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1. Inledning 
 
Marknadsföring har inom biblioteksvärlden blivit allt mer aktuellt. Kotler definierar 
marknadsföring som ”a social and managerial process by which individuals and groups 
obtain what they need and want through creating and exchanging products and value 
with others” (1999, s 10). Han menar att ”marketing is the delivery of customer 
satisfaction at a profit” (ibid, s 7). Av dessa definitioner kan man tolka att Kotler anser 
marknadsföring vara en process i vilken något skapas eller byts och där syftet är att göra 
båda/alla inblandade parter så tillfreds som möjligt.  
 
Kotlers definition av marknadsföringens syfte tilltalar mig. Det är min åsikt att även om 
biblioteken inte existerar i ekonomiskt vinstdrivande syfte så är en ömsesidig belåtenhet 
det som alla bibliotek medvetet borde sträva efter. 
 
Det finns mängder av olika sätt på vilka man kan förhålla sig till studiet av 
marknadsföring. Ser man i nationalencyklopedins ordbok får man en kortare och trängre 
definition än den som Kotler ger. Denna definition säger att marknadsföra innebär att 
”skapa efterfrågan på ny vara e.d.”. Även denna definition känns motiverande för 
forskningsbibliotekens del, vilka är de bibliotek som i uppsatsen står i centrum1. 
Forskningsbiblioteken måste för att överleva själva vara med och skapa efterfrågan, och 
detta hos både finansiärer och användare.  
 
Ett sätt för bibliotek att marknadsföra sig hos sina finansiärer och användare är genom 
en form av marknadsföring kallad relationsmarknadsföring. Denna form av 
marknadsföring kan vara till gagn för framför allt forskningsbibliotek eftersom de står i 
konstant kontakt med en beständig större ägarorganisation. Gudmundseth, Juell & 
Velure menar att denna ägarorganisation är bibliotekets marknad. Bibliotekets mål är 
därmed att bidra till att ägarorganisationen når sina mål. Eftersom biblioteket är 
beroende av de villkor som ägarorganisationen ger blir därmed samspelet med 
ägarorganisationen viktigt för bibliotekets överlevnad (Gudmundseth, Juell & Velure 
1998, s 7).  
 
Genom att studera ett par utvalda forskningsbiblioteks nätverk, relationer och 
marknadsföring hoppas jag kunna ge en bild av hur dessa ser ut samt hur de sinsemellan 
hänger samman. I uppsatsen kommer det därmed att studeras, i viss mån genom enkäter 
men framför allt genom intervjuer, hur dessa nätverk och relationer är utformade. Det 
uppsatsen förutom det ovanstående vill ge svar på är om dessa nätverk och relationer 
används av forskningsbiblioteken i marknadsföringssyfte och om de har förändrats i och 
med den pågående tekniska utvecklingen.  
 

                                                                 
1 När det i uppsatsen talas om forskningsbibliotek är det endast högskole- och universitetsbibliotek som 
åsyftas. 
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Syftet är att göra en beskrivande tvärsnittsstudie av i huvudsak ett par 
forskningsbiblioteks marknadsföring samt relationer och nätverk med i synnerhet deras 
användare/kunder, potentiella som existerande, för att se hur dessa tre begrepp relaterar 
till varandra och om, och i så fall hur, de har påverkats i spåret av den pågående 
tekniska utvecklingen. 
 
Ur detta syfte har följande problemformulering upprättats:  
 
Hur ser de studerade forskningsbibliotekens marknadsföring, relationer, nätverk samt 
dessas inbördes förhållande ut och har de förändrats i och med den pågående tekniska 
utvecklingen? 
 
Följande frågeställningar kommer att bli behandlade i uppsatsen:  
 
• Hur ser de nätverk ut som forskningsbiblioteken tar del av? 
• I vilken grad finns det på forskningsbiblioteken informella nätverk? 
• Påverkar nätverk bibliotekariernas arbete på forskningsbiblioteken, i så fall hur? 
• Hur ser forskningsbibliotekens marknadsföring ut? 
• Hur medveten är man på forskningsbiblioteken om relationsmarknadsföring och 

dess möjligheter? 
• Påverkar den tekniska utvecklingen skapandet av nya, samt redan existerande, 

nätverk och relationer? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Det är till största del de nätverk och relationer som finns mellan bibliotekarier och 
personal och studenter inom universitets- och högskoleorganisationen som biblioteket är 
en del av samt de nätverk och relationer som finns mellan bibliotekarierna själva på 
olika universitets- och högskolebibliotek som kommer att studeras. Undersökningen 
kommer därmed inte i större utsträckning beröra bibliotek av andra slag än universitets- 
och högskolebibliotek.  
 
Uppsatsen kommer att vara en tvärsnittsstudie, vilket innebär att tyngdpunkten ligger på 
hur det ser ut just nu, år 2000, inte på hur det har sett ut tidigare eller hur man tror att 
det i framtiden kommer att se ut. Till viss del kommer dock en beskrivning av 
utvecklingen av existerande nätverk att äga rum men det är inte där tonvikten kommer 
att ligga. Denna beskrivning görs endast i syfte att öka förståelsen för varför nätverken 
ser ut som de gör idag. 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel (1) där syfte, problemformulering och 
frågeställningar presenteras. I detta kapitel ges även en presentation och definition av de 
begrepp som är av stor betydelse i uppsatsen. Efter denna inledning följer ett kapitel (2) 
som i korthet försöker förklara bakgrunden till hur de svenska forskningsbiblioteken 
och dess nätverk har vuxit fram till vad de är idag. 
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I det nästföljande kapitlet (3) presenteras den teori som uppsatsen utgår ifrån. I syfte att 
ge förståelse för vad en tjänsteorganisation verkligen är och hur dess verksamhet ser ut 
presenteras tre avsnitt om organisationer, tjänster och kunder. Det sista avsnittet i detta 
kapitel presenterar den marknadsföringsteori som idag är rådande. Eftersom 
marknadsföringstanken går igen hela uppsatsen igenom är det viktigt att läsaren har en 
god förståelse för vad en marknadsföringsprocess och andra viktiga begrepp inom detta 
området verkligen innebär. Därmed har presentationen av marknadsföringsteorin tillåtits 
ett relativt omfattande utrymme. 
 
Efter att teorin är beskriven presenteras i nästa kapitel (4) den metod uppsatsen är 
uppbyggd på. Därefter följer undersökningarna presenterade i två kapitel. Det första 
kapitlet (5) presenterar resultatet från enkätundersökningen och det nästföljande (6) 
resultatet från intervjuerna. Analys och diskussion återfinns i kapitel 7 och en 
sammanfattning kommer slutligen i kapitel 8. 
 
1.4 Definitioner 
 
Uppsatsen kommer framför allt att kretsa kring vissa begrepp. För att minska risken för 
missförstånd senare i texten klargörs här vilken innebörd jag lägger i dessa, för 
uppsatsen viktiga, begrepp. 
  
1.4.1 Marknadsföring 
 
I inledningskapitlet stod Kotlers definition av marknadsföring att läsa. Som jag förstår 
definitionen innebär den att marknadsföring är en process i vilken något skapas eller 
byts och där det gäller att göra båda (eller alla) parter så tillfreds som möjligt. Det är 
denna definition som uppsatsen kommer att utgå ifrån. Det är även i övrigt Kotlers 
teorier som det främst utgås ifrån när det talas om marknadsföring.  
 
Att marknadsföring innebär att göra alla inblandade parter så tillfreds som möjligt 
kommer vi även att känna igen när det nedan talas om nätverk. Det är min mening att 
det i framgångsrika nätverk är en förutsättning att interaktionen aktörerna emellan är 
fördelaktig för alla. Det känns därmed logiskt att binda samman de tre begreppen 
interaktion, nätverk och marknadsföring med varandra.  
 
I inledningen talade jag om att jag skulle koncentrera mig på en form av marknadsföring 
kallad relationsmarknadsföring. Denna form av marknadsföring syftar till att bygga en 
långvarig relation mellan två eller flera parter genom kommunikation av olika slag. 
Relationsmarknadsföring och marknadsföring i allmänhet kommer att presenteras 
djupare i teoriavsnittet.  
 
1.4.2 Relationer  
 
I nationalencyklopedins ordbok står det att en relation innebär ett ”förhållande mellan 
två (el. flera) företeelser. Denna definition stämmer överens med Gummessons åsikter 
när han säger  att relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt 
med varandra (1998, s 16). Gummessons åsikt om vad en relation innebär, vilket är den 
definition som kommer att vara gällande i uppsatsen, menar därmed att det på något vis 
måste finnas en kontakt mellan (minst) två parter för att en relation skall uppstå. 
Parterna behöver dock själva inte vara aktiva för att relationen skall finnas till enligt min 
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tolkning. Som exempel kan man säga att om A´s syster får barn tillsammans med B´s 
bror uppstår mellan A och B en relation. Denna relation uppstår även om de inte själva 
har gjort  något för att relationen ska uppstå. 
 
1.4.3 Interaktioner 
 
Att skilja interaktioner från relationer är möjligen inte det lättaste. Men just detta gör det 
desto viktigare att definiera och särskilja de bägge begreppen åt. Ovan redovisades 
nationalencyklopedins ordboks definition av termen relation som ett förhållande mellan 
företeelser. Slår man sedan upp termen interaktion i samma ordbok så står det att det 
innebär ett ”socialt växelspel mellan personer i kontakt”. Det är orden växelspel och 
kontakt som vi här ska ta fasta på och som utgör de särskiljande momenten mellan de 
bägge begreppen. En interaktion kräver till skillnad från en relation att båda parter på 
något vis är aktiva. För att återgå till mitt exempel om A och B kan man säga att för att 
en interaktion dem emellan skall uppstå i den nämnda situationen krävs det att de på 
något vis är delaktiga i skapandet av det här barnet. Det kan de vara genom att t.ex. 
tillsammans planera och genomföra en plan för sammanförandet av de bägge syskonen.  
 
Gummesson förklarar interaktion på följande vis: ”I relationerna – i det enkla liksom i 
det komplexa nätverket – har parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med 
varandra. Detta benämns interaktion” (1998, s 17). Interaktion kräver därmed en 
aktivitet av alla de inblandade parterna, vilka jag i detta sammanhanget p.g.a. deras 
medvetna agerande vill kalla för aktörer (mer om aktörer i 1.4.5.). Som jag förstår 
begreppen så finns det i en interaktion en relation mellan aktörerna medan det däremot i 
en relation inte behöver finnas en interaktion mellan parterna.  
 
1.4.4 Nätverk 
 
I uppsatsen kommer det inte att göras någon större skillnad på vad som är tekniska och 
sociala nätverk eftersom de till stor del går in i varandra, d.v.s. de flesta nätverk som 
kommer att omtalas i uppsatsen består av både teknik och människor. Det viktiga är inte 
huruvida ett nätverk är tekniskt eller socialt, det intressanta är hur det ser ut och hur det 
påverkas av tekniken som finns på forskningsbiblioteken. Men för enkelheten och 
förståelsens skull skiljer jag dem båda åt här i min definition av dem.  
 
Begreppet ”socialt nätverk” användes första gången på 1950-talet av en engelsk 
antropolog vid namn J A Barnes då han beskrev mönstret av vänskaps- och 
släktskapsrelationer i ett norskt fiskesamhälle (Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal 
1986, s 166). Begreppet definieras i många fall att endast gälla relationer inom 
umgängeslivet (Svanberg 1999, s 74) men i uppsatsen är definitionen utökad till att 
även gälla yrkesmässiga, professionella relationer.  
 
I det svenska språket började begreppet nätverk användas först under 1960-talet (Nyord 
i svenskan från 40-tal till 80-tal 1986, s 166). Nationalencyklopedins ordbok definierar 
det som ett ”system av inbördes förbundna enheter vilket liknar ett nät”. Gummesson 
menar att nätverk uppstår när de relationer som finns mellan olika enheter blir många, 
komplexa och svårbeskrivbara (1998, s 17). Dessa enheter/aktörer utför aktiviteter och 
samspelar med varandra inom nätverket, det uppstår därmed, som jag tidigare talat om, 
en interaktion. Denna interaktion bygger inom framför allt relationsmarknadsföringen 
på att nätverket skall vara fördelaktigt för alla inblandade parter. Gustavsen och 
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Hofmaier säger att ”[f]ör den enskilda verksamheten är nätverk ett sätt att genom 
samverkan, avtal eller allianser uppnå mål som inte kan uppnås på egen hand” (1997, s 
21). De säger vidare att ”[g]runden till nätverket ligger i att skapa en strategi genom en 
kollektiv process där ett antal aktörer medverkar. Organisatorisk substans får nätverket 
när det steg för steg växer fram som en konsekvens av den strategi som man har enats 
om”(ibid, s 90).  
 
Ett exempel på ett biblioteksnätverk i Sverige är TeknologiBiblioteken som består av 
Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Studsviksbiblioteket, Chalmers tekniska 
högskolas bibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Luleå universitetsbibliotek och 
Lunds universitetsbibliotek (UB 2). I sin informationsbroschyr kallar de sig själva för 
ett nätverk av tjänster och erbjuder läsaren att kontakta närmaste TeknologiBibliotek så 
får han/hon därigenom tillgång till deras samlade kompetens (TeknologiBiblioteken 
1999, s 1f). 
 
Nätverken behöver dock inte alltid vara av denna formella karaktär. Nätverk finns även 
inom organisationer som informella sociala strukturer i skuggan av den formella 
hierarkin. Dessa nätverk består av framför allt öga mot öga-relationer mellan personer 
som av olika anledningar finner varandra attraktiva. Innehållet i relationerna varierar, 
aktörerna utbyter kanske råd, teknisk information eller skvaller om andra personer i 
organisationen med varandra. Dessa relationer  existerar endast så länge som aktörerna 
själva finner det meningsfullt. De förvandlas till nätverk när aktörerna börjar ge 
varandra tillgång till varandras vänner och bekanta (Galaskiewicz 1996, s 27).  
 
Informella nätverk talar även Höglund och Persson om när de beskriver de osynliga 
sällskap som bildar många formella nätverks kärnor. Dessa osynliga sällskap består av 
de mest framstående medlemmarna i nätverket och inom dessa sällskap stannar en stor 
del av informationen innan en del av den når ut till resten av nätverket (1985, s 105). 
Den information som kretsar i de nätverk som det i uppsatsen ses närmare på är dock av 
det slag som de olika aktörerna är måna om ska nå så många andra enheter som möjligt. 
Det handlar om att visa upp sina möjligheter och sin potential för så många instanser 
som det är möjligt, detta med hjälp av olika typer av nätverk, formella som informella, 
mänskliga som tekniska. 
 
När det i uppsatsen talas om tekniska nätverk är det nätverk som existerar över Internet 
som  då främst åsyftas. Som ett exempel på ett tekniskt nätverk kan SUNET fungera. 
SUNET står för Swedish University computer NETwork. Nätverket kom till i början av 
1980-talet. 1989 var ca 2 900 datorer anslutna och efter det har antalet anslutna datorer 
ökat i hög hastighet. I juni år 2000 var så många som 225 254 datorer anslutna. SUNET 
erbjuder bl.a. en webbkatalog i vilken man kan söka på Internet, de har en katalog med 
e-postadresser i vilken man hittar länkar till SUNET:s organisationer, de erbjuder 
distributionslistor och besitter en faxförmedling m.m. (SUNET, Swedish University 
Network 1995?). Målet med SUNET:s verksamhet menar de vara ”att genom samverkan 
mellan högskolorna i Sverige främja datakommunikation som är till nytta för 
högskolan, i första hand genom att tillhandahålla möjligheter till datakommunikation 
till/från/mellan universitet och högskolor (och ytterligare organisationer som tillhör 
samma intressesfär) nationellt och internationellt, i andra hand genom att stödja och 
samarbeta med organisationer som har som målsättning att erbjuda datakommunikation 
åt hela samhället” (Wallberg 1995). 
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Genom SUNET och deras länkar till olika distributionslistor kan man bl.a. få 
möjligheten att bli medlem av BIBLIST. BIBLIST är en mailinglista där man kan 
skicka ut information, förfrågningar el. dyl. som man anser berör en större grupp 
biblioteksintresserade människor. Fördelen när det gäller detta sätt att marknadsföra sig 
på är att man når en stor grupp människor som alla på något vis har ett intresse i saken. 
Nackdelen är att man som enskild medlem av BIBLIST och andra mailinglistor kan 
råka ut för det som kallas information overload vilket innebär att man blir så överöst 
med information att man inte har möjlighet att studera den närmare. Man kan därmed 
aldrig vara säker på hur många som verkligen tar del av den information som man 
genom BIBLIST försöker förmedla. BIBLIST är dock ett gott exempel på ett nätverk 
som har uppstått med hjälp av den nya tekniken.  
 
Andra exempel på tekniska nätverk är de intranät som finns inom vissa 
biblioteksorganisationer. Dessa nätverk existerar enligt Watson för att göra information 
tillgänglig för den som behöver den, när han/hon behöver den. Han säger vidare att han 
ser intranäten som flexibla verktyg vilka gör det möjligt för biblioteken att erbjuda en 
bättre service och framhålla sig själva som mer proaktiva (Watson 1998, s 6). 
 
Som sagt är det dock viktigt att komma ihåg att det som uppsatsen fokuserar på inte är 
själva tekniken utan det som följer utav den. Det intressanta i det här sammanhanget är 
vilka möjligheter och begränsningar som tekniken utgör för de mänskliga nätverken 
samt för den marknadsföring som biblioteken därigenom har möjlighet att föra. 
 
