
det gäller utvecklingen på folkbibliotek återspeglas bland annat i en artikel från 1995 som 
återger ett tal hållet av en amerikansk marknadsföringskonsult. Det är den första artikel i min 
undersökning där kommersiella termer som mål, misson, vision, konkurrenter, målgrupper 
och kundundersökningar förekommer. Fler artikelförfattare framför senare idéer om att 
marknadsföringsarbete inbegriper en omfattande process, vilket kommer till uttryck i exempel 
                                                 
121 Enström 1995, s.210  
122  Ibid. samt Raber 1996, s. 227 
123 Belfrage 1999, Olsson 1989 samt Kettner 1995 
124 Olsson 1989 samt Ericsson 1989 
125 Corneliusson 1995, Tovoté 1996 samt Savard 1996 
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som: ”något rejält omvälvande”126, ”hela klaviaturen från beslut om verksamhetens inriktning 
till kontakterna med omvärlden”127 och ”det handlar om en attityd128”.  
Det dröjer sedan fram till en bit in på 2000-talet innan man uttryckligen återfinner andra 
begreppet hämtade från Kotler, som exempelvis strategisk planering samt vad det innebär129. 
Trots att Söderberg är den enda som uttryckligen använder sig av termen ”strategisk 
planering”, så finns det flera tecken i de övriga texterna på att man börjar inse vikten av att ta 
hänsyn till den rad faktorer som Kotler anser viktiga för ett fullt utvecklat 
marknadsföringsarbete.  
Här nedan följer en analys av de idéer som uttrycks i samband med den Strategiska 
planeringen.  
 

5.3 Analys av bibliotekens omgivande miljö 

5.3.1 Allmänheten  
 
Majoriteten av artiklarna framhåller politikerna som den viktigaste grupp att ta hänsyn till i 
sitt marknadsföringsarbete med anledning av att det är de som beslutar om dess budget. Med 
tanke på detta handlar det om hur man bör gå till väga för att göra dem medvetna om vad sin 
verksamhet går ut på, då det bland annat visat sig att de har relativt dålig kunskap om bredden 
i verksamheten.  
 
Besökare: Trots de senaste åren nedskärningar i bibliotekens budget så påpekas de i flera 
artiklar att deras besökarantal är detsamma, eller att det till och med ökar130. Det har till och 
med visat sig att man är villig att betala högre skatt för att få ha biblioteket kvar131. De 
svenska folkbiblioteken har enligt artiklarna ett starkt stöd hos sina besökare. Enligt Kotler är 
det dock minst lika viktigt att undersöka de som sällan eller aldrig besöker biblioteket och 
vilka deras skäl är132. Ett exempel på vad tillämpning av en mer kommersiell terminologi kan 
innebära är att det i några av artiklarna förs en diskussion om vad man ska kalla de som 
besöker biblioteket. Kotler kallar genomgående besökare för kunder, och i artiklarna 
framkommer att det förut rått en viss skepsis till att använda sig av termen. Trots att Keiser 
genomgående talar om ”kunder” i sitt tal om marknadsföring nämner hon ändå att man istället 
kan använda termen ”klientel” då det kanske känns bättre i bibliotekssammanhang133. 
Söderberg ger även hon förslag på att man skulle kunna komma undan skepsisen mot att 
tillämpa marknadsföringsteorier genom att omvandla dem till ett mer a filosofiskt språkbruk, 
anpassat till biblioteksvärlden134. 
 
Mellanhänder/intern allmänhet: I artiklarna uppmärksammas inte de så kallade mellanhänder 
särskilt mycket. I en artikel talas det om att marknadsföringen bör skötas av professionella 
reklambyråer, då de har större kunskaper i ämnet135. Den så kallade interna allmänheten tas 

                                                 
126 Norberg 1989 
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128 Savard 1996 
129 Söderberg 2006 
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131 Belfrage 1999 
132 Kotler 1996, s.79 
133 Corneliusson 1995 
134 Söderberg 2006 
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inte heller upp i någon större grad trots att det enligt Kotler är av yttersta vikt att engagera 
hela den interna personalen i marknadsföringsarbetet136. Några har dock uppmärksammat 
detta, främst de som påpekar att marknadsföring är en omfattande process. Enligt dem är den 
interna allmänheten i form av personalen viktig att ta hänsyn till både när det gäller 
utformningen av olika delmål samt även när det gäller att förankra dessa hos varje enskild 
medarbetare så man vet i vilken riktning arbetet sker137. 
  