1.4.5 Aktörer 
 
Axelsson menar att aktörer är subjekt som är viljeinriktade. Man kan se ett helt företag, 
eller en grupp av företag, som en enskild aktör, men även individerna inom företaget är 
aktörer. Axelsson säger vidare att inom nätverken så är det ”aktörer som agerar och 
reagerar, som tar initiativ för att skapa, förstärka, försvaga, bryta upp länkar, kopplingar 
och bindningar” (1996, s 236f). Aktörsbegreppet är för uppsatsen relevant att använda i 
de fall som man talar om interaktioner, nätverk eller om vissa relationer. I de relationer 
där en eller båda de inblandade är passiva eller omedvetna om relationen finner jag det 
dock lämpligare att tala om ”parter” eller ”enheter” eftersom det av en aktör krävs en 
viss aktivitet och medvetenhet. Av de relationer som kommer att studeras är dock de 
flesta av det slag att de inblandade alla är medvetna om den samt mer eller mindre 
aktiva och de faller därmed under beteckningen aktörer. 
 
Det finns olika typer av bindningar/relationer mellan aktörer: 
• Tekniska bindningar – dessa uppstår som en följd av att aktörerna anpassar sig till 

varandra rent tekniskt 
• Ekonomiska bindningar – dessa kommer av att aktörerna när det gäller ekonomi 

påverkar och skapar förutsättningar för varandra. 
• Kunskapsmässiga bindningar – det betyder att aktörerna har en viss kunskap om 

varandras verksamheter. 
• Administrativa bindningar – de följer av att aktörerna anpassar sina administrativa 

system till varandra. 
• Juridiska bindningar – består av t.ex. ingångna avtal och är av stor betydelse för vad 

som är möjligt och inte möjligt att göra. 
• Sociala bindningar – dessa uppstår genom att aktörerna har byggt upp ett förtroende 

för varandra och i högre eller mindre grad utvecklat en vänskap (ibid, s 237). 
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Flera av dessa bindningar är i uppsatsen intressanta. De som framför allt kommer att 
studeras är de tekniska, ekonomiska, kunskapsmässiga och sociala bindningarna som 
finns mellan biblioteken själva och mellan biblioteken och högskolorna.  
 

2. Bakgrund till dagens situation 
 
Insikten om att ensam inte alltid är stark är något som har vuxit fram hos 
forskningsbiblioteken och de har med hjälp av ny teknik och mänskliga kontakter 
skapat sig en mängd nätverk. I detta kapitel presenteras kort utvecklingen av dagens 
forskningsbibliotek och den teknik som där har vuxit fram till vad den är idag år 2000. 
När det gäller den allra nyaste tekniken redovisas några fördelar och nackdelar med den 
för att visa att det naturligtvis finns två sidor även av det mynt som kallas för teknik. 
 
2.1 De tidiga forskningsbiblioteken 
 
Universitetsbiblioteken var från början en utveckling av de bibliotek som tidigare hade 
funnits vid olika  kloster. Bokbestånden bestod till största del av teologisk litteratur. 
Under stormaktstiden (dryga 100 år under främst 1600-talet) började bestånden dock att 
växa sakta genom donationer av krigsbyten. Under 1800-talet kom den startade 
byteshandeln med utländska bibliotek att utöka samlingarna samtidigt som bokanslagen 
ökade. Bibliotekspersonalen var vid denna tid professorer, docenter eller blivande 
sådana. Under 1900-talets mitt sattes det dock igång en diskussion om meritering av 
personalen. Samtidigt övergick forskningsbibliotekens syfte alltmer från att vara 
bokmagasin med låneförmedling till att bli förmedlare av information. Man börjar även 
diskutera frågan om samverkan mellan de olika biblioteksenheterna vid universiteten, 
d.v.s. de centrala enheterna, seminariebiblioteken och institutionsbiblioteken (Klasson 
1984, s 34f). Samtidigt som diskussionen om samverkan mellan de olika 
biblioteksenheterna rådde började man även diskutera frågan om samverkan mellan 
olika forskningsbibliotek vilket i sin tur skulle leda till en centralisering av information. 
Under 1950- och 1960-talet yrkade riksbibliotekarien på inrättandet av ett permanent 
organ för samråd mellan de svenska forskningsbiblioteken. Detta organ kom sedermera 
till stånd i form av Forskningsbiblioteksrådet 1965 (Hanner 1981, s 5).  
 
2.2 Teknikutveckling på forskningsbibliotek    
 
Under 60-talet växte som sagt efterfrågan på en centralisering av information. Det 
tillsattes ett flertal utredningar och kommittéer som behandlade bibliotek, 
dokumentation, rationalisering (vilket innebär att man organiserar något på ett 
arbetsbesparande sätt), o.dyl.. 1965 publicerades bland annat en rapport av Kommittén 
för ADB2 med titeln Databehandling i forskningsbibliotek. Där poängterades teknikens 
användningspotential för dokumentation, tidskriftsregistrering, katalogisering, lån m.m. 
(Databehandling i forskningsbibliotek 1965, s II:1 ff). 1965 inrättades även 

                                                                 
2 ADB stod tidigare för administrativ databehandling och innebär att datorer används som hjälpmedel vid 
lösning av administrativa uppgifter inom en organisation. Nu står ADB för automatisk databehandling 
och innebär ett bruk av datorer eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera 
data ( uppgifterna är hämtade från Nationalencyklopedin). När övergången av betydelse skedde stod inte 
att läsa. 
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Forskningsbiblioteksrådet, FBR, (se 2.1) vars mål var att öka möjligheterna till ett 
förbättrat samarbete mellan biblioteken (Olsson 1995, s 55).  
 
I syfte att organisera dokumentation skapades 1968 en Informations- och 
dokumentationscentral, IDC, vid KTHB (Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek). 
Två år tidigare hade ett biomedicinskt centrum skapats, BMDC, även detta 
institutionaliserades (d.v.s. etablerades som fast inrättning), 1968. Dessa två centrum 
kom båda att stå för utbildning i och utveckling av databassökningar (ibid, s 65-68).  
 
ADB -kommittén som jag beskrev ovan föreslog en uppbyggnad av ett nationellt 
datacenter till vilket biblioteken skulle vara uppkopplade via dataterminaler 
(Biblioteksarbete och automatisk databehandling 1970) och på så vis skulle ett 
biblioteksnätverk bildas. Detta genomfördes i och med att statskontoret3 1970 föreslog 
ett system vid namn LIBRIS som skulle hantera periodicakontroll, förvärv, 
katalogisering och låneverksamhet (ADB i forskningsbibliotek : LIBRIS 1970). Fyra 
delmål sattes upp för LIBRIS: för det första skulle det ske en minskning av kostnaderna 
för intern informationshantering vid biblioteken. För det andra skulle det bli ett 
effektivare informationsutbyte mellan skilda slag av bibliotek. För det tredje ville man 
ha ett ökat sambruk av bibliotekens bestånd och för det fjärde ville man ge en bättre 
service åt låntagarna (Gustavsson 1979, s 126-7).  
 
I frågan hur forskningsbibliotekens förhållande såg ut till de egna 
högskolorna/universiteten påpekar Foster att när datorer infördes på biblioteken under 
70-talet så var det i första hand för att förvara bibliotekens kataloger. I och med att just 
förvaring var datorernas huvudsakliga syfte gjorde det att de första datorsystemen var 
svåra för biblioteken att utveckla samt att använda för att utbyta information med de 
andra datorerna inom högskolan. Det var också svårt för biblioteken att länka sin 
katalog till institutionernas nätverk eftersom de var bundna till bestämda hårdvaror. På 
grund av detta började bibliotekarierna att se sig om efter andra producenter av 
datasystem. Detta skrämde upp de ursprungliga producenterna vilka började utveckla 
bibliotekssystemen. Under 80-talet började CD-ROM slå igenom på biblioteken. Under 
90-talet blev det möjligt för biblioteken att länka deras CD-ROMnätverk till 
högskolenätverket. Foster säger vidare att när dessa högskolenätverk introducerades såg 
många bibliotek sin chans att lägga ut sin katalog i nätverket. Högskolorna började 
distribuera akademisk och administrativ information inom det högskoletäckande 
nätverket och vissa bibliotek insåg att de skulle kunna fungera som koordinatorer av 
information (Foster 2000). Man kan säga att efter datorernas införande på bibliotek har 
de genomgått en utveckling liknande forskningsbiblioteken. Datorerna har allt mer 
övergått från att vara förvaringsmagasin för bibliotekens kataloger till att bli förmedlare 
av information av olika slag genom t.ex. det virtuella biblioteket. 
 
Idag när det är mer eller mindre självklart att biblioteket ingår i högskolenätverket så 
talas det allt mer om det virtuella, eller elektroniska, biblioteket. Shires och Zyroff har i 
en artikel listat fördelar och nackdelar med det virtuella biblioteket som de med hjälp av 
Saunders definierar som ”a metaphor for the networked library, consisting of both local 
and remote sources, in print, electronic, and multimedia formats” (2000, s 95).  

                                                                 
3 Statskontoret är ett rationaliseringsorgan för den civila statsförvaltningen som grundades 1680 (Hanner 
1981, s.17). 
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De menar att det virtuella biblioteket erbjuder biblioteken en möjlighet att marknadsföra 
sin styrka genom att det: 
• inte har några geografiska begränsningar, 
• erbjuder många att använda informationen samtidigt, 
• kan tillhandahålla färsk information, 
• ger tillgång till information snabbt, 
• ökar bibliotekets bestånd, 
• ger tillgång till information som endast finns på Internet, 
• ger snabba svar, 
• är bekvämt och roligt.  
 
Men det finns även nackdelar med det virtuella biblioteket: 
• det kan vara tidsödande och svårt, 
• det erbjuder ingen kvalitetsgranskning i samma grad som tryckt material gör, 
• det är i hög grad oorganiserat, 
• mycket information saknas, 
• det är dyrt, och till sist så gör den tekniska miljön att  
• viktiga dokument lätt försvinner vilket betyder att vi kan förlora vår historia (Shires 

& Zyroff 2000). 
  

3. Teoretiska utgångspunkter  
 
Uppsatsens undersökningsobjekt består av organisationer varför teoriavsnittet börjar 
med att behandla vad en organisation innebär. Därefter följer två avsnitt om tjänster och 
kunder. Det första av dessa två stycken finns med här eftersom jag anser att det är 
viktigt att veta vad en tjänst är och vad som skiljer den ifrån en vara eftersom de 
organisationer som studeras i uppsatsen är just tjänsteorganisationer. Det är likaså 
viktigt att vara medveten om kunden och kundens behov. Även om de organisationer 
som studeras inte drivs i ekonomiskt vinstgivande syfte har de ändå ett behov av nöjda 
kunder.  
 
När man fått klart för sig vad en organisation, en tjänst och en kund innebär kan man på 
allvar börja studera det som i detta sammanhang binder samman de tre instanserna, 
nämligen marknadsföring. Det är detta som det fjärde stycket behandlar. Uppsatsen är 
skriven inom biblioteks- och informationsvetenskap som studerar biblioteks funktioner 
och det är även inom denna sfär som de tilltänkta läsarna befinner sig. Uppsatsen är 
dock skriven med stöd från teorier från andra områden vilka de tilltänkta läsarna inte 
besitter någon större kunskap om vilket gör att dessa teorier här i teorikapitlet tillåts ett 
större utrymme. Dock vill jag redan i detta teoriavsnitt till viss del förankra teorin i 
uppsatsens undersökningsobjekt och kommer därför att lägga in några egna exempel 
som riktar sig direkt mot biblioteksvärlden. Det är min förhoppning att dessa exempel 
ska öka förståelsen för uppsatsens ämne och dess teoretiska utgångspunkter hos läsaren. 
Vissa egna begrepp har också tagits in eftersom de begrepp som teoretikerna använder 
inte alltid är så lämpliga inom biblioteksvärlden. Det ser i de flesta fall ut på följande vis 
vid dessa tillfällen: företag/organisation. 
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3.1 Organisationer 
 
Abrahamsson ger en täckande definition av vad en organisation innebär: 
 
 Organisationer är planmässigt inrättade strukturer som konstruerats 

av någon person, grupp eller klass i det bestämda medvetna syftet 
att förverkliga uppnåendet av vissa mål; mål som ligger i huvudmannens 
intresse, och som ofta står i motsatsställning till andra intressen. 
Organisationer används av olika aktörer som medel för rationella, 
planerade strävanden.  Organisationer är till för att utföra arbete; 
för att bedriva produktion (som kan vara materiell eller immateriell).  

         (Abrahamsson 2000, s 11f)   
 
En organisations uppbyggnad exemplifieras ofta med en pyramid med 
ägaren/chefen/vd:n i toppen och arbetarna i botten. En biblioteksorganisation kan i 
denna modell se ut på följande vis: 
    

Bibliotekschef 
   Ledningsgrupp 
   Bibliotekarier 

Assistenter 
 
 

(Strukturen på figuren är hämtad från en modell hos Mudie 
& Cottham 1999, s 27) 

FIGUR 1. ORGANISATIONSPYRAMID 

 
Denna modell bortser dock från tre viktiga punkter enligt Mudie och Cottham.  
• Den visar inte den informella organisationsstrukturen.  
• Den visar inte kommunikationskanalernas effektivitet. 
• Slutligen visar den inte heller maktens källa och natur inom organisationen. 
Dessa brister menar de innebär att det kan finnas en kontrast mellan hur organisationen 
ser ut på papper och hur organisationen i verkligheten fungerar (ibid, s 27).  
 
Abrahamsson betonar att det inom organisationsteorin påpekas att det är viktigt att 
beakta både den formella och den informella organisationsstrukturen. Han säger att det 
är lika poänglöst att hävda att de informella processerna utgör organisationens sanna liv 
som att utnämna den formella organisationen till det enda meningsfulla studieobjektet. 
Organisationsteorin måste kunna hantera bägge dessa faktaområden och bidra till 
förståelse av hur de samverkar (Abrahamsson 2000, s 14). 
 
När man vill förstå vad som händer i en organisation kan det vara lämpligt att ta sig en 
titt på organisationskulturen. Organisationskulturen avslöjar vad en organisation anser 
om sig själv och sin omgivning. Den avslöjar vad organisationen har för värderingar, 
hur organisationen tror att saker fungerar samt de normer som inom organisationen 
definierar lämpligt och olämpligt beteende. Definitionen av ”bra” och ”dålig” service 
varierar också från organisationskultur till organisationskultur (Mudie & Cottham 1999, 
s 33f).  
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För att få en djup förståelse för bibliotekens organisationskultur krävs mycket arbete 
och är inte syftet med den här uppsatsen, däremot är det bra att ha detta i åtanke när man 
tolkar de olika bibliotekens åsikter vad det gäller marknadsföring och service.        
 
3.2 Tjänster 
 
Enligt Grönroos och Monthelie så har tjänster fyra grundläggande karaktäristika.  
• Tjänster är inte påtagliga.  
• Tjänster är processer.  
• Tjänster produceras, konsumeras och upplevs delvis samtidigt.  
• Kunden som användare tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen (Grönroos 

& Monthelie 1988, s 20).  
 
Den tredje punkten visar Mudie och Cottham en tydlig modell över. De säger att det 
finns en stor distinktion mellan fysiska varor och tjänster när det gäller produktions- och 
konsumtionssekvensen.  
 
Fysiska varor  Tjänster 
 
Produktion       Såld 
 
 
Förvaring   Producerad och  

konsumerad 
       på samma gång. 
     Såld     
 
 
Konsumerad 

(Mudie & Cottham 1999, s 7)  

FIGUR 2. VAROR OCH TJÄNSTER 
   
 
Tjänsternas fyra karaktäristika är inte svåra att känna igen från biblioteksvärlden. Om 
man t.ex. tar referenstjänsten som exempel vet vi att det inte är en påtaglig, fast vara. 
Tjänsten eller ”varan” ser olika ut från kund till kund beroende på användarens/kundens 
behov. Referenstjänsten är inte heller statisk utan en process som startar med att 
användaren på något vis kontaktar bibliotekarien. När användaren har kontakt med 
bibliotekarien så produceras tjänsten samtidigt som användaren konsumerar och 
upplever den. Genom att användaren är initiativtagaren till tjänsten och i många fall 
bistår bibliotekarien med kvalitetshöjande information tar användaren på så sätt själv 
del i tjänsteproduktionsprocessen.  
 
För att kunna hålla en hög nivå på sina tjänster är det enligt Grönroos och Monthelie 
viktigt att organisationen har en väl uttalad tjänsteidé eftersom det annars föreligger en 
risk att de olika delarna av organisationen börjar dra åt olika håll. Grönroos och 
Monthelie säger att en tjänsteidé ska innehålla ”vad organisationen avser att göra för en 
definierad grupp kunder (målgrupp), hur man avser att göra detta samt vilka resurser 
man avser att använda” (1988, s 32). För att kunna utveckla och genomföra sin 
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tjänsteidé krävs det av organisationen att de har gjort en marknadsundersökning, d.v.s. 
en undersökning av sina kunders behov och önskemål. Det krävs också att 
organisationen har en klart uttalad verksamhetsidé som i stort säger vilka dess uppgifter 
är samt att organisationen har lämpliga resurser för sin tjänsteproduktion. Till sist så 
krävs det även normer och värderingar som styr arbetssättet i organisationen (ibid, s 42). 
Dessa normer och värderingar blir då en del av organisationskulturen. Vad som enligt 
mig även krävs är en lämplig marknadsföring av sin tjänsteidé eftersom det inte alltid är 
självklart för kunden vilket behov den har av organisationens tjänster.  
 
Liksom det för varor krävs att de ska hålla en god standard för att överleva på 
marknaden krävs detsamma för tjänster. Detta leder oss in på vikten av tjänstekvalitet. 
Grönroos och Monthelie hänvisar till en amerikansk undersökning som kom fram till tio 
olika egenskaper som är viktiga för att uppnå en god tjänstekvalitet.  
• Den första egenskapen är tillförlitlighet. Kunden måste kunna lita på organisationen.  
• Den andra egenskapen är sakkunskap som måste finnas hos personalen.  
• Den tredje egenskapen är pålitlighet vilket hänger samman med tillförlitlighet och 

bl.a. innebär att organisationen gör saker rätt första gången.  
• Den fjärde egenskapen är tjänstvillighet som innebär en beredskap och vilja att ge 

god service.  
• Den femte egenskapen är tillgänglighet. Det ska vara lätt att få kontakt med 

organisationen.  
• Sjätte egenskapen är vänlighet från personalens sida.  
• Kommunikationsförmåga är den sjunde egenskapen. Organisationen ska hålla 

kunden informerad om händelsernas utveckling och använda ett språk som kunden 
förstår.  