5.3.2 Konkurrensmiljön 
 
När det gäller frågan om hur biblioteken analyserar sin omgivande miljö, råder det delade 
uppfattningar om i vilken utsträckning detta egentligen görs beroende på vad man menar med 
bibliotekets konkurrenter. När det gäller andra bibliotek, framkommer flera idéer om att 
biblioteken sköter detta arbete bra. Genom möten, konferenser och dylikt sker det en ständig 
kommunikation, inspiration och utbyte mellan biblioteken138. Kritik riktas samtidigt mot 
biblioteken för att de är alltför interna som organisation, idébyten och dylikt begränsas ofta 
vid att ske med andra bibliotek. Att biblioteken har konkurrenter som man bör ta hänsyn till i 
marknadsföringssammanhang nämns i flera artiklar, dock nämns det inte särskilt tydligt vilka 
dessa konkurrenter är, menar man andra bibliotek, eller helt andra typer av organisationer? 
Det framkommer inte av texterna139. Trots att denna typ av kritik framkommer är det svårt att 
utläsa vilka konkurrenter man skulle vilja att biblioteken skulle ta hänsyn till mer.  
 
 
5.3.3 Samhällsklimatet  
 
När man undersöker vilka idéer som framkommer när det gäller frågan om varför man bör 
använda sig av marknadsföring, framkommer två tydliga faktorer, vilka tyder på att man är 
medveten om förändringar i den omgivande samhällsmiljön. Behovet av marknadsföring 
förklaras främst med bakgrund av dels de nedskärningar som skett i bibliotekets budget se 
senaste åren, samt ett växande behov av en omdefiniering av verksamheten i takt med de 
senaste åren teknologiska framsteg. Det senare har kommit att påverka dagens 
informationsflöde rejält, vilket följaktligen berör det sätt biblioteken utför sin huvudsakliga 
uppgift, förmedlingen av information140.   
I tider av ekonomisk nedskärning har det tidigare varit vanligt att spara in på utåtriktad 
verksamhet i form av PR och dylikt, men i flera artiklar nämns det att det är en trend som 
håller på att vända. Nu verkar det, enligt dem som att man på landets bibliotek börjar inse 
vikten av marknadsföring framför allt i svåra ekonomiska tider141. De kulturella och 
samhällsförändringarna nämns inte mycket, men när det gör handlar det ofta om att 
biblioteken bör stärka sin ställning som en unik mötesplats som erbjuder gratis tjänster vilket 
skulle kunna tolkas som en motreaktion mot det alltmer kommersialiserade samhället142.  
 

                                                 
136 Kotler 1996, s.79f 
137 Corneliusson 1995 samt Tovoté 1996. 
138 Mamlqvist 2000.  
139 Corneliusson 1995 samt Söderberg 2006.  
140 Chouki 1994 
141 Tovoté 1995 
142 Bergstedt 2004, Chouki 1994, samt Landqvist 1986 
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5.4 Strategiskt arbete 
Här nedan analyseras textmaterialet utifrån Kotlers huvudpunkterna angående det strategiska 
arbetet.  
 
5.4.1 Mass- eller nischad marknadsföring  
 
Det finns en artikel som uttryckligen använder sig av termerna nischad och mass-
marknadsföring143.  I den framkommer idéer om att biblioteken bör överge sin sitt gamla 
tänkande om masskommunikation, och istället nischa in sig på en eller ett fåtal 
kundmarknader. Detta synsätt präglar även fler av de andra artiklarna, även om det inte alltid 
uttrycks med hjälp av samma termer som Kotler. En av bibliotekens huvudidéer har varit 
sedan dess start att det ska vara öppet för alla, och det betonas även i dagens bibliotekslag. 
Kanske är det med anledning av det som det länge har funnits ett motstånd till att urskilja, och 
sedan begränsa sitt utåtriktade arbete till att nå en eller flera målgrupper. Det skulle kunna 
uppfattas så att man går emot bibliotekens policy. Enligt Kotler finns det fyra grader av hur en 
organisation kan arbeta med målgruppsinriktning. Den nischade marknadsföringen är den 
mest begränsade formen. Inom denna typ riktar man in sig på endast en eller ett par 
målgrupper, och enligt Kotler lämpar sig detta arbete främst för mindre organisationer, kanske 
kan det vara ett bra arbetssätt främst för mindre biblioteksfilialer. Som jag även nämnt ovan 
framkommer ett flertal idéer i artiklarna som handlar om att biblioteken borde arbeta mer 
kundorienterat, istället för att som idag vända sig till alla. Det är något Kotler kallar för 
”massmarknadsföring” och enligt honom ligger faran i att man i sin strävan efter att passa alla 
inte riktigt lyckas tillfredsställa någon målgrupp helt och fullt144. Man efterlyser ett mer 
kundfokuserat arbetssätt, och den så kallade ”målinriktade marknadsföringen” skulle då vara 
ett lämpligt sätt för biblioteken att arbeta efter. Det innebär att man tar hänsyn till vad de olika 
grupperna ute på marknaden vill ha, för att sedan anpassa sin verksamhet därefter145.  
Då de svenska folkbiblioteken lyder under samma lagar är deras verksamhet i hög grad 
likriktad och de konkurrerar inte med varandra i någon större mån. Dock antar jag att till 
exempel mindre lokala bibliotek ibland behöva nischsa sig till en viss grad för att positionera 
sig jämte de större stads- eller länsbiblioteken. Även de större biblioteken kan ibland även 
behöva välja position för att särskilja sig från andra institutioner som i viss mån erbjuder 
liknande tjänster. De kan även behöva positionera sig inför all den nya informationsteknik 
som gör att informationssökning blir allt mer möjligt att utföra hemifrån, i det sammanhanget 
kan de till exempel ha ett behov av att positionera sig som ledare, närmare bestämt som 
informationsexperter. 
 
 
5.4.2 Profil/ Image  
 
Flera artiklar har tagit upp vikten av en tydlig profil, men det har gjorts på flera olika sätt. En 
del talar endast om profil och ”logo” i mening av trycksaker146 medan andra talat om profil i 
en djupare mening. I fallet med de sistnämnda handlar det då att skapa en profil efter en både 
intern, och extern analys av verkligheten. Återigen handlar det här om bibliotekets roll och 
vad man vill nå ut med, och enligt Kotler är det önskvärt att sträva efter att allmänhetens och 

                                                 
143 Corneliusson 1995 
144 Kotler 1996, s.153 
145 Ibid. 
146 Landqvist 1986.  



 43  

organisationens egen bild av verksamheten stämmer överens147. I dagens läge står 
folkbiblioteken inför förändringar och ifrågasättande av deras traditionella roller, vilket även  
kommer att påverka deras profileringsarbete ifråga om logotyper och image.  
 
Själva begreppet marknadsmix förekommer inte i någon av artiklarna. Dock finns det en hel 
del idéer som visar på att man tar hänsyn till de ”fyra C:na”  trots att man inte uttryckligen 
använder sig av Kotlers termer. Redan 1989 nämns de första idéerna om att marknadsföring 
bör handla om faktorer som hur kunderna blir bemötta av personalen, hur lokalerna ser ut 
samt hur snabbt både nya och beställda böcker kommer fram till biblioteken148. Detta är delar 
av de kundkontaktytor som det bör tas hänsyn till vid utformandet av en marknadsmix. Här 
nedan följer ytterligare exempel på vad som framkommit i artiklarna när det gäller de fyra 
C:na.   
 
5.4.3 Customer value  
 
Att skapa ett värde för kunden innebär att anlägga ett vidare perspektiv på själva ”produkt- 
eller service- utbytet”. Förutom varan, både i fysisk, eller immateriell form, bör besökaren få 
med sig ytterligare något hem, i form av exempelvis känsla eller upplevelse. Det handlar om 
att skapa ett mervärde för besökaren149. Flera av artikelförfattarna tar upp just detta om 
mervärde i samband med kritik mot att biblioteken är alltför produktfixerade. Exempelvis så 
skriver Belfrage om hur biblioteket har en själslig betydelse, bland annat genom den läsning 
de erbjuder. Det handlar i sammanhanget främst och att framhäva vilka mervärden biblioteket 
kan erbjuda sina kunder, och visa på dessa inför politiker och andra beslutsfattare. Ingen av 
artiklarna fördjupar sig dock i hur man utvecklar sitt arbete med att skapa mervärde. Det 
betraktas istället här som något som följer ”naturligt” vid utlåning och läsning av böcker. 
 
Punkten om användarvänlighet har jag avsiktligt hoppat över då det inte nämns någonstans i 
artiklarna.  