• Den åttonde egenskapen är säkerhet. Det ska inte föreligga någon fysisk eller 
ekonomisk risk för kunden vid användning av tjänsten.  

• Förståelse för kunden är den nionde egenskapen. Det innebär bl.a. att man lär sig 
kundens speciella önskemål och ger individuell betjäning.  

• Den tionde och sista egenskapen är att det finns materiella ting som är relaterade till 
tjänsten så som lokaliteter och arbetsredskap (Grönroos & Monthelie 1988, s 26).  

 
Här ska vi dock hålla i åtanke det som Mudie och Cottham sade om olika 
organisationskulturer och de därmed olika åsikterna om vad god service och 
tjänstekvalitet verkligen är (se 3.1).  
 
3.3 Kunder 
 
För att uppnå bästa möjliga tjänstekvalitet och bästa möjliga marknadsföring är det 
viktigt att man är medveten om vilka ens kunder verkligen är. Enligt Grönroos måste 
man klart kunna skilja på två situationer vad det gäller marknadsföringsåtgärder. Man 
måste veta om man riktar sig till potentiella kunder som ännu inte har blivit intresserade 
av företaget och dess förmåga att erbjuda produkter (d.v.s. varor, tjänster eller system, 
som kan tillgodose behov hos dessa potentiella kunder) eller om man riktar sig till 
personer som redan är kunder i företaget vilket innebär att man strävar efter att bevara 
den kundrelationen eller åstadkomma merförsäljning (Grönroos 1996, s 20). Det 
vanligaste är kanske inom biblioteksvärlden att man riktar sig till båda dessa potentiella 
kundgrupper. Det innebär att man bör vara medveten om vilken av dessa grupper det är 
som man riktar den specifika marknadsföringen mot.  
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Det talades i 3.2 om tjänstekvalitet och liksom det är viktigt att upprätthålla en god 
sådan är det även viktigt att skapa ett högt kundvärde. En förbättrad service till sina 
kunder kan innebära ett högre kundvärde om inte priset för varan/tjänsten stiger i 
proportion. Grönroos definierar kundvärde som ”den totala fördel över tid kunden 
upplever sig få av en given lösning, vara eller tjänst eller kombination av sådana, i 
relation till den totala uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga 
kostnader, som kunden blir tvungen att göra” (1996, s 119).  
 
Ett högt kundvärde hänger samman med en nöjd kund. Hur nöjd kunden blir beror på 
tjänstens genomförande och kundens förväntningar. Om en kund har höga förväntningar 
är det lättare att han/hon inte blir nöjd med tjänsten och vice versa. Kundens 
förväntningar skapas bl.a. genom tidigare erfarenheter av tjänsten, genom bekantas 
åsikter och genom serviceorganisationernas information och löften. Det är därmed 
viktigt att organisationer i sin marknadsföring beaktar kundens förväntningar och inte 
försöker skapa för höga sådana som man sedan har svårt att leva upp till och som 
därigenom leder till en besviken kund. Det är inte heller lämpligt att vara alltför 
försiktig eftersom man då visserligen gör de kunder man har nöjda men å andra sidan 
inte attraherar så många nya kunder. För att ta reda på i vilken mån man har nöjda 
kunder kan man bl.a. försöka göra det lätt för sina kunder att uttrycka sina frågor och sin 
kritik. Organisationen kan själv även genomföra undersökningar i detta syfte bland sina 
kunder (Kotler et al. 1999, s 475ff). 
 
3.4 Marknadsföring 
 
Som tidigare sagt är det Kotler som främst kommer att ligga till grund för teorin om 
marknadsföring. Kotler skriver dock väldigt allmänt om marknadsföring så för att få en 
mer konkret bild av marknadsföring inom biblioteksvärlden har jag även använt mig av 
andra teoretiker4. Kapitlet inleds med en kort historik innan marknadsföringens 
huvudsakliga innebörd förklaras med utgångspunkt i Kotlers marknadsföringsprocess. 
 
3.4.1 Kort marknadsföringshistorik 
 
I marknadsföringens tidigaste skede under 50- och 60-talet använde man sig av s.k. 
utnötningstekniker. Tanken bakom dessa var att skriker man tillräckligt länge och högt 
så måste kunderna till slut ge upp och köpa varan. Under 70talet började man inse att 
olika kunder har olika behov, man började segmentera marknaden (se 3.4.3). På 80talet 
kom servicemötet och servicekvalitet i fokus, företag började skicka sin personal på 
charmkurser och liknande (Anteckningar vid en föreläsning den 30 november 2000 i 
Göteborg).  
 
Fram till 90-talet gick marknadsföringen i stort ut på att skaffa nya kunder men under 
detta årtionde började man att även rikta sin marknadsföring mot de kunder som man 
redan hade för att även få behålla dem. Man började tala om kundvärde och man insåg 
att en kund inte är ensam utan har många referenser, många bekanta (ibid). 
                                                                 
4 En pionjär angående marknadsföring på bibliotek är Greta Renborg. För att få en insyn i hennes syn på 
saken hänvisas till "Hur och när började man marknadsföra bibliotekens service?" i svensk 
biblioteksforskning 1998, häfte 2, s 5-11, "Vem började marknadsföra bibliotek?" i Biblioteksbladet BBL 
1996, häfte 3, s 35-37 och till "Marknadsföring av bibliotek" i Biblioteksbladet BBL 1986, häfte 13, s 
376-377. 
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3.4.2 Marknadsföringsprocessen del 1: analys av 
marknadsföringsmöjligheterna 
 
Marknadsföring är, som ovan definierats, en process i vilken det gäller att göra de parter 
som är berörda så tillfreds som möjligt. Denna process äger rum på en marknad. Kotler 
definierar marknad som beståndet av alla verkliga och potentiella köpare av en produkt 
eller service. Marknaden består alltså av köparna och industrin av säljarna. Storleken på 
marknaden beror på hur många köpare det existerar för en särskild tjänst eller vara 
(Kotler et al. 1999, s 338). 
 
För att kunna genomföra en lyckad marknadsföring krävs det att man känner marknaden 
väl. För att lära känna den bör man genomföra marknadsundersökningar. Dessa 
marknadsundersökningar kan se ut på olika sätt och vara mer eller mindre strukturerade. 
Mudie och Cottham menar att kontakten som personalen har med användarna/köparna 
på ett tjänsteföretag inte är tillräcklig för att få en god bild över marknaden utan att det 
även krävs en marknadsundersökning. Denna marknadsundersökning måste enligt dem 
vara strukturerad och de föreslår att den ska se ut på följande vis; först ska man 
definiera syftet med undersökningen och därmed bestämma vilken information det är 
som man är ute efter. Efter att syftet är klarlagt kan man genomföra datainsamlingen 
som man sedan analyserar och utvärderar för att slutligen presentera vad man har 
kommit fram till om marknaden (Mudie & Cottham 1999, s 283f).  
 
Även Kotler talar om vikten av att man genomför en ordentlig undersökning av 
marknaden. Han menar precis som Mudie och Cottham att undersökningen ska vara 
systematiskt genomförd. Den ska undersöka organisationens/företagets omgivning för 
att på så sätt kunna se vilka problem och möjligheter som finns på marknaden och 
därmed kunna föreslå en plan som ska förbättra organisationens/företagets 
marknadsföring (Kotler et al.1999, s 111). Denna undersökning fungerar som den första 
delen av den marknadsföringsprocess som Kotler beskriver.  
 
Kotlers marknadsföringsprocess består av fyra punkter. För det första så ska man, som 
ovan sagts, analysera marknadsföringsmöjligheterna. För det andra ska man välja 
vilken/vilka marknader som man i sin marknadsföring ska rikta sig emot. För det tredje 
ska man enligt Kotler utveckla marknadsmixen och för det fjärde ska man slutligen 
bestyra själva marknadsföringen (ibid 1999, s 105). 
 
3.4.3 Marknadsföringsprocessen del 2: val av marknad 
 
Den första delen av processen, analys av marknadsföringsmöjligheterna, gör man som 
sagt genom att genomföra en marknadsundersökning. När man sedan ska välja 
vilken/vilka marknader som man ska rikta sig emot kan man segmentera de potentiella 
marknaderna. Marknadssegmentering innebär att man delar upp marknaden i grupper 
bestående av användare/köpare med olika behov, karaktär eller beteende som kan 
behöva separata produkter/tjänster eller marknadsmixer. Ett marknadssegment är 
därmed en grupp konsumenter som reagerar på ett liknande sätt på ett bestämt 
marknadsstimulus (Kotler et al. 1999, s 107).  
 
Genom att dela upp marknaden i dessa segment kan man lättare nå användare/kunder 
med varor och tjänster som matchar deras specifika behov (ibid 1999, s 379). Kotler 
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säger att det finns många sätt att segmentera en marknad på men alla sätt är inte lika 
effektiva. För att ett marknadssegment ska vara användbart måste det bland annat vara 
mätbart. Man måste i segmentet kunna mäta hur stor marknaden är och hur stor 
köpkraften kan förväntas vara. Marknadssegmentet måste också vara lätt att nå och att 
tjäna. Det får inte heller vara för litet utan ska bestå av den största möjliga homogena 
gruppen (ibid 1999, s 409).  
 
Langeggen, Rastad och Skjerven menar att inom biblioteksvärlden är det bra att dela in 
marknaden i segment för att kunna identifiera användargrupper med liknande behov så 
att man på så sätt kan erbjuda och utveckla tjänster som passar just dem. Man 
segmenterar även för att kunna identifiera potentiella användare och för att kunna 
prioritera viktiga användargrupper. De påpekar även att information om de tjänster som 
biblioteken erbjuder kan förmedlas genom medium. Genom att marknadssegmentera 
kan man få ett grundlag i sitt val av medium till det enskilda segmentet (Langeggen, 
Rastad & Skjerven 1991, s 17). 
 
Langeggen, Rastad och Skjerven menar vidare att det inom biblioteksvärlden är vanligt 
att dela in marknaden efter följande kriterier: 
• Demografisk segmentering – kön, ålder, utbildning o.s.v. 
• Psykografisk segmentering – personlighetstyp 
• Livsstilssegmentering – ett försök att systematisera de s.k. mjuka värdena utan att gå 

lika djupt som de psykografiska kriterierna gör (ibid, s 5). 
 
När man har delat upp marknaden i segment är det dags för det som Kotler kallar 
”market targeting”. Det innebär att man utvärderar varje marknadssegments attraktivitet 
och därefter väljer att rikta sig mot ett eller flera av dessa segment (Kotler et al.1999, s 
107). 
 
3.4.3.1 Marknadsföringsplan 
 
Efter att marknaden/marknaderna är valda måste man innan man förvandlar sina 
strategier och planer till konkret handlande först ha en klar marknadsföringsplan. Kort 
kan man säga att det följande är vad Kotler anser bör finnas i en marknadsföringsplan:  
• För det första ska den innehålla en sammanfattning av sig själv som gör det lätt att 

snabbt få en bra överblick över planen.  
• För det andra skall det finnas bakgrundsfakta om marknaden, produkten/tjänsten och 

den eventuella konkurrensen. Det bör genomföras en SWOT-analys i vilken man tar 
reda på organisationens strengths, weaknesses, opportunities och threaths. 

• Organisationens övergripande målsättning bör också vara uttryckt i 
marknadsföringsplanen.  

• Marknadsföringsstrategin, som även den ingår i marknadsföringsplanen, ska 
presentera vilken typ av marknadsföring som kommer att användas och vad dess 
mål är.  

• Det ska finnas klara program som specificerar vad som ska göras, vem som ska göra 
det, när det ska göras och vad det kommer att kosta.  

• En  budget ska även finnas som mer utförligt presenterar vad man förväntar sig att 
tjäna och/eller att förlora på marknadsföringen.  

• Slutligen ska marknadsföringsplanen presentera hur man kommer att kontrollera och 
utvärdera marknadsföringen under dess gång (Kotler et al. 1999, s 112). 
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Langeggen, Rastad och Skjerven, vilka skriver om marknadsföring utifrån en 
bibliotekssynvinkel, menar att en marknadsföringsplan bör finnas för varje enskild 
produkt eller tjänst på ett bibliotek. De säger vidare att de inte anser att det finns någon 
bestämd formel för hur en marknadsföringsplan måste se ut men att den oftast 
innehåller följande element, vilket i stort är det samma som Kotler anser ska finnas i en 
marknadsföringsplan:  
• Målsättning 
• Produkt/Tjänsteanalys 
• Konkurrensanalys 
• Resursanalys 
• Handlingsplan 
• Budget 
• Utvärdering. 
(Langeggen, Rastad & Skjerven 1991, s 22f). 
 
I marknadsföringsplanen ingår som sagt enligt Kotler en marknadsföringsstrategi. De 
Sáez ger exempel på marknadsföringsstrategier som man kan använda sig av på bland 
annat bibliotek. Flera av dessa känner man även igen från Kotler. Hon menar att det är 
viktigt att organisationen ställer sig följande frågor: 
• Vilka kundgrupper skall tjänas? 
• Vilka kundbehov skall bli tillfredsställda? 
• Vilken teknologi skall användas för att tillfredsställa dessa behov? 
(De Sáez 1993, s 28ff). 
 
När det gäller den SWOT-analys som Kotler ansåg bör finnas i marknadsföringsplanen 
så är den till för att få en bild av den nuvarande situationen, både externt och internt i 
organisationen. ”Bibliotekets mål må ses i sammenheng med dets ressurser i form av 
økonomiske midler, personale, kompetanse, utstyr og lokaler, organisatoriske plassring 
og personlig nettverk. Hvilke mål er det mulig å arbeide mot, hvilke skal vi prioritere?” 
(Gudmundseth, Juell & Velure 1998, s 15). 
 
Som en del av analysen av den interna situationen menar de Sáez  att man även inom 
biblioteksvärlden kan dela upp organisationens aktiviteter i frågetecken (question 
marks), stjärnor (stars), mjölkkor (cash cows) och hundar (dogs).  
• Frågetecken är aktiviteter vars potential är väldigt hög men så är även dess behov av 

utrustning, personal, finansiering o.dyl. Likaså är konkurrensen antagligen intensiv.  
• Stjärnor är oftast före detta frågetecken. Det är dessa som gör att en organisation är 

ledande på marknaden. Stjärnor behöver dock inte innebära en finansiell fördel utan 
kan tvärtom innebära en hård belastning på en organisations ekonomi.  

• Mjölkkor är en organisations inkomstgeneratorer. De kräver få resurser och är 
väletablerade på en stor del av marknaden.  

• Hundar är slutligen de områden som genererar låg aktivitet och ger en låg inkomst 
eller kanske till och med går med förlust.  

De Sáez ger exempel på var inom biblioteksorganisationen som man kan finna dessa 
aktiviteter. Hon säger att typiska frågetecken är online-faciliteterna. Frågan här är om 
man ska försöka hänga med i den snabba utvecklingen inom området och hoppas på en 
framtida profit eller om man ska dra sig tillbaka innan man förfördelar bibliotekets 
andra aktiviteter och tjänster. Stjärnor är sådant som ger biblioteket ett väldigt gott 
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rykte. Det kan till exempel vara att biblioteket tillhandahåller en service som de är 
ensamma om att ge. En mjölkko är den aktivitet i ett bibliotek som får mest stöd och 
positiv kritik från dess användare. Hundar ger hon inga exempel på men man skulle 
kunna säga att en fortsatt prenumeration på en dyr databas som få använder är en sådan. 
Den här uppdelningen av en organisations aktiviteter bör enligt de Sáez ske 
kontinuerligt eftersom de flesta aktiviteter går vägen från frågetecken till stjärnor till 
mjölkkor för att slutligen bli hundar (1993, s 30ff).  
 
3.4.4 Marknadsföringsprocessen del 3: utveckling av marknadsmixen 
 
De två första delarna av den marknadsföringsprocess som Kotler talar om har nu 
genomförts och det är dags för den tredje delen; att utveckla marknadsmixen. 
Marknadsmixen består enligt Kotler av allt som en organisation kan göra för att påverka 
efterfrågan på deras vara eller tjänst. Kotler definierar marknadsmixen som ”the set of 
controllable tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it 
wants in the target market” (Kotler et al. 1999, s 109).  
 
I detta sammanhanget talas det ofta om de fyra P´na; produkt, pris, påverkan och plats. 
Produkt är enligt Kotler det som kan erbjudas på marknaden, vilket kan innebära allt 
från fysiska produkter till tjänster och idéer. Pris är den summa pengar eller det värde 
som konsumenten byter för att få tillgång till varan eller tjänsten som erbjuds. Påverkan 
är den aktivitet som kommunicerar varans/tjänstens fördelar till de utvalda kunderna 
och får dem att handla. Slutligen är plats är alla de aktiviteter som gör varan/tjänsten 
tillgänglig för de utvalda kunderna (ibid, s 110). 
 
De Sáez placerar dessa fyra P´n inom biblioteksorganisationen. Hon säger att produkt 
innebär allt som biblioteket erbjuder eller kan erbjuda och som skulle vara förmånligt 
för deras reella och potentiella kunder. Pris anser de Sáez vara något som bibliotek inte 
kan bortse ifrån även om de inte drivs i vinstgivande syfte, vissa tjänster måste kosta. 
Att något kostar behöver inte alltid vara negativt eftersom priset för många säger något 
om varans eller tjänstens kvalitet. Pris behöver inte heller alltid gälla pengar utan kan 
också handla om energi, tid el.dyl. När det gäller påverkan menar de Sáez att det är 
viktigt med en ordentlig planering. Det vore till exempel ett misstag att gå ut med en 
informationstjänst innan den är ordentligt installerad och fungerande eftersom den då 
kan få ett oförtjänt dåligt rykte. När det till slut gäller plats menar de Sáez att det 
innefattar var, hur och när en service görs tillgänglig och att det här finns många 
aspekter att tänka på. Plats kan därmed gälla allt från telefontider och direktuppkoppling 
till val av läge för biblioteket och dess inredning (de Sáez 1993, s 44ff). 
 
Marknadsmix-synsättet har inte uteslutande mottagits med rosor, det har även fått kritik. 
En av dem som inte endast ser positivt på marknadsmixen är Liljegren. Han menar att 
enligt detta synsätt ses organisationen/företaget som en oberoende enhet som agerar mot 
en passiv marknad. Den enskilda kunden är inte av intresse utan det marknadsföringen 
fokuserar på är kundernas genomsnittsbeteende (Liljegren, 1984, s 254).  
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3.4.4.1 Relationsmarknadsföring 
 
För att undvika den kritik som bl.a. Liljegren ger kan man byta ut de fyra P´na och 
koncentrera sig på de 30 R(elationer) som enligt Gummesson kan existera i ett företag 
eller i en organisation. Då kommer man in på en form av marknadsföring som verkligen 
sätter den enskilda kunden i centrum och som med sitt fokus på relationer är särskilt 
aktuell i den här uppsatsen. 
 
Kotler definierar relationsmarknadsföring som ”the process of creating, maintaining and 
enhancing strong, valueladen relationships with customers and other stakeholders” 
(Kotler et al. 1999, s 14). Gummesson erbjuder en något kortare definition: 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum” (1998, s 16). Utmärkande för relationsmarknadsföring är att det 
är ett helt sätt att förhålla sig till sina kunder. Det är ingenting som man genomför och 
avslutar som man gör med traditionella marknadsföringskampanjer. Om en organisation 
är inriktad mot relationsmarknadsföring ligger ansvaret för marknadsföringen inte 
endast hos en speciell marknadsföringsavdelning utan det finns hos hela organisationen 
(Anteckningar vid en föreläsning den 30 november 2000 i Göteborg). 
 
Att ansvaret ligger hos hela organisationen är något som Gummesson tar upp bland de 
viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring. Han menar att i 
relationsmarknadsföring så bör marketing management ses som en marknadsorienterad 
företagsstyrning. Med detta menar han att alla i ett företag, oavsett vilka arbetsuppgifter 
de har, påverkar företagets kundrelationer. Det betyder att om man leder företagets 
marknadsföring så är ens uppgift att marknadsorientera hela företaget. Övriga 
värderingar som definierar relationsmarknadsföring enligt Gummesson är: 
• Långsiktigt samarbete och vinna-vinna. Parterna i en relation skall öka värdet av 

relationen för varandra. Relationerna skall därmed vara betydelsefulla för alla 
inblandade. 

• Alla parter i en relation har ansvar för det som händer och måste därmed vara aktiva.  
• Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar ska vara det 

centrala inom organisationen. Om man går från byråkratjuridiska värderingar till 
relations- och servicevärderingar innebär det enligt Gummesson att man går från 
stelbenthet och övertro på experternas ofelbarhet och kundernas okunnighet till en 
syn på kunder som en källa till intäkter som därmed skall sättas i centrum (1998, s 
26ff). 

 
Gummesson tar upp flera egenskaper som han anser vara av vikt när det gäller 
relationer, nätverk och interaktioner: 
• Betoningen på samarbete anser Gummesson vara relationsmarknadsföringens 

viktigaste bidrag till marknadsföringen. De bästa förutsättningarna för ett långsiktigt 
och harmoniskt förhållande får man om det finns en hög grad av samarbete och en 
låg grad av konkurrens i relationen. Relationer kan dock överleva i en miljö 
bestående av både hög grad samarbete och hög grad av konkurrens men om 
konkurrensen får överhand måste man besluta sig för att antingen avveckla 
relationen eller medvetet försöka förstärka den. 

• Engagemang, beroende och vikt är andra egenskaper av betydelse. Desto viktigare 
en relation är för oss och ju mer vi är beroende av den desto mer måste vi engagera 
oss i den. 
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• Förtroende i samband med risktagande och osäkerhet. Styrkan i ett närmare 
samarbete ligger ofta i att man kan lita på varandra. När vi köper något gör vi det på 
förtroende, inte förrän efteråt kan vi veta vad till exempel försäkringen var värd eller 
vad det egentligen innebar att rotfylla en tand.  

• Makt. Att de olika aktörerna i en relation inte har lika mycket makt betyder inte att 
relationen inte kan fungera, det viktiga är att ingen utnyttjar sitt maktövertag i allt 
för hög grad utan att det finns en välvilja från alla aktörer.  

• Långsiktighet. Detta är en grundpelare i relationsmarknadsföringen. Med tiden blir 
man bättre på att hantera relationen och lär sig att utnyttja den effektivare och 
intensivare. 

• Frekvens, regularitet och intensitet. Detta är egenskaper som kan variera i de olika 
relationerna men som inte behöver säga något om relationens kvalitet. Även om en 
relation är sällsynt kan troheten till den andra aktören ändå vara stark, t.ex. troheten 
till en begravningsentreprenör.  

• Närhet och distans. Närhet skapar trygghet. Närhet kan vara fysisk, mental och 
emotionell. Även om relationen rent fysiskt är nära kan andra faktorer skapa en 
distans. Exempel på detta är relationerna mellan olika religiösa grupper i samma 
land. 

• Formalisering och öppenhet. Graden av formalitet skiljer sig från relation till 
relation. Den kan också förändras med tiden allt eftersom aktörerna i relationen lär 
känna varandra bättre och litar på varandra mer. 

• Rutinisering. Rutiniserade relationer kan vara en förutsättning för effektivitet. Det 
gäller dock att finna en balans mellan kostnadseffektiva rutiner å den ena sidan och 
en utveckling av en levande relation å den andra sidan. 

• Innehåll. Innehållet i en relation gäller ofta ekonomiskt utbyte men det kan också 
utgöras av överföring av kunskap och information. Det senare är ofta ett skäl till att 
nätverk bildas eftersom företag då kan bli större utan att växa.  

• Personliga och sociala egenskaper. Ålder, kön, yrke, utbildning, personlighetstyp, 
geografisk och social rörlighet, maktlystnad och förmåga att skapa förtroende är alla 
exempel på egenskaper som också påverkar relationer, nätverk och interaktioner. 
(ibid, s 34ff) 

 
3.4.4.1.1 Relationsgenomgång 
 
Gummesson beskriver 30 relationer som ett företag eller en organisation kan besitta 
men att gå igenom dem alla är för uppsatsen alldeles för utrymmeskrävande och inte 
heller nödvändigt. Här presenteras de relationer som för forskningsbibliotek är mest 
aktuella.  
 
Det finns tre relationer som Gummesson kallar för de klassiska marknadsrelationerna. 
Den första är mellan leverantör och kund och det är den som bildar grunden för ett 
kommersiellt utbyte. Denna relation kallar Gummesson för marknadsföringens 
moderrelation. Den andra relationen är mellan de två ovan nämnda samt konkurrenten. 
Konkurrenten är en nödvändig företeelse i marknadsekonomin. Den tredje av de 
klassiska marknadsrelationerna handlar om distribution och består av ett nätverk av 
relationer. Genom dessa nätverk distribueras inte endast varor utan även människor, 
tjänster och information (ibid, s 45ff). 
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I den fjärde relationen så menar Gummesson att alla inom ett företag är marknadsförare. 
”Alla är antingen marknadsförare på heltid eller marknadsförare på deltid. Den som inte 
på en del av sin tid påverkar kundrelationerna direkt eller indirekt är överflödig i 
företaget” (ibid, s 79).  
 
Relation fem handlar om servicemötet, d.v.s. interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör och relation sex handlar om den månghövdade leverantören och den 
månghövdade kunden. Varor och tjänster konstrueras, produceras och marknadsförs i en 
process med starka beroenden mellan olika funktioner och aktiviteter inom 
organisationer. För att kunna göra relationer mellan företag och organisationer konkreta 
måste de kunna hänföras till individplanet (ibid, s 79ff). Gummesson förklarar detta 
med en figur som ser ut ungefär såhär: 
 
VD    VD 
Marknadsavd   Inköpsavd 
Konstruktionsavd  Konstruktionsavd 
Fabriker   Planeringsavd 
Installationsavd   Kvalitetsstab 
Ekonomi/finansavd  Installationsavd 
Juridisk stab   Ekonomi/finansavd 
m.fl.    m.fl. 
     (ibid, s 87) 

FIGUR 3. DEN MÅNGHÖVDADE LEVERANTÖREN OCH DEN MÅNGHÖVDADE KUNDEN 

 
Relation nio är den till den missnöjde kunden. Gummesson redovisar de tre beteenden 
som den missnöjde kunden har att välja mellan enligt Hirschman. Det första beteendet 
är exit, det innebär att kunden går till en konkurrent och/eller helt eller delvis slutar att 
köpa varan/tjänsten. Det andra beteendet är voice och innebär att kunden säger ifrån och 
kräver rättelse. Det tredje beteendet är loyalty och betyder att kunden åtminstone inom 
vissa gränser förblir trogen av ideologiska eller andra skäl. Gummesson lägger sedan till 
ett fjärde beteende; samarbete. Han menar att de inblandade kan lösa ett problem 
gemensamt genom interaktion för att på så sätt ”förädla” den uppkomna situationen så 
att den då kan visa sig bli till glädje för alla involverade (ibid, s 102ff). 
 
Den tolfte relationen är den elektroniska relationen. Gummesson menar att den skapas 
genom det som han kallar för IT-triangelns medier vilket innebär datorer, 
telekommunikation och TV. Han menar att den interaktion med snabb access och 
respons som dessa medier erbjuder kan förkorta den distans vilken beskrevs bland de 
egenskaper som var betydande för relationsmarknadsföringen. Gummesson betonar 
dock i detta sammanhang att IT framför allt erbjuder medier för en effektivare 
överföring, inte ett bättre innehåll. Han exemplifierar med att säga att ett brev inte blir 
automatiskt bättre för att det skrivs på dator eller skickas över Internet. Dock menar han 
att ett mediums egenskaper kan påverka mottagarens uppfattning om innehållet 
eftersom varje medium skapar ett annorlunda sammanhang. En text kan till exempel 
förstärkas på Internet med färg och ljud. Elektroniska medier har även gjort så att en 
dialog lättare kan uppstå (ibid, s 119ff). Han menar att ”’Any time, any place’, är på väg 
att bli en reell marknadsföringsstrategi med den elektroniska relationens hjälp” (ibid, s 
122). 
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Den artonde relationen behandlar personliga relationer och sociala nätverk. Gummesson 
menar att dessa finns både inom och ovan marknaden och att dessa personliga nätverk, 
som t.ex. kan vara uppbyggda kring genus eller gemensam religion, är stängda för 
ickemedlemmar. Han menar vidare att den sociala relationen som kan skapas till en 
kund kan vara avgörande för företagets framgång. Gummesson säger även att gränsen 
mellan sociala och professionella relationer delvis kan suddas ut, vilket görs i 
uppsatsen,  och att arbetet kan bli en del av livsstilen även på fritiden. Vice versa kan de 
sociala relationerna och den personliga nätverkstillhörigheten betyda mycket i 
affärslivet, i många fall kan de t.o.m. vara helt avgörande (ibid, s 162). 
 
Den tjugoförsta relationen är kunskapsrelationen. Gummesson säger att kunskap kan 
lösa upp både branschgränser och geografiska gränser. Han hänvisar sedan till 
Badaracco som skiljer mellan migratorisk och inbäddad kunskap. Migratorisk kunskap 
kan emigrera och immigrera, d.v.s. den kan överföras från en plats till en annan. För att 
överföra denna kunskap gör man den kommunicerbar genom att till exempel förpacka 
den i ritningar, böcker el.dyl. Man kan också förflytta den genom att personal slutar på 
ett arbete och för med kunskapen till det nästa. Inbäddad kunskap är betydligt svårare 
att komma åt eftersom man måste ha mycket nära access till de system och de relationer 
i vilka kunskapen finns inbäddad. Denna kunskap kan dock flyttas om dess bärare 
flyttar och sedan får en tillräckligt stödjande miljö att arbeta i. Som exempel på detta 
säger Gummesson bland annat att det franska köket skapades av kockar från Italien. 
Allmänt kan man säga att när det gäller kunskapsrelationen så innebär en dialog en 
inlärning av existerande kunskap samtidigt som det är ett skapande av ny kunskap. I 
interaktionen blir det en fråga om att dels lära in vad andra har utvecklat och dels lära ut 
vad man själv har skapat (ibid, s 180ff). 
 
Relation 27, vilken är den sista som här tas upp, handlar om intern marknadsföring 
vilket innebär relationen till personalmarknaden. Gummesson säger att ”[i]ntern 
marknadsföring innebär att företagsledningen applicerar marknadsföringskunnande som 
ursprungligen utvecklats för extern marknadsföring på den interna marknaden, d.v.s. 
personalen” (ibid, s 214).  
 
Gummesson vill dock inte att de 30 relationerna helt ska ersätta marknadsmixen och de 
fyra P´na. Han menar att man ska se de fyra P´na som åtgärder för att övertala kunder 
att köpa just en viss leverantörs vara/tjänst. Denna övertalning kommer alltid att vara en 
del av marknadsföringen. Det Gummesson vill se är en fokusförskjutning från att ha de 
fyra P´na i centrum till att i stället placera relationer, nätverk och interaktioner i 
centrum. 
 
  Relationer      Produkt 
         pris  
  MARKETING   RM: 
  MIX, 4P: 

• Produkt   • Relationer 
• Pris    • Nätverk 

Nätverk • Påverkan   • Interaktion 
 • Plats            Plats 
  Interaktion     Påverkan 
 
      (ibid, s 326f) 

FIGUR 4. MARK ETING MIX OCH RM 
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Relationer kan sägas ha tre dimensioner: 
• Den första är den monetära dimensionen vilken innebär att relationen innehåller 

någon form av utbyte, t.ex. av pengar, tjänster eller produkter. En relation kan 
påverkas av detta utbyte om t.ex. kvaliteten på varan/tjänsten förändras.  

• Den andra dimensionen är den funktionella/strukturella dimensionen. Här handlar 
det om transaktionseffektivitet vilket innebär att organisationen anpassar sig till 
kunderna så att servicen blir bättre. Om man tar biblioteket som exempel så innebär 
första besöket ofta en omständlig procedur för besökaren. Man måste fylla i 
uppgifter om sig själv för att få tillgång till ett lånekort och det finns regler som man 
måste lära sig. Men andra gången man kommer då går allt så mycket enklare just för 
att man har ett lånekort och kan de regler som gäller. En organisation kan i den här 
dimensionen även välja att skräddarsy tjänster och erbjudanden för att på så vis 
anpassa sig till sina kunder.  

• Den tredje dimensionen är den emotionella/sociala dimensionen. Organisationen 
kan försöka skapa reciproka band med sina användare/kunder, d.v.s. göra så att 
användarna/kunderna känner någon form av åtagande. Man vill då skapa känslan av 
att man gör saker för varandra. Detta kan man till exempel åstadkomma genom att 
skapa en känsla av ”ägande”, det här är mitt bibliotek… Vilken av dessa 
dimensioner som man ska satsa på är olika från relation till relation beroende på vad 
och till vem det är som man vill sälja. (Anteckningar vid en föreläsning den 30 
november 2000 i Göteborg). 

 
Payne menar att det är utmärkande för relationsmarknadsföring att den inte endast möter 
den traditionella kundmarknaden utan även fem andra marknader, eller 
relationskategorier som de också kallas. Besant och Sharp har slagit samman 20 av 
Gummessons relationer med Paynes sex marknader i ett försök att skapa en modell för 
hur man rent praktiskt kan applicera relationsmarknadsföring på bibliotek. De viktigaste 
punkterna för biblioteken att koncentrera sig på kommer här att presenteras. 
• Customer markets. Enligt författarna är det viktigaste att skapa en lojalitet bland de 

redan existerande kunderna. Genom att man har en lojal grupp användare så har man 
det bästa skyddet mot nedskärningar och den bästa möjligheten att få utöka sin 
service. 

• Internal markets. En fungerande relation mellan alla avdelningar och anställda på 
biblioteket är även det av yttersta vikt för att driften av biblioteket ska fungera bra. 

• Supplier and alliance markets. Kontakten med de olika leverantörerna får inte heller 
glömmas bort enligt författarna utan även den bör läggas in i bibliotekets 
marknadsföringsplan. 

• Referral markets. Den bästa marknadsföringen som biblioteket kan få är den som 
sprids från mun till mun av nöjda kunder. Att satsa på denna marknadsföring är ett 
långsiktigt projekt som ger ett gott resultat menar författarna. 

• Recruitment markets. Det är viktigt för biblioteken att se till att de rekryterar och 
behåller den personal som bäst utför det som behöver göras. 

• Influence markets. Biblioteket ska slutligen även sträva efter goda relationer med de 
grupper/personer som kan göra gott för dem. 

(Besant & Sharp 2000, s 20-22) 
 



 
 

23 

En av de saker som man dockkan konstatera efter denna genomgång av 
relationsmarknadsföring är att den trots sitt namn inte kan fungera i alla relationer utan 
att det krävs en interaktion, kundkännedom och dialog för att den ska nå framgång 
(Anteckningar vid en föreläsning den 30 november 2000 i Göteborg).  
 