 
5.5.4 User cost   
Då biblioteken har en gratispolicy handlar denna punkt i detta fall snarare om kostnader i 
annan mening än pengar. Främst handlar det, både enligt Elliott de Saez och flera av 
artikelförfattarna om att ta hänsyn till den tid användarna lägger ner. I flera texter 
framkommer idéer om att man konkurrerar om besökarnas tid, och om man inte kan tillgodose 
deras behov tillräckligt bra, kan de välja att spendera sin tid någon annanstans. Andra artiklar 
tar upp det faktum att bibliotekets kunder faktiskt betalar för deras verksamhet indirekt, 
genom skatten och att man därför bör ta hänsyn till vad de har för behov, samt att de även av 
den anledningen har skyldighet att få veta vad biblioteken gör med sina resurser150.  
 
5.5.4 User communication  
 
Det är alltså först här som momentet PR kommer in i den strategiska planeringen. Enligt 
Elliott de Saéz är denna del en av de mest välbekanta delarna för bibliotekarierna, då en stor 
del av deras arbetsuppgifter just handlar om utåtriktad verksamhet i form av 
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informationssamtal, bokprat med mera151 . Flera av artiklarna tar även upp detta, och det 
överlag framkommer det att man ofta har en relativt stor kunskap om PR-området. I texterna 
talas det dock ofta om PR i form av produkter som kan medverka till att sprida bibliotekens 
logotype, det handlar till exempel om broschyrer, kort och affischer152.  

 

5.6 Bibliotekens roll  
 
I det här avsnittet analyseras idéer om bibliotekets roll och hit har jag även inkluderat de idéer 
som handlar om målformuleringar, vilka i teorikapitlet presenteras under avsnitten om 
organisationen/ bibliotekets omgivande miljö. Jag har slagit ihop de båda avsnitten med 
anledning av att jag försöker undvika onödiga upprepningar. 
 
Gemensamt för de undersökta artiklarna är att samtliga som använder sig av termen 
marknadsföring framhåller vikten av att detta arbete bör starta med att utforma tydliga mål för 
verksamheten. Förutom mål används också termer som inriktning, mission, vision eller 
uppgift. Arbetet med att utforma organisationens mål, både de lång- och kortsiktiga, är enligt 
Kotler grunden för den strategiska marknadsplaneringen och dessa nämnda artiklar visar på 
att man, åtminstone i viss grad, är medveten om detta153.  Det är i detta fall svårt att utläsa ifall 
det i artiklarna syftas på lång- eller kortsiktiga mål, och om man i så fall skiljer på innebörden 
i dessa. Om man istället återknyter till det Kotler kallar missions, objectives och goals154, och 
hans förklaring av vad som skiljer dessa tre åt, blir det möjligt att hitta exempel på dessa i 
artiklarnas löpande text, trots att hans benämningar inte framkommer explicit. Hans 
benämning mission, går att översätta med övergripande mål vilket här kan förstås som 
verksamhetens huvudsyfte. I flera av artiklarna framkommer idéer om vad man anser vara 
bibliotekens roll, och därmed även vad dess huvudsakliga syfte bör vara. Det artiklarna har 
gemensamt är främst att man framhåller att dagens bibliotek av olika anledningar befinner sig 
i en slags identitetskris, deras roll är relativt oklar både för dess medarbetare och för dess 
besökare. En förklaring som förekommer flera gånger kan vara att problemet bottnar i tanken 
att biblioteken ska vara till för alla, samtidigt som olika målgrupper har olika förväntningar 
och syn på dem155. En idé som dock framkommer mer än en gång, är deras roll som en neutral 
mötesplats, som på det sätter medverkar till att främja demokrati och utbildning156. De 
kortsiktiga målen framkommer inte lika tydligt, men de går för det mesta att uttolka från 
texterna. Det handlar på kort sikt först och främst om att genom olika metoder försöka höja 
besökarantalet samt nå ut med bredden av sin verksamhet till politiker. På så sätt försöker 
man legitimera sin verksamhet inför dem, vilket på sikt förhoppningsvis leder till minskade 
nedskärningar eller höjda bidrag.  
 
Enligt Kotler sker arbetet ofta först och främst med utformning av de större övergripande 
visionerna för verksamheten, för att sedan ur dem utforma de mer kortsiktiga delmålen157. Då 
dagens bibliotek befinner sig i samhällsklimat som på i längden ställer krav på en ny 
biblioteksidentitet kan jag tänka mig att det försvårar deras arbete med att formulera en tydlig 
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vision. På grund av ständiga nedskärningshot är det möjligt att man istället först och främst 
fokuserar på de kortsiktiga målen, vilket bland annat syftar till att legitimera sin verksamhet 
gentemot makthavare. Detta sker som sagt bland annat med att man strävar efter ett högt 
besökarantal och att man därför bör ta större hänsyn till besökarnas behov. Denna 
biblioteksroll stämmer väl överens med det Raber kallar för det populistiska alternativet, 
vilket enligt honom också är den dominerande rollen för dagens folkbibliotek. En a 
huvudanledningarna till att den blivit så utbredd i dag är enligt honom just att den tillvaratar 
bibliotekens resurser mer effektivt då man framför allt lägger ner tid och resurser på den 
service och tjänster som efterfrågas av kunderna.  
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6. Slutsatser  
 
Här presenteras kortfattat de resultat som framkommit i mina analys. För att återknyta till 
mina frågeställningar presenteras de som svar på dessa. I nästa avsnitt följer en diskussion 
kring resultatet. 
 

- Vad är det man vill marknadsföra? 
- Vad anser artikelförfattarna vara syftet med marknadsföring? 
- Vilka vill man marknadsföra sig mot? 

 
• I artiklarna uttrycks flera olika idéer om marknadsföring, det är dock möjligt att urskilja 

en utveckling där man gått från att tala om marknadsföring endast som en enkelriktad 
aktivitet, från bibliotek till användare, till ha tagit till sig marknadsföringsteorier som visar 
på hur komplext arbetet i själva verket är. Detta märks inte minst i valet av terminologi, 
man går från att prata om marknadsföring som PR till att använda sig av termer som 
återfinns i de presenterade marknadsföringsteorierna, vilka även beskriver PR endast som 
en liten del av hela processen.  

 
• I artiklarna skiljer man överlag på bibliotekens tjänster och produkter. Produkter ses 

överlag som bibliotekets rent fysiska tillgångar medan tjänster är den övriga service 
bibliotekarierna kan erbjuda. I flera av artiklarna riktas stark kritik mot att biblioteken av 
tradition varit allt för produktinriktade, i den meningen att man låtit bibliotekens 
samlingar tala för sig själva och ansett att det varit tillräckligt för att locka besökare.  I 
samma artiklar framkommer uppmaningar om att man istället borde fokusera mer på 
kundernas behov.  

 
• En övervägande del av artiklarna uttrycker idéer om att marknadsföringens huvudsakliga 

syfte bör vara att nå ut med information om sin verksamhet, främst för att legitimera 
denna inför beslutsfattande politiker. Huvudskälet anges ofta vara att på så sätt försöka 
minska de ekonomiska nedskärningarna. Idéerna om att man även bör arbeta för att öka 
besökarantalet kan även i detta fall ses som indirekt arbetssätt för att uppmärksamma 
politiker på att bibliotekens verksamhet behövs i samhället.  

 
• Överlag talar man allt mer om vikten av att nischa sin marknadsföring mot en eller flera 

grupper. Man börjar överge en traditionell syn på att kunna vara allt för alla. I samband 
med ovan nämnda skäl nämns även beslutsfattande politiker oftast som den viktigaste 
målgruppen att rikta sin marknadsföring mot.  

 
 

 
• Vilka idéer om bibliotekets roll i samhället går att urskilja i artiklarna? 
 
I artiklarna riktas överlag kritik mot att biblioteken har fastnat i en alltför konservativ och 
självgod roll då fokus läggs på vad biblioteket redan tillhandahåller och alltför lite fokus på 
vad besökarna eller icke-besökarna egentligen efterfrågar. Detta grundar sig i en traditionell 
syn på biblioteket som en unik institution som främjar lärande och demokrati, vilket det är 
upp till besökarna själva att upptäcka. Majoriteten av artiklarna menar på att denna roll är 
förlegad i dagens samhällskontext och efterfrågar istället en mer kundfokuserad roll där större 



 47  

hänsyn tas till vad besökarna, eller ickebesökarna efterfrågar. Denna roll stämmer väl överens 
med Rabers ”populistiska alternativ”, vilken enligt honom är ett alternativ när det gäller att 
effektivisera verksamhetens resurser och endast använda dem där det finns en stor efterfrågan.  
 

6.1 Reflektion  
 
Här ges först en kritisk reflektion kring valet av min metod och eventuella svårigheter den kan 
ha kommit att innebära. Sedan följer en diskussion av mina slutsatser vilka jag kommer att 
återkoppla till min problemformulering samt tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag 
till vidare forskning inom området. 
 