3.4.5 Marknadsföringsprocessen del 4: bestyr av marknadsföring 
 
Vi har nu nått den fjärde punkten i marknadsföringsprocessen – bestyr/genomförande av 
marknadsföring. Kotler kallar denna del av processen, som i syfte att uppnå 
marknadsföringsmål gör strategier och planer till konkret handlande, för ”marketing 
implementation” (1999, s 116). Under tiden som marknadsföringen genomförs är det 
dock viktigt att man kontinuerligt utvärderar resultatet av marknadsföringen och 
korrigerar de misstag som förhindrar att de bestämda målen uppnås (ibid, s 118). Detta 
innebär att man även måste vara medveten om de faktorer som finns utanför 
marknadsföringen och som påverkar möjligheten hos de som organiserar 
marknadsföringen att utveckla samt behålla en lyckad relation med dem som 
marknadsföringen riktar sig emot (ibid, s 146). 
 

4. Metod 
 
Uppsatsens undersökning bygger på en kvalitativ metod i form av framförallt intervjuer. 
Den förberedande delen av undersökningen är dock en enkätundersökning i mindre 
format som sedan analyseras kvalitativt. Den kvalitativa sidan har fått råda eftersom det 
är min åsikt att en kvalitativ metod kan ge ett bättre resultat för undersöknings syfte. 
Det uppsatsen eftersträvar är inte att ge en allmän generell bild av hur det ser ut, utan 
det den vill göra är att fördjupa sig i ett par studieobjekt och på så sätt erbjuda en 
djupare insikt i ämnet.  
 

4.1 Litteratursökningar 
 
För att fördjupa mig i de ämnen som uppsatsen berör gick jag igenom en del litteratur 
innan jag bestämde mig för vilken metod som jag skulle använda mig av. I syfte att 
finna litteratur som passade ämnet sökte jag främst i LIBRIS och andra databaser som 
högskolebiblioteket tillhandahöll. Genom browsing i hyllorna fann jag även en hel del 
litteratur som sedan kom till användning. Studerandet av innehållsförteckningar på 
redan funnen litteratur visade sig även vara av godo. 
 
4.2 Förberedande studier/undersökningar 
 
Uppsatsens studie utgår ifrån en enkätundersökning som skickades ut per e-post till 
trettio forskningsbibliotek i Sverige5. Valet av de 30 högskole/universitetsbiblioteken 
gjordes i maj 2000 från en samlingssida med nordiska forskningsbibliotek på Internet 
(Koch 1993). Av de 35 svenska bibliotek som stod uppräknade där valdes de 30 ut som 
för uppsatsens syfte ansågs mest relevanta. Relevant i detta sammanhang innebar först 
och främst att biblioteket ingick i ett universitet eller i en högskola samt att de i sitt 
löpande arbete kunde tänkas ha en närmare kontakt med andra 
universitet/högskolebibliotek.  

                                                                 
5 För att se vilka bibliotek som enkäten skickades till se bilaga 1. För att se hur enkäten och följebrevet 
såg ut se bilaga 2. 
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Enkäten som skickades till de 30 utvalda biblioteken bestod av sex frågor med öppna 
svar. Ejlertsson har i sin bok Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik listat 
flera fördelar med just enkätundersökningar. De två fördelar som i detta sammanhang är 
mest relevanta är att enkäter ger respondenterna möjlighet att tänka över svaren i lugn 
och ro utan några krav på snabba svar samt att frågeformuleringarna blir standardiserade 
genom enkätformuläret (1996, s 11). Tidsaspekten är något som även Wärneryd tar upp 
i Att fråga. Han menar att i en telefonintervju kan respondenten känna att han är under 
tidspress och uppleva en situationspress mot snabba, vilket då även kan leda till ytliga, 
svar (1990, s 15). Genom att använda en enkät som skickades ut per e-post var det min 
önskan att ge respondenterna en möjlighet att med minsta möjliga påverkan av press 
tänka över sina svar.  
 
Syftet med enkätundersökningen var att få en bred och allmän överblick. Målet var att 
se om det fanns några större skillnader eller likheter i synsätt forskningsbiblioteken 
emellan. Svar ifrån alla 30 biblioteken förväntade jag mig inte och ansåg det inte heller 
nödvändigt eftersom denna del av min undersökning främst hade ett för ämnet 
inledande syfte. Med hjälp av 16 bibliotek, vilket var drygt hälften av de tillfrågade, 
ansåg jag mig kunna få en tillräckligt bra överblick för att sedan kunna arbeta vidare 
ifrån. Det var även ett rimligt antal bibliotek att förvänta sig svar ifrån. Därmed 
bestämdes att svaren från de första 16 biblioteken skulle bli sammanställda och 
redovisade. 
 
Enkäten var riktad till bibliotekscheferna eftersom de borde vara de som kan ge den 
mest övergripande bilden av bibliotekens organisation. Enkätundersökningen var tänkt 
att fungera även som en form av pilotundersökning där jag fick en chans att se om min 
typ av frågor fungerade och om respondenterna tolkade mina frågor och begrepp på det 
sätt som det var tänkt. Resultatet av undersökningen visade sig dock bli av så relevant 
karaktär att enkätundersökningen istället fick fungera som en inledande undersökning 
till intervjuerna.  
 
4.3 Urval av respondenter 
 
De 16 bibliotek som var de första att svara på enkäten blev därmed det första urvalet. 
De visade genom sina tidiga svar ett intresse för saken och var därmed ur min synvinkel 
intressanta. Urvalet av de två bibliotek som sedan blev de huvudsakliga studieobjekten 
skedde genom ett studerande av respondenternas svar i enkätundersökningen. Det är här 
viktigt att betona att studieobjekten inte blev utvalda på grund av att de hade åsikter som 
för syftet med denna uppsats är ”rätt” utan de blev utvalda för att de verkligen hade 
åsikter i frågan, samt ett intresse att uttrycka dessa. De 16 bibliotek som deltog i 
enkätundersökningen menar jag inte på något sätt ger en heltäckande bild av hur de ser 
ut på de svenska forskningsbiblioteken idag men det är ändå en tillräckligt stor mängd 
för att kunna visa tendenser som eventuellt finns.   
 
4.4 Intervjuundersökningens genomförande 
 
I Den kvalitativa forskningsintervjun förespråkas att man följer något som författaren 
kallar för ”intervjuforskningens sju stadier”. De sju stadierna består av tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Tematisering innebär 
att man formulerar undersökningens syfte och beskriver dess ämne. Det är viktigt att 
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detta görs innan man går in på val av metod eftersom det är ämnet som ska styra valet 
och inte tvärtom. Under planeringsstadiet skall man planera undersökningens alla sju 
stadier. Efter att intervjuerna är genomförda förbereder man intervjumaterialet för 
analys, detta gör man genom att överföra talspråket till skriftspråk. När analyserna 
sedan är gjorda ska man verifiera sina resultat för att slutligen rapportera dem (Kvale 
1997, s 85ff). I arbetet med intervjuerna har jag försökt att utgå ifrån de här sju 
stadierna. Efter att mitt ämne var fastställt blev metoden i form av intervjuer bestämd 
och intervjuerna sedan planerade. När intervjuerna var genomförda redovisade jag dem 
skriftligt genom att först skriva ut dem i sin helhet och sedan sätta samman dem i den 
form som jag ansåg skulle vara bäst för läsaren. Efter sammanställningen av 
intervjuerna var det dags för analysens genomförande, mer om den i 4.5.  
 
I planeringen av intervjuerna valdes den intervjuform som Lantz kallar för den 
halvstrukturerade formen. I denna intervju får respondenten ge sin syn på det som 
intervjuaren i förväg har bestämt att han/hon finner meningsfullt. Denna form av 
intervju är upplagd på så sätt att intervjuaren har ett antal frågeområden inom en 
bestämd följd och inom dessa frågeområden har intervjuaren sedan följdfrågor (Lantz 
1993, s 21). Denna uppsats intervjuer var uppbyggda på följande fyra frågeområden; 1) 
relationer, 2) teknisk utveckling, 3) nätverk, samt 4) marknadsföring. Dessa 
frågeområden följdes sedan av vardera fem följdfrågor6. Marknadsföring lades medvetet 
sist i intervjun för att se om respondenterna självmant kom in på det området när de 
talade om relationer och nätverk. 
 
På de två utvalda forskningsbiblioteken gjordes intervjuerna med bibliotekscheferna 
samt med vardera ännu en anställd med bibliotekarieuppgifter. Detta gjordes eftersom 
det är min mening att en chef och en underordnad kan ge olika perspektiv på de frågor 
som uppsatsen behandlar. Intervjuerna ägde rum på respondenternas egna kontor 
eftersom jag ansåg det vara  en miljö där respondenterna skulle kunna känna sig så 
hemmastadda och avslappnade som möjligt.  
 
Som Wärneryd påpekar innebär en besöksintervju en möjlighet för intervjuaren att 
förklara sina frågor men detta innebär samtidigt en risk för att intervjuaren påverkar 
respondenterna i någon riktning (1990, s 14). Med detta i åtanke ställdes under 
intervjuerna så få följdfrågor som möjligt. De enda tillfällena när detta skedde var om 
respondenten inte förstod frågan eller om han/hon kom allt för långt bort ifrån ämnet i 
sitt svar.  
 
Registrering av intervjuerna skedde med hjälp av bandinspelningar. I redovisningen av 
intervjuerna, när de gjordes om från talspråk till skriftspråk, har det från citaten tagits 
bort småord såsom ”då” och ”va” samt gjorts andra mindre ändringar för att på så sätt 
göra texten läsvänligare.  
 
4.5 Analysens genomförande 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att studera ett par forskningsbibliotek och 
deras relationer, nätverk och marknadsföring närmare. Utifrån de intervjuer som på de 
utvalda bibliotek genomfördes ville jag med hjälp av lämplig teori se hur innebörden av 
dessa tre begrepp såg ut inom de aktuella forskningsbiblioteken. Det är min mening att 

                                                                 
6 För intervjumall, se bilaga 3. 
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man genom att lägga teori på en undersökning kan erhålla många nya perspektiv och 
infallsvinklar. Intervjuerna och teorin jämfördes därmed i detta syfte och resultatet 
presenteras i kapitel sju, analys och diskussion.   
 

5. Redovisning av resultat från enkätundersökningen 
 
För varje fråga redovisas de för uppsatsens ämne viktigaste synpunkterna. Svaren 
redovisas till största del i en allmän referatform eftersom syftet med denna 
undersökning främst är att ta reda på de allmänna åsikterna. 
 
5.1 Fråga 1: Vilka yrkesverksamma personer utanför det egna 
biblioteket har du mest kontakt med när det gäller förmedling av 
information? 
 
De yrkesverksamma personer som respondenterna svarade att de har mest kontakt med 
utanför sitt eget bibliotek är bibliotekschefer på andra bibliotek som är i samma storlek, 
och/eller befinner sig i samma geografiska och/eller ämnesmässiga område, som deras 
eget bibliotek gör. En respondent påpekar att det finns ett väl utvecklat nätverk mellan 
cheferna på de nya universitets- och högskolebiblioteken och att de har en årlig 
konferens för alla forskningsbibliotekschefer. Även om endast tre respondenter 
använder ordet nätverk i sin respons på denna fråga så talar de flesta av dem om sin 
samverkan med andra bibliotek. Ingen av de tillfrågade uttrycker missnöje över för lite 
samverkan biblioteken emellan. 
 
Den andra grupp av yrkesmänniskor som bibliotekscheferna enligt sin respons har 
mycket kontakt med är personal inom universitetet/högskolan där man befinner sig. 
Som chef, påpekar två av de tillfrågade från de större universiteten/högskolorna, har de i 
princip ingen kontakt med enskilda utomstående som söker bibliotekets tjänster utan 
den största kontakten har de med de egna högskole/universitetsledningarna. De personer 
som respondenterna i detta sammanhanget nämner är rektorer, prorektorer, professorer, 
fakulteternas dekaner, institutionernas prefekter, informationsavdelningarna och 
studentkårernas ledningar. Den övriga personalen på biblioteken har däremot mer 
kontakt med bibliotekens mer direkta kunder påpekar en del av respondenterna. En 
respondent talar om hur biblioteket försöker “bjuda in” sig på olika lärarmöten för att på 
så sätt kunna informera om olika databaser, källkritik m.m. Det märks här en skillnad 
mellan de olika universiteten/högskolorna. De respondenter vars bibliotek befinner sig 
på mindre högskolor nämner i högre grad att de har kontakt med lärare och liknande 
yrkesroller på högskolorna medan cheferna på de bibliotek som befinner sig på 
universitet och i de större högskolorna främst verkar ha kontakt med 
högskolornas/universitetens ledningar. 
 
Även med utländska bibliotek förekommer det en del samarbete enligt respondenterna. 
De flesta av respondenterna som omtalar utländska bibliotek nämner endast i korthet att 
de samverkar med dessa bibliotek, en av respondenterna är dock mer utförlig i sitt svar 
och säger att han har kontakt med biblioteken inom det nordiska biblioteksnätverket 
SCOTUL (Scandinavian Council of Technical University Libraries). 
 
En annan grupp yrkesverksamma personer som här nämns vid några tillfällen är 
kollegor från tidigare arbetsplatser. Detta är kollegor från både forskningsbibliotek och 
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folkbibliotek. Folkbibliotek är inte helt ovanligt att man har kontakt med. I en del 
regioner försöker man till och med skapa nätverk som flera olika typer av bibliotek skall 
vara en del av. 
 
Andra kontakter som i detta sammanhanget nämns är följande:  
• Idrottsrörelsen (t.ex. Riksidrottsförbundet och tillhörande föreningar)  
• Bibliotek med samma bibliotekssystem som det egna 
• BISAM7 
• Länsmuseet Gotlands Fornsal 
• BIBSAM 
• LIBRIS 
• Smålands Akademi 
• BIBLIST 
• EU-informatorer 
• Distansutbildningskonsortiet. 
 
Ett av biblioteken gör också anmärkningen att mellan biblioteken och de olika 
instanserna finns ofta både formella och informella nätverk. 
 
5.2 Fråga 2: Har du under de senaste åren börjat samarbeta  med 
personer du tidigare inte hade så mycket kontakt med? 
 
Alla respondenterna säger här att de har börjat samarbeta med nya personer. Flera av 
dem säger dock att de är nya på jobbet och att det är det som är anledningen till att de 
har fått nya samarbetspartner. En bibliotekschef påpekar just detta att hon samarbetar 
mest med andra bibliotekschefer och eftersom de byts ut ibland så blir det på så sätt att 
hon samarbetar med nya personer.  
 
Som nämnts ovan säger alla att de har fått nya samarbetspartner under de senaste åren, 
men anledningarna till dessa nya kontakter skiljer sig. En respondent säger att 
bibliotekets personal har börjat samarbeta med nya personer i takt med att biblioteket 
har omorganiserats och att nya ledningsorgan har inrättats för universitetet, som 
biblioteket är en del av, i stort. För detta bibliotek har omorganisationen inneburit att 
många nya kontaktpersoner har tillkommit. Det behöver dock inte endast vara officiella 
omorganisationer som gör att nya kontakter knyts. En respondent påpekar att han har 
börjat samarbeta med nya personer eftersom de sociala mönstren alltid ändras. 
 
En annan respondent säger att biblioteket under de senaste åren har jobbat mycket med 
att få deras undervisning känd och schemalagd vilket har inneburit att bibliotekarierna 
vid alla tänkbara tillfällen har visat både lärare och administratörer vid högskolan vad 
biblioteket har att erbjuda. Detta har inneburit att de genom att själva ta många initiativ 
har kommit i kontakt med nya personer och yrkesroller. 
 
Ett par respondenter talar om olika projekt som de varit/är en del av och som har 
möjliggjort en kontakt med andra bibliotek. De projekt som nämns är av både regional 
och internationell karaktär. Även om det inte är alla bibliotek som är del av någon typ 
                                                                 
7 BISAM står för Bibliotek I SAMverkan och bildades i mitten av 80-talet som en 
organisation att främja samarbetet mellan de nya mindre regionala 
högskolornas bibliotek enligt en av de intervjuade respondenterna. 
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av projekt är det flera respondenter som talar om ett närmare regionalt samarbete över 
de olika biblioteksgränserna, d.v.s. ett närmare samarbete mellan t.ex. forsknings- och 
stadsbibliotek.  
 
En respondent nämner att de även utvidgar sina nätverk genom konferenser och resor. 
 
Övriga nya, eller intensifierade, samarbetspartner som nämns är: 
• Professorer på högskolan/universitetet 
• Prefekter på högskolan/universitetet 
• Arkivpersonal på högskolan/universitetet 
• Samordningspersonal vid bibliotekets läns lärcentra 
• Euro Info Center i Jönköping 
• Personer i ansvarsställning inom informationsförsörjningsområdet inom bibliotekets 

län 
• Det allmänna skolväsendet 
• Det privata näringslivet. 
 
5.3 Fråga 3: Har de nya tekniska medierna och nätverken (SUNET 
t.ex.) påverkat ditt arbete? 
 
Alla respondenterna var ense om att den nya tekniken, d.v.s. de tekniska medierna och 
nätverken, har påverkat deras arbete. Framför allt är det de nya 
kommunikationsmöjligheterna som man i detta sammanhanget talar om. Allt mer av 
den kommunikation som tidigare skedde via den ordinarie posten samt genom 
telefonsamtal sker nu via e-post. En respondent svarar att de allra flesta personer har 
hon numera e-postkontakt med. “Ingen har tid att vänta på att folk svarar i telefon. De 
flesta finns dessutom tillgängliga endast under mycket kort tid. Man sitter i möten, är på 
tjänsteresor o.s.v., och så läser man sin e-post och besvarar den när man kan ta en paus 
någonstans”. 
 