Min ursprungliga avsikt var att begränsa min textanalys till att bara innefatta texter i form av 
debattinlägg i svensk bibliotekspress. Då det funna materialet inte utgjorde ett tillräckligt stort 
underlag för att basera min undersökning på valde jag att även inkludera alla typer av artiklar, 
så länge de berörde frågan om marknadsföring på något vis. Jag har i så stor grad som möjligt 
försökt finna artiklar där begreppet nämns explicit men har även valt att inkludera artiklar där 
begreppet omnämns i andra ordalag, såsom PR eller uppsökande verksamhet.  Mitt material 
kom därför att utgöras av texter av vitt skild karaktär då det består av debattinlägg, 
bokrecensioner, referat av konferenser och dylikt samt intervjuer. Det har dock inte visat sig 
vara helt problemfritt att analysera flera olika typer av texter då flera av dem inte innehållit 
speciellt tydliga idéer om marknadsföring, materialet kan i denna mening sägas vara relativt 
ojämnt. Det har till exempelvis varit lättare att urskilja idéer i en debattartikel än i en 
bokrecension, om inte annat framkommer idéerna i den sistnämnda typen av text mer indirekt 
varvid stor försiktighet intagits från min sida då det gäller att inte tolka in mer än vad som 
egentligen framkommer. I övrigt har jag dock inte sett några större problem med att texterna 
är av så olika karaktär, då jag som sagt inte är intresserade av författarna som personer utan 
mer om vad folk inom biblioteksvärlden kunnat läsa om marknadsföring i deras egen 
fackpress. Trots att jag valt bort att lägga allt för stor vikt vid författarnas bakgrund, så går det 
inte heller att komma ifrån det faktum att många av de som skriver visar upp ett intresse och 
kunskap inom området. Artikelförfattarna är också, med några få undantag, positivt inställda 
till arbetssättet. Detta resultat stämmer överens med vad Shontz et. al. kom fram till i sin 
amerikanska undersökning, en av der slutsatser de drog från undersökningen var just att ju 
större kunskap bibliotekarierna haft om marknadsföring, desto mer positiva ställer de sig till 
arbetssättet. Någon slags debatt har därför inte kunnat urskiljas i texterna, utan det handlar 
snarare om en utveckling i vad man anser att marknadsföring bör handla om.   
 
För att återknyta till den tidigare forskning som gjorts inom ämnet vill jag först återigen 
påpeka att den jag tagit del av har publicerades främst under 80- och 90-talet, och visar nästan 
uteslutande på bristande kunskaper i ämnet. De artiklar jag undersökt fördelar sig relativt jämt 
under en 22 års lång period mellan 1984 och 2006. Trots att de publicerats under en så lång 
tidsspann verkar det inte som om intresset för marknadsföring i bibliotekspressen varit större 
vid någon särskild tidsperiod, varken i början, strax efter att Kotlers verk gavs ut, eller under 
de senare åren, då teknik och nedskärningar alltmer präglat verksamheten. Artikelförfattarna 
förhåller sig nästan uteslutande positiva och entusiastiska till arbetssättet, även om de deras 
definition av marknadsföring skiftar. Intresset finns där, men frågan är vilken genomslagskraft 
artiklarna egentligen har haft ute i den svenska folkbiblioteksverksamheten.  
 