Det påpekas även att det har blivit mycket lättare att veta vad som är på gång inom 
biblioteksvärlden genom olika nätverk som t.ex. BIBLIST. Det är dock inte bara 
kommunikationen bibliotekarier emellan som har förenklats genom e-post, även 
kommunikation med andra instanser inom t.ex. universitet/högskolan nämns har blivit 
enklare. Ett bibliotek säger i detta sammanhang att den snabba tekniska utvecklingen 
har gjort att det är mer “legitimt” att inte kunna, vilket har gjort att det är lättare för 
bibliotekarier att komma in i undervisningen av både studenter och lärare. När det gäller 
undervisning påpekar en respondent att hon som chef främst är påverkad av den nya 
tekniken genom att det blir mycket e-post för hennes del medan det för bibliotekariernas 
del har inneburit att de måste hänga med i utvecklingen och behärska och förstå olika 
sökspråk, strategier o.s.v. 
 
Den ekonomiska aspekten av de nya tekniska medierna nämns av två respondenter. Den 
ena av dessa respondenter säger att de nya nätverksbaserade medierna har påverkat 
biblioteksverksamheten högst påtagligt och att det för honom som chef bl.a. har 
inneburit ett utökat ekonomiskt verksamhetsansvar. Det gäller för honom att ur både 
användar- och ekonomiperspektiv bedöma vilka databaser som biblioteket ska inneha. 
Den andra respondenten säger att givetvis har den tekniska utvecklingen inverkat både 
på hans dagliga arbete och på bibliotekets roll/roller inom universitetet och dess 
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verksamhet. Han menar att nya serviceförväntningar växer fram i takt med att nya 
tekniska möjligheter öppnas. Dessa krav på kontinuerlig differentiering av bibliotekets 
service innebär enligt honom ett växande behov av kontinuerlig kompetensutveckling, 
vilket, avslutar respondenten med, måste rymmas inom relativt sett oförändrade 
ekonomiska ramar. 
 
Man kan till slut även märka en tendens att de nya tekniska medierna, såsom datorer, 
fax och Internet, ses som en nödvändighet för olika nätverks, projektgruppers och 
dylikts existens. En respondent säger att hon inte skulle klara varken de olika projekten 
hon deltar i eller annan informationssökning utan de snabba uppkopplingarna. En annan 
respondent säger att de tekniska medierna, nätverken, WWW, e-post etc. är en 
förutsättning för att kunna driva de samarbeten som de är involverade i.  
 
5.4 Fråga 4: Har du lagt märke till att nya nätverk har uppstått mellan 
olika yrkesroller som du är i kontakt med? 
 
En respondent svarade att hon inte alls har lagt märke till några nya nätverk. Andra 
respondenter talade lite diffust runt frågan vilket har gjort deras svar svårtolkade. De 
allra flesta svarade dock att de hade lagt märke till nya nätverk. 
 
Flera nya typer av nätverk tas upp av respondenterna men det som nämns flest gånger är 
de nya kontakterna mellan bibliotekarier och tekniker. En respondent säger att det nu är 
naturligare att samarbeta med tekniker och andra datamänniskor. En annan respondent 
säger att det har uppstått starkare samarbeten mellan dem och många 
tekniker/leverantörer inom databranschen. En tredje respondent säger sig ha sett nya 
nätverk mellan bibliotekarier, systemtekniker och ansvariga för universitetets datornät 
och datafunktioner. 
 
Andra nya eller förstärkta nätverk o.dyl. som påtalas är följande: 
• Det är lättare för olika funktioner vid biblioteken att hitta varandra och starta 

mailinglistor 
• Det är naturligare att samarbeta med lärare och utbildningsadministratörer 
• Starkare samarbeten har uppstått med många kunder (forskare, universitetsledning 

etc.) 
• Nya nätverk mellan forsknings- och universitetsbibliotek 
• Nya kontakter med personer vid kommunbiblioteken och vid lärcentra, framför allt 

med anledning av den ökande distansutbildningen 
• Nya nätverk i viss mån när det gäller t.ex. chefs- och ledarskapsfrågor 
• Mellan bibliotekets kontaktbibliotekarier och studierektorer/lärare i olika ämnen har 

tidigare nätverk kunnat utvecklas och förtätas. 
 
5.5 Fråga 5: Upplever du något som problematiskt vad gäller 
“nätverkande”? 
 
Fem respondenter svarade att de inte såg något alls som problematiskt vad gäller 
nätverkande. En av dessa svarade att enligt henne är nätverkande enbart är av godo. Hon 
uppmanar alla i personalen att skaffa sig nätverk utanför deras eget bibliotek. Hon säger 
vidare att det är viktigt att ha kontakter med yrkesverksamma vid andra universitets- 
och högskolebibliotek. En annan respondent säger att han inte kommer på något som 
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han tycker är problematiskt. Däremot vill han understryka betydelsen av den direkt 
muntliga kommunikationen (=samtal, dialoger, diskussioner, etc.). Detta menar han kan 
aldrig ersättas av nätverkskommunikationer som endast bör ses som ett komplement till 
den mer direkta, muntliga (öga mot öga) kommunikationen. Vikten av den fysiska 
kontakten påtalas även av en annan respondent som säger att det är trevligt att mötas 
fysiskt också. Hon menar vidare att ofta är det lättare att skriva något till en person om 
man har ett ansikte framför sig. 
 
Ett problem angående nätverkande som tas upp av ett par respondenter är bristen på tid. 
En av dem säger att e-posten tar tid, det är viktigt att vara rationell, sila och snabbläsa. 
Genom e-posten menar han att man ger många en mer generell information om vad som 
är på gång. Om han ser det senare som positivt eller negativt säger han dock inget om.  
 
En annan respondent säger att yrkespersoner har olika språk. “Det kan vara knepigt att 
förstå en nätverkstekniker. Det kan säkert vara knepigt att förstå oss bibliotekarier 
också. Vi har också olika tempo både på krav på att utföra arbeten på bestämd tid men 
också på förmågan att ta beslut.” Han säger sedan att han kanske generaliserar. “Att 
‘nätverka’ behöver ju inte innebära samarbete med eller förståelse för alla delar av 
samarbetspartner.” 
 
Ett annat problem som tas upp är utvecklingshastigheten av den teknik som kan bidra 
till nätverk och den ekonomi som biblioteket har att röra sig med. De, enligt en 
respondent, kraftfulla hjälpmedlen som erbjuds på marknaden är dyra.  
 
Till sist ett par problem som två av respondenter tar upp. Den ena respondenten säger 
att man allmänt sett kan ana en övertro på de tekniska möjligheterna när det gäller att 
ersätta det personliga mötet mellan människor. Den andra respondenten säger att han 
upplever det som problematiskt att det inte alltid är så tydligt vilket syftet är med nya 
nätverk som initieras.  
 
5.6 Fråga 6: På vilket sätt marknadsförs ditt bibliotek? 
 
En respondent säger i klartext att hennes personal inte har några medvetna strategier i 
sin marknadsföring utan att de marknadsför sig genom att vara duktiga 
biblioteksarbetare samt genom att se till kvalitet i de tjänster som de erbjuder. Detta 
verkar vara en genomgående marknadsföringsmetod. Många respondenter talar om att 
de marknadsför sig i mötet med omgivningen. Framför allt betonar man här kontakten 
med lärare, forskare, ledning o.dyl. på universiteten/högskolorna. En respondent ger en 
förklaring till detta: “Det är de som betalar vår verksamhet och de måste alltså finna den 
meningsfull och värd sitt pris”. Studenterna är dock inte på något sätt bortglömda. För 
att kunna försvara sin verksamhet måste den vara uppskattad och välanvänd. En 
respondent påpekar just detta att det i marknadsföringen finns två huvudspår; dels att få 
deras användare att ta del av deras tjänster, dels att få deras finansiärer att betala. Han 
påpekar att det är mycket viktigt att ha två helt skilda strategier för dessa grupper. 
Flertalet respondenter nämner att de marknadsför sig genom kontaktbibliotekarierna, 
genom undervisningen samt genom de övriga mötena med användarna. En stor del av 
marknadsföringsansvaret ligger alltså på personalen i deras dagliga arbete. 
 
Webben och den lokala hemsidan nämns frekvent som ett medel för marknadsföring. 
Dock är det endast en respondent som utvecklar på vilket sätt hemsidan är en del av 
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marknadsföringen. Han påtalar hemsidans betydelse med dess informationsresurser och 
länkningar vilket jag antar att han menar för studenten ger god hjälp och ett gott intryck. 
En respondent nämner i detta sammanhang även deras elektroniska bibliotek som en del 
av deras marknadsföring. 
 
Även på papper tryckt information verkar i dagsläget vara av stor betydelse. Ett par 
respondenter talar om deras eget broschyrmaterial och flera andra talar om hur de 
marknadsför sig i massmedia av olika slag. Det påtalas här både medverkan i 
högskolans/universitetets egna tidningar och faktablad till medverkan i artiklar o.dyl. i 
större tidskrifter och tidningar såsom Ikoner och Svenska Dagbladet.  
 
Övriga sätt som respondenterna nämner att de marknadsför sig genom är följande: 
• Årlig verksamhetsberättelse 
• Deltagande i lokala, regionala, nationella och internationella uppdrag, nätverk och 

fackliga organisationer 
• Projektmedverkan av olika slag 
• Kontakter med industrin 
• Kurskataloger 
• Öppet hus 
• Högskolebibliotekens nätverk BISAM. 
 
5.7 Sammanfattning av enkätresultat 
 
Flertalet respondenter talar om att de existerande nätverken håller på att växa sig allt 
starkare. Det är främst den nya tekniken som bidrar till detta. Det är lättare att få kontakt 
med nya människor nu än förr, allt man behöver göra är att skicka ett e-brev och sedan 
vänta tills den man söker har tid att besvara det. Å andra sidan är det betydligt lättare att 
ignorera ett e-brev än ett telefonsamtal. Som det ser ut idag verkar dock den största 
kommunikationen ske genom just e-post.  
 
I de olika nätverken som nämns ingår ofta samma typ av yrken, d.v.s. chefer har i 
allmänhet mest kontakt med andra chefer. Detta innebär att den yrkesposition man har i 
stort avgör vilka yrkespersoner man har en interaktion med. Ämnesmässiga och 
geografiska gränser ser ut att vara lättare att passera än vad yrkestitlar är. De 
anledningar som nämns till att nya kontakter skapas är bl.a. omorganisationer och 
deltagande i olika projekt och konferenser. De flesta nya kontakter som påtalas är 
interaktioner där båda/alla aktörer strävar mot samma mål. 
 
När det gäller marknadsföring verkar de flesta bibliotek marknadsföra sig genom det 
dagliga arbetet. Det är ont om konkreta marknadsföringsstrategier, marknadsföringen 
får sköta sig själv under tiden som man gör sitt jobb. Det är framför allt i mötet med 
kunden som respondenterna menar att de marknadsför sig. Detta tyder på att man till 
viss del omedvetet använder sig av just relationsmarknadsföring men att man inte i 
tillräckligt hög grad är medveten om det för att riktigt kunna utveckla det till sin fördel. 
 
Biblioteken ser i huvudsak den tekniska utvecklingen som positiv. Den har gjort det 
lättare att ha kontakt med en stor mängd människor och på så sätt få information om vad 
som är på gång. Tekniken har också gjort det lättare att samarbeta med övrig personal 
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inom högskolan/universitetet. Följer man med i utvecklingen är det lättare att påvisa sin 
betydelse och yrkesskicklighet och på så vis med sin kunskap väcka respekt. 
 
Två problem som dock nämns när det gäller den framväxande tekniken och de 
efterföljande nätverken är dels en känsla av tidsbrist när tekniken ska gå framåt, 
samarbeten fördjupas och kunskaperna öka och dels en oro för att den personliga 
kontakten ska gå förlorad i takt med att mailinglistor o.dyl. växer.  
 

6. Resultatredovisning av intervjuer 
 
Till skillnad från enkätundersökningen är det här de enskilda åsikterna som är 
intressanta. Därför redovisas svaren i högsta möjliga mån med hjälp av citat och direkta 
referat. 
 
6.1 Relationer/Kontakter 

 
Vilka personer vänder du dig oftast till, respektive vänder sig oftast till dig, i syfte att 
utbyta information av olika slag inom yrket? Här tänker jag framför allt på information 
som får det dagliga arbetet att fungera men även information som leder till att arbetet 
utvecklas. 
 
Det är framför allt inom tre områden som respondenterna har sina kontakter. Det är 
inom det interna kontaktnätet som finns på det egna biblioteket, det är inom högskolan 
vilken biblioteket är en del av samt inom den övriga biblioteksvärlden.  
 
Bibliotekarie 1 säger att det interna kontaktnätet är viktigt för honom. Hans främsta 
kontakt med sina kollegor är i form av olika funktionsansvarsgrupper i vilka kollegorna 
träffas och diskuterar. Själv är han funktionsansvarig för användarundervisningen 
berättar han,  och är därför naturligtvis med på de mötena men han är även med på 
informationsdiskmötena. I dessa ansvarsgrupper menar han att personalen får tillfälle att 
både sprida och ta emot information.  
 
Ledningsgrupperna talas det om på båda de besökta biblioteken. Bibliotekschef 1 säger 
att i hennes ledningsgrupp ingår de personer som är sektionschefer inom biblioteket och 
det är till dessa hon vänder sig för att resonera om olika saker och skaffa sig den 
information som hon behöver. ”Men”, säger hon, ”sen så är det ju så här också att inom 
en sån här liten organisation som vi är så vänder jag mig, beroende på vilken 
frågeställning det är, till den personen som är specialist på området så att säga”. Hon 
anser att det är enkelt att erhålla information inom organisationen men desto svårare att 
beskriva vilka personer som hon i högre grad har kontakt med. ”Det är klart att jag har 
ju mer kontakt med de personer som är inom ledningsgruppen men det låter så formellt 
för så är det i verkligheten inte, nej, jag tycker att det är alla inom organisationen. Jag 
försöker att ha en rätt öppen dialog här”. 
 
Bibliotekarie 2, som även är avdelningschef, har också svårt att avgöra med vilka hon 
egentligen har mest kontakt med inom det egna biblioteket men säger till slut att hon har 
täta kontakter mot framför allt ledningsgruppen och hennes avdelning.  
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Det andra kontaktområdet som respondenterna talade om finns gentemot den högskola 
som biblioteket är en del av. Bibliotekarie 1 säger att de har väldigt mycket kontakt med 
studenter, forskare och personal. ”Många gånger så är det studenter och forskare som tar 
kontakt med mig. ’Vilken databas är lämplig för mig?’, ’Jag söker den informationen?’ 
o.s.v. Men det kan också vara tvärtom att det är jag som vill gå ut och informera dem i 
t.ex. deras personaltidning som de har”.  
 
För bibliotekscheferna rör sig kontakterna inom högskolan framförallt med de högre 
instanserna där.  
 
Det tredje området som respondenterna har sina främsta kontakter gentemot är den 
övriga biblioteksvärlden. Respondenterna på bibliotek 2 talar om TeknologiBiblioteken. 
Bibliotekschef 2 förklarar att ”Teknis i Stockholm är ju ett ansvarsbibliotek men har 
föredragit att driva det som ett nätverk mellan Teknis, Chalmers, Lund, Linköping och 
Luleå. Cheferna där träffas flera gånger om året och har möten. Vi har en hel del 
gemensamma projekt som vi driver med detta. Vi känner varandra oerhört väl efter 
dessa år och det är dit man ringer i allmänhet”.  
 
Det är inte bara cheferna som har ett starkt samarbete på dessa bibliotek utan samarbetet 
återfinns på många nivåer inom biblioteken. Bibliotekschef 2 fortsätter, ”de som sysslar 
med inköp här de känner förvärvsfolket på de andra ställena och fjärrlånefolket de 
känner varandra och utbildningsfolket de känner varandra”. Kontakterna som finns 
mellan dessa bibliotek är enligt respondenterna av olika grad vad det gäller täthet och 
formalitet. Bibliotekschef 2 avslutar sitt svar med att säga att det på hans nivå är en 
oerhört tät och informell kontakt. 
 
Hur har dessa relationer kommit till stånd? D.v.s. hur kom ni i kontakt med varandra, 
på vems initiativ?   
 
Relationerna har kommit till stånd på främst fyra olika sätt. De vanligaste sätten att är 
relationerna ingår i organisationen eller att arbetsuppgifterna har gjort att relationerna 
har uppstått. Vissa relationer har respondenterna själva tagit initiativ till medan andra 
har kommit till stånd genom att respondenterna redan tidigare har haft kontakt med 
personerna i fråga. 
 
Det vanligaste sättet de interna kontakterna uppstår på är genom att relationerna sedan 
tidigare ingår i organisationen. Bibliotekschef 1 säger att det beror på organisationen, 
vilka personer som sitter i ledningsgruppen el.dyl. och vilka hon därigenom har en 
relation med inom organisationen. Kontakten med de olika kollegorna kommer därmed 
till stånd beroende på vilka funktioner personerna ifråga har. Detta är något som även 
bibliotekschef 2 påpekar. Han säger att när han tillsatte sin post som bibliotekschef så 
kom han helt utifrån biblioteksvärlden men ”då kom jag in i ett färdigt nätverk, 
biblioteken. På det här viset, väldigt snabbt, så kom jag in i de olika möten och 
sammanträden och arbetsgrupper som fanns där och lärde där känna dem (som var 
delaktiga där, min anm.). Och vi hade gemensam utbildning, kompetenshöjnings-grejer 
och sånt där. Då lärde man känna dem den vägen”. 
 
Organisationen gör som sagt att vissa relationer uppstår internt i biblioteken. Men 
organisationen, och de olika arbetsuppgifterna som finns där, gör även att relationer utåt 
kan uppstå. Bibliotekarie 1 säger att ”vad det gäller studenter och skapandet av 
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kontakter där så är det främst igenom att man har användarundervisning (som relationer 
uppstår, min anm.). Då blir man en person med ett ansikte som talar om vad jag jobbar 
med, vilket område, och att det är mig de kan vända sig till. Och då kan det bli att de 
söker direktkontakt via e-post eller när jag är ute och rör på mig i biblioteket eller att de 
kommer till mig när jag sitter i informationsdisken”. 
 
Respondenterna tar själva kontakt för att få nya relationer att uppstå. Bibliotekschef 1 
säger att ”jag tycker att jag tar betydligt mer initiativ nu än vad jag gjorde för några år 
sedan. Jag har blivit stärkt i den rollen att man måste ta kontakt”. Bibliotekarie 1 
berättar att ”gentemot forskare och personal /…/ så är det jag som driver på väldigt 
mycket genom att jag går dit i den uppsökande verksamheten. När jag besöker nån 
passar jag på att titta lite i den korridoren. Får jag kontakt med nån annan pratar jag lite 
med den och sådär. Så det har varit ett långsiktigt uppbyggande av kontakter. Det är inte 
möjligt att ha en bra kontakt med alla. Det kommer det väl aldrig bli eftersom det är så 
pass många människor som jobbar där. Men att man efter hand försöker sprida som 
ringar på vattnet så att man träffar fler och fler och får ett bättre kontaktnät”. 
 
Det fjärde sättet som relationerna framför allt har kommit till stånd på är genom att 
kontakten har funnits redan tidigare. Bibliotekschef 2 talar om hur det var när han 
tillsatte sin tjänst på högskolans bibliotek: ”Jag är en av dem. Jag har disputerat här, så 
jag kände ju förfärligt mycket folk, även om jag då varit borta i trettio år ifrån de här 
lokalerna. Det är hela min generation som sitter där, alla professorerna är i min ålder. Vi 
ska pensioneras tillsammans”. 
 
Finns det relationer i vilka du är aktivare resp. passivare? Vid högre aktivitet menar 
jag att det ligger ett större ansvar på dig att relationen skall fortgå och att du därmed 
måste ta större ansvar för arbetet i relationen? 
 
De relationer som respondenterna är passivare i är de i vilka andra har behov av 
information som respondenterna besitter. ”Jag är ju passivare i den rollen när det är 
någon annan som vill ha tag på information, alltså de har en fråga. Om det är en student 
eller forskare som söker efter något, om de har ett informationsbehov som de inte klarar 
av, då är jag ju naturligtvis passivare för då söker de ju upp mig”, säger bibliotekarie 1.  
 
Det finns även andra relationer i vilka respondenterna är medvetet passiva i som 
bibliotekschef 2 säger att han är när det gäller biblioteksföreningsfrågor inom Sverige. 
”Jag är väldigt god vän med dem allihopa men jag åker inte på så hemskt många möten, 
sitter inte i några styrelser. Så där är jag rätt så passiv, jag koncentrerar mitt intresse mot 
(högskolan, min anm.). Jag tar inte avstånd från dem men jag säger att det där är ett 
andrarangsintresse för mig. Jag uppskattar att de gör jobbet.” 
 
Det som respondenterna talar mest om är dock de relationer i vilka de är aktiva. 
Bibliotekarie 1 talar om hans relationer med studenterna som finns inom högskolan: 
”Aktiv är jag t.ex. när jag vill tala om att det finns en ny databas eller jag vill erbjuda 
dem möjlighet till handledningstid eller jag ska planera in en användarundervisning med 
studenterna. Då är jag aktiv, då söker jag kontakt med dem för att kunna erbjuda dem 
någonting”.  
 
Bibliotekschef 1 ser ett steg längre bort och talar om kontakten med andra bibliotek. 
”Det är klart att som ett ungt forskningsbibliotek som vi är, relativt ungt, så har jag en 
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viss förståelse för att jag måste ta vissa kontakter med ledningen vid andra 
universitetsbibliotek o.s.v. Jag har ett annat behov att utveckla kontakter med dem än 
vad de känner att de har behov att utveckla kontakt med mig som bibliotekschef vid en 
mindre högskola”.  
 
Bibliotekschef 2 ser ännu ett steg längre bort och talar om relationen med utländska 
forskningsbibliotek. ”Vi har drivit en del EU-projekt /- - -/ Det innebär att det har varit 
väldigt nära kontakter med mina kollegor på ett stort antal europeiska bibliotek, främst i 
Västeuropa. Och det har vi nog på initiativ härifrån”. 
 
Procentmässigt, ungefär hur många av dina relationer anser du att båda/alla parter är 
aktiva i? D.v.s. att båda parter tar en aktiv del i upprätthållandet av kontakten. 
 
Denna fråga har alla respondenter svårt att svara på och de ger alla väldigt olika 
procentangivelser. Bibliotekarie 1 tror att det kanske är 10 –15 procent, bibliotekschef 1 
gissar på 50 procent medan bibliotekschef 2 tycker att det är 100 procent. 
 
Bibliotekarie 2 kan inte svara på frågan eftersom hon tycker att det är för svårt att ange 
en viss procent eftersom ”det beror på hur man drar den procenten. Det är ju så olika på 
intensitet därför tycker jag att det är svårt att ge procent”. Olika intensitet talar även 
bibliotekarie 1 om. ”Det kan ju gå så lång tidsband mellan att man har kontakten med 
vissa personer så att det kan upplevas att det egentligen inte förekommer 
överhuvudtaget. Sen helt plötsligt så är det aktuellt med något igen så hör de av sig. 
Eller att jag märker att det är en kurs och då hör jag av mig lite mer”. 
 
Bibliotekschef 2 talar om hur mycket han uppskattar alla sina relationer. Han anser att 
de alla är av sådan karaktär att alla parter tar aktiv del i upprätthållandet av dem. Här 
kommer han även in på nästa fråga som handlar om oönskade kontakter. ”Jag har 
väldigt bra relationer. Jag tror det, det kan ligga på olika nivå. Helt ointressanta har jag 
inga relationer, jag känner mig inte påtvingad några. Jag kan vara passiv, i mening inte 
göra jobbet, men jag har väldigt positiva relationer. Det är väldigt skönt på det viset. 
Det är inga konflikter, och det är inga olika åsikter. /---/ Det är inga relationer som 
tynger mig, jag uppskattar dem jag har.” 
 
Upplever du att din tid går åt till att sköta kontakter som du inte har någon nytta av? 
 
Att bibliotekschef 2 inte anser detta det vet vi redan men inte heller de andra 
respondenterna ansåg att oönskade kontakter var ett större problem. Bibliotekarie 2 
svarar att hon anser att tiden i väldigt ringa grad går åt till dessa kontakter. ”Det är klart 
att det förekommer men det är en liten del. För tiden åtgår till att sköta kontakter som 
jag har nytta av”.  
 
Både bibliotekschef 1 och bibliotekarie 1 betonar att alla relationer en dag kan visa sig 
vara av betydelse. Bibliotekschef 1 talar om personer som regelbundet kontaktar henne i 
hopp om att få jobb. Detta kan för henne kännas lite besvärligt om hon vet att de på 
biblioteket inte kommer att utannonsera någon tjänst på länge. Hon tillägger dock att 
även de relationer som man för stunden inte kan se nyttan med, som dessa med de 
arbetssökande, en dag kan visa sig väldigt positiva.  
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Bibliotekarie 1 säger att ”all form av kontaktverksamhet, alla kontakter, även om det 
inte är något som i den situationen ger mig någonting är ju ändå en god bild för 
biblioteket. Ett serviceåtagande som sprider ett gott rykte. Nästa gång de vill ha kontakt 
så kanske de vill göra något som jag är med på, då är det mycket lättare eftersom jag har 
hjälpt dem tidigare. Om det är så att de vill fråga mig någonting när jag möter dem när 
jag är på väg hem från jobbet så är det givande också. Alla situationer är givande”. 
 
6.1.1 Sammanfattning om relationer 
 
Respondenterna har sina relationer inom framför allt tre områden: för det första inom 
det egna biblioteket, för det andra inom högskolan som biblioteket är en del av samt för 
det tredje inom den övriga biblioteksvärlden. Dessa relationer har kommit till stånd på 
främst fyra olika sätt: 1 - de har ingått i organisationen, 2 - arbetsuppgifterna har gjort 
att relationerna har uppstått, 3 - respondenterna har själva tagit initiativ till relationerna 
samt 4 - respondenterna har haft en tidigare kontakt med personerna i fråga. De 
relationer som respondenterna är passivare i är de i vilka andra har behov av 
information som respondenterna besitter men det finns även andra relationer i vilka 
respondenterna är medvetet passiva. Aktiva är respondenterna bl.a. i relationerna med 
de studenter som finns inom högskolan samt i vissa relationer med svenska och 
utländska bibliotek. Respondenterna har svårt att svara på i hur många av deras 
relationer som det finns en interaktion. Deras gissningar sträcker sig från att 
interaktionen finns i endast 10 upp till hela 100 procent av deras relationer. Ingen av 
respondenterna ansåg att oönskade relationer var ett större problem.  
 
6.2 Teknisk utveckling 
 
Har den tekniska utvecklingen påverkat ditt dagliga arbete? Om du tänker tillbaka ett 
år i tiden, ser du då någon skillnad? 
 
Alla respondenterna tycker att tekniken på något vis påverkat deras arbete och kan se en 
skillnad om de går ett år bakåt i tiden. De tar dock upp lite olika saker.  
 
Bibliotekarie 1 och bibliotekarie 2 talar båda om e-post. Bibliotekarie 1 säger att frågor 
från framför allt studenterna kommer mycket mer på e-post nu än vad det gjorde för ett 
år sedan. Kommunikationen med lärarna tycker han dock har gått mycket på e-post 
redan tidigare. Han har även kopplat upp sig på ICQ men det är ingenting som lärarna 
har gjort så med dem har han ingen kommunikation via den utan det är mer gentemot 
andra personer med IT-frågor. Så den stora förändringen är för honom att han får 
mycket mer e-post än tidigare.  
 
Den förändring som bibliotekschef 1 främst ser när det gäller den tekniska utvecklingen 
är att de använder sitt intranät mycket mer inom biblioteket. E-posten ser hon ingen 
förändring av så som bibliotekarie 1 gör. Här får man dock ha i åtanke att hon som 
bibliotekschef inte har den kontakt med studenterna som bibliotekarierna har och därför 
inte har samma möjlighet att se den skillnad som bibliotekarie 1 gör. 
 
Bibliotekarie 2 tar upp en aspekt av e-post som hon tycker har blivit aktuell under det 
senaste året. ”Det förväntas att man läser sin e-post löpande. Det tycker jag också är en 
förändring. Tidigare så gjorde man det kanske varje morgon, när man var lite nyfiken på 
eftermiddagen, men nu kräver jobbet att man följer den löpande. Folk sitter och väntar 
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på besked och förväntar sig att man svarar praktiskt taget omgående. Det tycker jag att 
jag har upplevt en förändring av på det senaste året. Där ligger det ju också i ett eget 
intresse och man förväntar sig ju detsamma av andra”.  
 
Bibliotekarie 2 berättar vidare hur hon även märker att kravet på tillgänglighet bara ökar 
och ökar. ”Jag kände när jag började med de här arbetsuppgifterna att jag befann mig på 
många olika ställen i huset så att jag inte kunde svara i telefon. Jag kunde inte ha den 
tillgängligheten som jag behöver, alltså måste jag skaffa en mobil så att jag kunde vara 
nåbar hela tiden”. 
 
Bibliotekschef 2 säger att ur bibliotekssynpunkt så är det inte själva tekniken som är det 
intressanta utan det är det tillämpningen av den som är det. ”Och den är så kraftfull så 
där tycker jag att man hela tiden förbättrar sig. Vi bygger upp just de här 
kontaktfrågorna, hur vi kommunicerar och vi kommunicerar över hela världen. Det är 
otroligt vad det fungerar. Vi drar nytta av tidsskillnader och så där. Det är bra”. Som 
exempel på tillämpningar av tekniken ser han inga dramatiska nya verktyg under det 
senaste året men nämner ändå att de har startat en liten försöksverksamhet med WAP 
och att han har införskaffat en handdator. 
 
Har den tekniska utvecklingen påverkat samarbeten med andra bibliotek? 
Hur? Både i ett ettårs-perspektiv och i ett längre perspektiv. 
 
Respondenterna menar att det har blivit mycket lättare att få en inblick i och kontakt 
med andra bibliotek genom den tekniska utvecklingen men det som de framförallt talar 
om är uppkomsten av olika diskussionsgrupper och mailinglistor.  
 
Bibliotekarie 2 säger att ”det blir en mycket tätare kontakt på grund av e-mail. Och där 
behöver det ju inte bara vara direktkontakten från dig till mig utan man är ju med i såna 
här maillistor, så man följer hela tiden diskussioner på andra bibliotek. Och på så sätt så 
skapar ju det också en närhet som bara ökar egentligen”.  
 
Bibliotekarie 1 ger några exempel på diskussionsgrupper som han är med i varav en är 
BIBLIST. Denna är han dock inte så positivt inställd till: ”Det ställs ju mycket frågor 
egentligen som kanske inte är så mycket att diskutera. För det är ju oftast på en nivå 
som inte känns speciellt intressant så man deltar inte så där jättemycket i den”. Även 
bibliotekschef 1 är medlem av BIBLIST utan att vara särskilt imponerad av den: ”Det är 
ju klart att man har påverkats av BIBLIST även om inte den diskussion som försiggår 
där är särskilt intressant, men ändå!”. En stor fördel kan hon dock se med BIBLIST: 
”Det ges väldigt mycket mer tillfällen till att upptäcka personer tycker jag. Så jag tror på 
det sättet att man sprider sina relationer, man har många fler relationer idag än vad man 
hade för ett antal år sedan. Nu tror jag att det är ett väldigt mycket bredare kontaktnät 
som de flesta har. Som jag har i alla fall”. 
 
Respondenterna menar som sagt att det tack vare Internet har blivit mycket lättare att få 
en inblick i, och en kontakt med, andra bibliotek. Bibliotekschef 1 säger att: ”man får ju 
väldigt lätt i dag en helt annan inblick i andra bibliotek. Man kan kolla deras hemsidor. 
På det sättet blir man ju mycket mer informerade om varandra och kan då också, på ett 
helt annat sätt idag, hitta personer som kan vara intressanta att ta kontakt med”. 
Bibliotekarie 1 håller med om detta. ”Nåt annat man märker är att man kanske utnyttjar 
Internet lite. Vi tittar på andra bibliotek. Ser hur deras sidor ser ut, ser vad det finns för 
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information där. Har de lagt upp några manualer till informationssökning? Hur ser de ut 
i förhållande till mina? Det utnyttjar man för att på ett enkelt sett komma åt och kunna 
se andra bibliotek”. 
 
Bibliotekschef 2 tar upp ett annat sätt på vilket Internet har påverkat samarbeten med 
andra bibliotek. ”Man kan ju skicka dokument av en helt annan tyngd, storlek och 
kvalitet fram och tillbaka. Man kan ha en helt annan kontakt med omvärlden”. 
 
Har den tekniska utvecklingen påverkat samarbeten med övrig personal på högskolan? 
Hur? Både i ett ettårs-perspektiv och i ett längre perspektiv? 
 
Med hjälp av framförallt e-post och hemsidor ser respondenterna att relationerna till 
högskolan har påverkats. De har gjort det enklare att behålla och erhålla kontakt med 
personer som kan vara av intresse. ”Av någon anledning är det lättare att kontakta 
någon per e-post. Jag menar, det var lätt att ringa förr också men väldigt ofta när man 
ringer så får man tyvärr inget svar. Folk är inte på rummet så skickar man ett mail 
istället”, säger bibliotekschef 1. Även intranäten och de interna mailinglistorna har i 
detta sammanhang bidragit till förändring enligt respondenterna. Bibliotekarie 1 säger 
att de på biblioteket har ett intranät i vilket de lägger ut mötesprotokoll och liknande. 
Detta har påverkat relationerna med den övriga bibliotekspersonalen väldigt mycket.  
 
Bibliotekschef 2 talar vidare om den interna mailinglista som de har på högskolan och 
vad den har betytt: ”vi hade inom biblioteket en sån här lista där var och en kan skicka 
in så går det till alla som är anställda och den har varit igång i många, många år. 
Fungerar väldigt bra. Jag har inte, vilket är anmärkningsvärt, jag tror inte att det varit 
någon på de fem sista åren som har sagt att vi får ju aldrig nån information. /---/ Hos oss 
här när vi har möten och det skrivs protokoll eller minnesanteckningar så vill jag ha ut 
dem samma dag eller senast dagen efter. När vi har ledningsgruppen så skrivs det 
protokoll direkt och det går ut till alla anställda samma dag. Då får ju folk se vad de 
diskuterade i förmiddags. Då kan de komma med följdfrågor medan det är aktuellt. Den 
typen har jag sagt på högskolan också, även om jag bara kan gå på ett begränsat antal 
möten, jag vill ha protokoll och minnesanteckningar omedelbart. Jag vill inte ha det 
gamla sättet att de kommer två dagar innan nästa möte. Jag vill ha det som arbetspapper. 
Det är ett sätt att arbeta och nu skickar man ju alltid ut det på nätet för att det ska finnas 
tillgängligt, för att man ska hitta det. /…/ det är en detalj men den är oerhört viktig för 
mig”. På så sätt menar han att nya tekniska nätverk har skapats både inom biblioteket 
och i samarbete med högskolan. 
 
Hemsidorna har påverkat på så sätt att det har blivit enklare att ta reda på vad som sker 
på högskolorna. Bibliotekschef 1 berättar: ”Jag tycker att man via högskolans hemsida 
kan hålla sig mer a jour med vad som händer. Det gör det också lättare att spontant, i 
matsalen t.ex. slå sig ner och prata. Man känner sig uppdaterad och det skapar frågor 
också. Det förväntas ju av oss, och det är viktigt, att vi som jobbar på biblioteket vet vad 
som händer ute på de olika enheterna. Ju mer information man har desto lättare är det 
faktiskt att inleda en kontakt. Man blir säkrare”. 
  