En av mina ursprungliga planer var även att undersöka attityder till marknadsföring i 
förhållande till åsikter om vad man anser vara bibliotekens främsta roll i samhället. Syftet 
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med detta var att undersöka om det finns mönster mellan attityder till marknadsföring och 
åsikter om bibliotekens huvudsakliga roll. Enligt min förförståelse skulle det exempelvis 
kunna vara så att en negativ inställning till marknadsföring hänger i samman med en mer 
konservativ syn på bibliotekens roll, då marknadsföring huvudsakligen innebär ett starkt 
kundfokus. Denna tanke visade sig dock ganska snart vara svår att genomföra i praktiken, 
främst av två anledningar. Dels tillhandahåller inte mitt undersökningsmaterial tillräckligt 
utförlig information om vilken roll man anser att biblioteken bör ha, dels även på grund av att 
artiklarna främst är skrivna av personer som förhåller sig positiva till marknadsföring, vilket 
försvårar en jämförelse. Därför är det emellertid heller inte särskilt förvånande att majoriteten 
av artiklarna uttrycker idéer om att biblioteken bör bli mer kundorienterade, för att öka 
besökarantalet och på sikt, för att överleva. Något som särskilt påpekas med bakgrund av 
nedskärningshot och okunniga politiker. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är dock att det 
framkommer i flera av artiklarna att besökarantalet inte har sjunkit, utan att problemet snarare 
ligger hos okunniga politiker som inte känner till bibliotekens verksamhet bra nog och 
samtidigt skär ner i verksamhetens budget.  Att nå ut för att öka besökarantalet blir därför en 
metod som i längden riktar sig till politiker. Detta är något som även Enström tar upp. Han 
skriver att det på senare år har skett en förskjutning gällande de som haft inflytande på 
förändringsprocesserna. Förr var det bibliotekssfären som hade störst inflytande, numera är 
det beslutsfattarna, bland annat i form av politiker, och förändringarna består främst i 
nedläggningar och tekniska förändringar. Två punkter som även starkt betonas i flertalet av 
artiklarna. Detta är något som även påpekats i tidigare undersökningar, där man ofta 
förknippat marknadsföring med ett mer kundfokuserat arbetssätt. Fredriksson och Olsson 
samt Granbacka visar i sina undersökningar på hur biblioteken tjänar på att arbeta med 
välformulerade mål för att uppnå mer marknadsorienterat. Fredriksson och Olsson nämner 
dock i sitt resultat att biblioteken sällan har tillräckligt starka målformuleringar för att 
uppfylla detta arbete och även Granbackas undersökningar visar på liknande resultat. Enligt 
henne är det biblioteken med de mest välformulerade målformuleringarna som lyckats bäst 
med sitt marknadsföringsarbete.  
 
Som jag nämnde ovan så har intresset för marknadsföring speglats relativt jämt i svensk 
bibliotekspress under en 22-årsperiod och de första artiklarna i min undersökning är 23 år 
gamla. Artiklarna har oftast skrivits av personer som är kunniga i ämnet och som efterfrågar 
en bredare kunskap ute i biblioteksverksamheten. Med bakgrund av detta skulle jag tycka att 
det vore intressant att undersöka hur influerade bibliotekens styrelser är av 
marknadsföringsteorier. Hur arbetar de när de sätter upp mål för verksamheten, och hur noga 
är de med analys och strategiskt arbete? På sikt tycker jag även att det vore intressant att ta det 
ännu ett steg längre och undersöka hur bibliotekens bild av sig själva stämmer överens med 
allmänhetens bild av dessa. Som jag nämnt tidigare så är det ju först när dessa två bilder väl 
sammanfaller som marknadsföringsarbete har lyckats.  
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7. Sammanfattning  
 
Min undersökning utgår huvudsakligen utifrån två punkter. Dels det faktum att dagens 
svenska folkbibliotek idag befinner sig i en förändringsfas kombinerat med ett intresse av att 
undersöka hur de når ut med sin verksamhet i dessa tider. Den andra punkten utgörs av mitt 
intresse och nyfikenhet för marknadsföring som en relativt ny arbetsmetod på bibliotek.   
Efter att ha tagit del av en amerikansk undersökning som påvisar bristande kunskaper i ämnet 
marknadsföring på biblioteksområdet väcktes mina funderingar på hur det står till på det 
området i den svenska bibliotekskontexten. Den tidigare forskning inom området som jag har 
tagit del av, både den amerikanska och den svenska visade tecken på att det överlag råder en 
osäkerhet på vad marknadsföring innebär rent praktiskt på ett bibliotek. Majoriteten av 
forskningen visar också på att ju större kunskap man har inom ämnet, desto positivare 
förhåller man sig till det. Av den anledningen tyckte jag att det vore intressant att undersöka 
hur man talar om marknadsföring i Sveriges största bibliotekstidskrifter och vilka kunskaper i 
ämnet som speglas där.  
 
Jag har i tagit reda på vilka idéer som framkommer i svensk bibliotekspress angående arbete 
med marknadsföring. Genom att analysera tjugo texter har jag velat svara på följande 
frågeställningar: 
 
• Vad är det man vill marknadsföra? 
• Vad anser artikelförfattarna vara syftet med marknadsföring? 
• Vilka vill man marknadsföra sig mot? 
• Vilka idéer om bibliotekets roll i samhället går att urskilja i artiklarna? 
 
Mitt bakgrundmaterial utgörs av tidigare forskning som gjorts inom ämnet, både amerikansk 
och svensk. Där framkommer bland annat att ingen omfattande forskning har skett i Sverige 
gällande attityder till marknadsföringsarbete inom biblioteksvärlden, det svenska materialet 
utgörs därför främst av främst av magisteruppsatser. Uppsatsförfattarna visar ofta på hur 
komplext marknadsföringsarbete är, och visar samtidigt på att det idag råder bristande 
kunskaper i området ute på de undersökta biblioteken.  
 
Mitt undersökningsunderlag utgörs av tjugo utvalda artiklar hämtade från de största svenska 
bibliotekstidskrifterna. De hittades vid sökningar i databaser på ”marknadsföring” samt 
närliggande termer, vissa hittades även genom ”browsing” av tidskrifterna. Min huvudsakliga 
avsikt var att undersöka debattartiklar men då det visade sig att de inte utgjorde ett tilläckligt 
stor underlag för undersökningen valde jag att även inkludera andra typer av artiklar. 
Artiklarna är av skiftande karaktär vilket jag dock inte sett som ett alltför stort problem då jag 
i huvudsak varit intresserad av de idéer som framkommer och därför inte lagt lika stor vikt vid 
författarna i fråga. 
 
Metodvalet föll på en idéanalys influerad av det hermeneutiska synsättet. Metoden innebär 
bland annat att man inte söker efter några objektiva sanningar utan främst är intresserad av 
vilka idéströmningar som framkommer i en text. För att genomföra denna typ av analys har 
jag använt mig av teorier hämtade från ett par marknadsföringsteorietiker som specialiserat 
sig på marknadsföring av tjänsteföretag samt icke-vinstdrivande organisationer. Framför allt 
har jag använt mig av Kotlers marknadsföringsmodell, den så kallade SMPP-modellen, samt 
de Saéz tolkningar av denna i ett bibliotekssammanhang. Teorierna hjälper mig att öka 
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förståelsen för området, att se på mina artiklar utifrån olika synvinklar och de utgör sist men 
inte minst ett underlag för min analys.  
 
Artiklarna presenteras indelade i teman strukturerade för att lyfta ut huvudresonemangen i 
texterna, samt med en strävan att göra presentationen så läsvänligt som möjligt. Det är först i 
analsyavsnittet som jag delar in artiklarnas innehåll efter huvudpunkterna i mina teoriers samt 
relaterar texterna till dessa. Indelningen i analysavsnittet är följande: Fokus på tjänster 
produkter, eller kunder, Inflytande av Kotlers terminologi, Analys av bibliotekens omgivande 
miljö, Strategiskt arbete samt Bibliotekens roll.  
Materialet har överlag kunnat placeras under dessa huvudrubriker, om än i olika stor 
omfattning, och det sammanfattande resultatet presenteras återknyts sedan till mina 
frågeställningar.  
 
I analysen framkommer idéer om att dagens svenska folkbibliotek står inför stora förändringar 
vilket leder till att de ifrågasätta sin roll. Det traditionella synsättet som innebär att vara allt 
för alla är inte ett tillräckligt effektivt arbetssätt i en tid av nedskärningar. Idéerna i artiklarna 
visar på ett behov att istället skapa nya tydliga mål, samt nischa sin verksamhet, vilket är 
något som starkt förespråkas av marknadsföringsteoretiker som Kotler och de Saéz. 
Beslutsfattande politiker framkommer här som den viktigaste målgruppen att marknadsföra 
sig mot, och även det förklaras med de nedskärningshot som ligger över biblioteken. Det 
framkommer en klar majoritet av idéer om att huvudsyftet med marknadsföring bör vara att 
stärka sin position gentemot makthavare och på så sätt hindra nedskärningar. När det gäller 
frågan om vad som ska marknadsföras skiljer man ofta på tjänster och produkter och menar på 
biblioteken av tradition varit bra på att lita på att sina produkter, i form av litteratur och 
information ”säljer” av sig självt, man efterfrågar nu att större vikt läggs vid bibliotekens 
tjänster och övrig service, den som även erbjuder ett slags mervärde för kunden. Att fokusera 
mer på att man är ett tjänsteföretag, samt att vara mer lyhörda för kundernas behov är något 
som överensstämmer väl med modern marknadsföringsteori. Den rollen stämmer även väl 
överens med den Raber menar på är dominerande för dagens folkbibliotek. Den innebär bland 
annat att resurser sparar i och med att man satsar mest resurser på de tjänster som har störst 
efterfrågan.  
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