Bibliotekarie 2 tog upp en annan aspekt av vad hemsidorna har bidragit till. Hon 
menade att bibliotekets egen hemsida har gjort att bibliotekarierna blivit mycket mer 
tillgängliga än förr. Det har genom hemsidorna blivit lättare för användarna att komma i 
kontakt med de som för dem är de intressanta bibliotekarierna. 
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Bibliotekarie 1 berättade om hur tekniken gör att nya relationer mellan bibliotekarierna 
och högskolepersonalen blir mer intensifierade och nödvändiga. ”Om man ser till 
Internet så är det ju att vi har fått mycket fulltextdatabaser med det här internationella 
avtalet som vi har, som gör att det finns mycket mer tillgängligt. Där har ju kontakten 
ökat mer (med forskare o.dyl., min anm.) eftersom man har mer frågor och vill ha tag på 
artiklar och inte riktigt vet hur man ska göra”.   
 
Bibliotekschef 2 berättar också att även han som bibliotekschef har kontakt med 
forskare och lärare på högskolan. ”Jo det har jag för jag försöker ju att följa med lite på 
vad de gör men det ligger rätt mycket på det personliga planet. Det är inte så att jag 
sitter och gör sökningar åt dem men vad jag gör så talar jag ju om, de är ju i mogen 
ålder ungefär som mig: ’det har hänt rätt mycket på den här fronten, om det nu är 25 år 
sedan du var på biblioteket senast så kanske du ska komma ner och hälsa på så ska jag 
visa dig nåt med datorer må du tro’. Nej men ja, det har jag och jag känner ganska 
många. Och jag går på en hel del föredrag och följer upp för jag vill veta vad som 
händer på (högskolan, min anm.). Jag vill veta vilka våra forskare är i någon allmän 
mening. Det är bara en liten del som jag kan ha grepp om men ändå, så jag ser hur 
stämningen går. Det är väldigt viktigt att komma in så man vet ungefär, framförallt den 
psykologiska frågan. Om de har katastrof på ekonomin så är de ytterst ovilliga att betala 
till biblioteket. Då måste man argumentera väldigt hårt. Vad är det vi bör hålla dem med 
och vad vore kul men det har vi inte råd med? Så för att få den allmänna ja, ja. Det är 
inte bara ledningen nej, nej”. Denna kontakt tycker han har förändrats i och med 
tekniken och deras interna mailinglista: ”I och med att man nu konsekvent lägger upp 
just de här papperna jag talar om (mötesprotokoll o.dyl., min anm.), de finns åtkomliga 
de här dokumenten. Och de börjar komma i tid. Och man kan hitta dem, så även om du 
har glömt att sätta in dem i en pärm så går dem att hitta. Det är väldigt bra”. 
 
Har den tekniska utvecklingen bidragit till att nya relationer eller nätverk har skapats 
under det senaste året? 
 
Denna fråga råder det lite delade meningar om bland respondenterna. Bibliotekschef 1 
kan se att tekniken bidragit till nya relationer under det senaste året eftersom det är fler 
personer som ger sig till känna genom BIBLIST och via bibliotekens hemsidor. 
”Tidigare så kanske man hade en kontakt på ett bibliotek. Idag om jag vill höra hur man 
gör i en viss policy-fråga på ett annat bibliotek då går jag ju in och tittar på det 
bibliotekets hemsida och så ser jag vem som är ansvarig för låneservicen och så ringer 
jag ju den personen istället. Tidigare så ringde jag kanske till bibliotekschefen eller 
någon jag kände där som kanske inte riktigt visste”. Bara på det senaste året kan 
bibliotekschef 1 se en skillnad och det anser hon bero på att ”man har lärt sig att 
använda sig det mer på det sättet och hemsidorna har blivit bättre och bättre, man kan 
till och med se små foton på folk som man ska ringa och prata med sen”. 
 
De andra respondenterna kan dock inte se att den tekniska utvecklingen bidragit till att 
nya relationer eller nätverk skapats under det senaste året. Bibliotekschef 2 och 
bibliotekarie 2 anser båda att tekniken kan förenkla bildningen av nätverk men att det i 
grunden är ett gemensamt intresseområde som gör att de bildas. Bibliotekschef 2 säger: 
”Nej, inte genom den tekniska utvecklingen, utan de nätverken, skälen till att de bildas 
är att man har ett gemensamt problemområde som det är intressant att diskutera, då 
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använder vi tekniken som hjälpmedel och det är oerhört lätt med e-mail helt enkelt. /---/ 
Men e-mail har ju funnits i tio år snart”.  
 
Bibliotekarie 2 vars åsikter i denna fråga stämmer överens med bibliotekschef 2´s 
avslutar dock sitt svar med att säga: ”Att det bara skulle bero på tekniken har jag svårt 
att se direkt, så vida det inte är så att det är de tekniska frågorna. Det kan ju också vara 
nånting just i detta sammanhanget som skapar en ny grupp”.  
 
Bibliotekschef 2 avslutar i sin tur sitt svar med att säga att han ändå har sett en 
förändring när det gäller teknik och kommunikation under det senaste året och det är 
genom användandet av PowerPoint. ”Det skulle väl vara PowerPoint som har slagit 
igenom när man ska ut och presentera vad vi håller på med. Det har ju förändrat. Det 
har kommit i år. Förr så körde man overhead enbart. Men fördelen med detta är att har 
du gjort ett PowerPoint så kan du ju sen skicka den som attachement och du kan skicka 
iväg den och de kan använda den igen. Så att jag tror att det förändrar en del”.  
 
Påverkar den tekniska utvecklingen på något vis de relationer och nätverk som redan 
funnits under en längre tid, t.ex. med leverantörer? 
 
Alla respondenter är överens om att tekniken har påverkat existerande relationer och 
nätverk och även här talas det om att kommunikationen har blivit intensivare. 
Bibliotekarie 1 säger: ”Ja det påverkar kommunikationen så att den blir intensivare när 
det är någonting för man blir ju alltid nådd och man ska alltid ha tillbaka. Jag tycker att 
det är väldigt viktigt att om man får e-post och de söker kontakt att man svarar väldigt 
snabbt. Det gör ju att man blir hela tiden nådd. Är man borta, eller man har mycket att 
göra, så knappar man av telefonen, då är man borta. Men har man undervisning och 
kommer tillbaka då ligger ju fortfarande e-posten där och då måste man ju svara på den. 
På så sätt så blir man ju mycket mer nådd och får alltid kravet på sig att man ska svara 
på mail. Det är ju både på gott och ont naturligtvis”.   
 
Även användningen av teknik anses ha blivit intensivare. ”Jag tror att svaret på din 
fråga är att vi som tradition alltid har varit storanvändare av den här tekniken. Vi var 
oerhört tidigt ute med webb och sånt, på forskningsstadiet och använde det rutinmässigt.  
Nu så använder vi de existerande delarna mer och mer intensivt och det som har hjälpt 
oss i tekniken, det är snarast kapacitet och hastighetsfrågor. Men vi har inte på nåt vis 
kommit till botten så det fortsätter alltså att hjälpa oss. Det är inga spektakulära nya 
uppfinningar utan det är bara ett nytt sätt att använda den teknik som nu är etablerad”, 
menade bibliotekschef 2. 
 
6.2.1 Sammanfattning om teknisk utveckling 
 
Alla respondenterna tycker att tekniken har påverkat deras arbete och kan se en skillnad 
även om de endast går ett år bakåt i tiden. Det som tas upp är framför allt den ökade e-
posten och de intranät som nu används i högre grad inom biblioteket samt uppkomsten 
av diskussionsgrupper och mailinglistor. Det talas även om hur kravet på tillgänglighet 
p.g.a. tekniken har ökat. Den tekniska utvecklingen har också gjort att det blivit mycket 
lättare att få en inblick i och kontakt med andra bibliotek. Även relationerna med 
högskolan har påverkats med hjälp av framförallt e-post och hemsidor. E-posten och 
hemsidorna har gjort det enklare att behålla och erhålla kontakt med personer som kan 
vara av intresse. Hemsidorna har också påverkat på så sätt att det har blivit enklare för 
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bibliotekarierna att ta reda på vad som händer på högskolorna samt för 
högskolepersonalen och studenterna att ta reda på vad som händer på biblioteket. Själva 
teknikfrågorna gör också att nya relationer mellan bibliotekarierna och 
högskolepersonalen blir mer intensifierade och nödvändiga. En av respondenterna 
menade att tekniken har bidragit till att nya relationer har skapats under det senaste året 
eftersom det är fler personer som ger sig till känna genom BIBLIST och via 
bibliotekens hemsidor. De andra respondenterna kunde dock inte se några nya relationer 
p.g.a. tekniken men det påtalades ändå att tekniken kan förenkla bildningen av nätverk 
men att det i grunden är ett gemensamt intresseområde som gör att de bildas. Ett 
exempel som nämns på hur kommunikationen har förändrats i och med tekniken är 
användandet av PowerPoint. Alla respondenter är överens om att tekniken har påverkat 
existerande relationer och nätverk och det talas genomgående om att kommunikationen 
p.g.a. tekniken har blivit intensivare. 
 
6.3 Nätverk 
 
Vilka nätverk är du inom yrket delaktig i, d.v.s. tekniska och sociala av olika slag? 
 
Respondenterna talade här om sina nätverk inom organisationen, inom högskolan samt 
inom biblioteksvärlden.  
 
När det gäller de nätverk som finns inom organisationen så talar bibliotekarie 1 åter om 
de funktionsgrupper som de har inom hans högskolebibliotek. ”Där är jag med i något 
som heter webbgruppen som hanterar våra IT-frågor och vår hemsida. Jag även är med i 
den som heter undervisningsgruppen som diskuterar användarundervisningsfrågor, där 
är jag funktionsansvarig. Jag är med i den här gruppen vad det gäller 
informationsdisken, referensdiskens arbete. Sen brukar vi ha lite mer informella, vår 
ämnessektion /…/ brukar ha lite möten nån gång per termin så där, då vi pratar om vad 
som händer inom ämnesområdet”. Bibliotekarie 1 berättar även om ett nätverk som 
finns inom högskolan och som jobbar med distansutbildningsfrågor. Där sitter han med 
som representant från biblioteket för att utveckla biblioteket som en viktig instans.  
 
Även bibliotekarie 2 talar om de nätverk som finns inom organisationen. ”Ja, kollegor 
emellan så är det ju tät kontakt även om det inte är något uttalat, nåt organiserat nätverk. 
Där är det svårt att dra en gräns tycker jag. Det finns ju så många arbetsgrupper så att 
säga”. 
 
Alla respondenter är inom biblioteksvärlden med i diverse nätverk. Bibliotekschef 1 
berättar om de olika nätverk som hon är medlem i. ”Dels så är jag ju med i ett nätverk 
av samtliga chefer vid universitets- och högskolebiblioteken i landet. Vi träffas 
regelbundet, åtminstone en gång om året vid en högskolebibliotekskonferens. Och sen 
så har högskolorna en grupp som kallas BISAMgruppen, som består av cheferna för de 
mindre och medelstora högskolorna. Det är relativt ofta som jag kontaktar någon eller 
några personer ur den här gruppen för att diskutera olika frågor. Här i kommunen har vi 
ett nätverk bestående av alla typer av bibliotek i kommunen – folkbibliotek, 
företagsbibliotek och myndighetsbibliotek. Vi träffas någon gång om året”.  
 
Bibliotekschef 1 talade även om de mailinglistor som hon är medlem i. ”Jag deltar bara 
i en enda lista och det är BIBLIST men i övrigt så har jag gett upp alla de där listorna. 
När det blev hundratals brev i e-posten då kände jag att det gick bara inte, man fick 
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hoppa av alla de där. Så där är det väl BIBLIST och ja, jag är med på någon 
kvalitetslista också om kvalitetsarbete inom biblioteksområdet, fast den är inte särskilt 
livaktig”. 
 
Bibliotekschef 2 är även han med i en hel del nätvek inom biblioteksvärlden. Först och 
främst är han med i en lite mindre grupp som består av de nio större universitets- och 
högskolebiblioteken i Sverige. De biblioteken anser han har ett väldigt starkt nätverk. 
Sen berättar han också om hur alla forskningsbibliotekscheferna i Sverige träffas då och 
då och känner varandra ganska väl. Även med bibliotek utomlands finns det en hel del 
nätverk som biblioteket är delaktigt i. Han berättar dels om ett nordiskt nätverk och dels 
om de europeiska nätverk som de byggt upp med hjälp av EU-projekt. Om kontakten 
med biblioteken i Östeuropa säger han att ”det är väldigt starka nätverk faktiskt där vi 
känner varandra väldigt väl idag. Och det är helt möjliggjort av att dit till de länderna 
har sedan flera år nu e-posten fungerat perfekt. Telefon har varit hattigt och fax har varit 
hattigt men e-posten har gått så vi har kunnat driva ytterst professionellt samarbete med 
dem. Det är starka nätverk, professionella”.  
 
Bibliotekschef 2 talar vidare om betydelsen av de svenska nätverken. ”Jag är med i 
Bibliotekariesamfundet förstås och Tekniska litteratursällskapet, TLS, och känner ju rätt 
mycket folk där. Fördelen med (TLS, min anm.) är att man där byggde upp ett nätverk 
som är viktigt till industribibliotekarier. Vi har ju traditionellt haft en väldigt stark 
kontakt ut till industrin. De har alltså förlitat sig på oss. Det har varit väldigt mycket 
fjärrlån. Allt det där förändras väl lite men det är oerhört viktigt att känna 
bibliotekscheferna på /…/ så vi vet vilka det är, för det är ju kollegor. Och det gör man 
med Tekniska litteratursällskapet framför allt. Och de (nätverken och relationerna, min 
anm.) är ju då på gränsen till professionella och sociala för man bygger ju nätverket 
genom att ha väldigt trevligt tillsammans på fester och årsmöten och allt sånt där”. 
 
Vilka av dessa har biblioteket och dess personal själva varit med om att bygga upp eller 
utveckla? 
 
Denna fråga gav lite olika svar. Bibliotekarie 2 tyckte att de varit delaktiga i att bygga 
upp samtliga nätverk som hon var delaktig i medan bibliotekarie 1 tyckte att biblioteket 
främst varit aktiva i att bygga upp de interna nätverken: ”Ja det är alla dem som 
egentligen är interna. Som jag sa innan med personalmötena som är med 
informationsdisken, webbgruppen och användarundervisningen. Det är ju sånt som 
baseras och grupperas efter våra olika funktioner i biblioteket. Samma sak det som berör 
mitt ämnesområde, det är också sånt som är skapat här inne inom organisationen. För 
dem är ju biblioteket det aktiva i att skapa. De andra är ju egentligen inte vi orsak till att 
de har blivit.”  
 
Bibliotekarie 1 tar även upp det nätverk som bibliotekschef 1 sedan talar vidare om; 
”Det första jag kom att tänka på är det senaste som har hänt och det är det nätverk som 
vi håller på att bygga upp med personer ute på lärcentra. Vi håller på att utveckla 
servicen till distansstudenter och då sitter (bibliotekarie 1, min anm.) med i detta 
nätverk och är väldigt aktiv där. Och det är mycket tack vare (bibliotekarie 1, min anm.)  
som det här nätverket har kommit till stånd. Så vi försöker bygga upp ett nätverk med 
representanter ute ifrån lärcentra och också ute på kommunbiblioteken i länet här. Det är 
ett precis nybildat nätverk kan man säga som är väldigt spännande, för det är ju dels 
verkligen ett möte mellan forskningsbiblioteksvärlden och folkbiblioteksvärlden och 
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dels också gentemot personer som sitter ute på de här lärcentra i kommunerna /…/ som 
inte alls har nån biblioteksbakgrund eller kan något om bibliotek egentligen. Så det är 
väldigt bra. Det var ett sånt nätverk som jag tycker att vi ligger bakom”. 
 
Bibliotekschef 2 berättar om ett internationellt nätverk som biblioteket är väldigt aktivt 
i. ”Det jag inte nämnde som vi är väldigt aktiva i det är /…/ som byggdes upp för 40 år 
sedan på initiativ av en av mina företrädare här. Den är synnerligen aktiv. Det är 
bibliotekschefer över hela världen på tekniska universitet som har ett stort möte om året 
och dit brukar vi åka. Det är oerhört intressant att höra hur biblioteksfrågorna utvecklas 
inom vår sfär. Det nätverket är starkt och /…/ vi har väl egentligen i alla år haft 
styrelseledamöter i det. Där är vi mycket aktiva”. 
 
Bibliotekschef 2 resonerar sedan vidare och säger: ”Ja man utvecklar ju (nätverk, min 
anm.) genom att fylla det med innehåll. Genom att vara med och delta i diskussionerna. 
Det är värdelöst, förfärlig slöseri med tid om man bara åker och sitter av ett möte och 
inte säger någonting och inte känner dem som är där. Så vi försöker nog att vara 
väldigt… Och det ska jag säga är på alla nivåer här, utbildningsfolket de har möten tvärs 
över Sverige, fjärrlånefolket har också ett väldigt starkt nätverk där de träffas. Och det 
är mycket medvetet /…/ budskapet från oss till omvärlden, framför allt till ingenjörerna 
i industrin, att behöver du en biblioteksfråga gå till ditt gamla universitetsbibliotek eller 
gå till det närmaste utav oss fem (TeknologiBibliotek, min anm.). Vi har alla samma 
kunskap, vi är lite olika profilerade men vi hjälper dig alltid, vi vet vem i Sverige som är 
bäst på det här så vi ska lifta dig rätt. Och så har vi goda vänner och kollegor på alla de 
andra ställena så vi kan säga att här har vi en låntagare som vill ha det och det kan du 
hjälpa honom? Det är ett professionellt nätverk som är väldigt värdefullt”. 
 
Har du lagt märke till att nya nätverk har uppstått mellan olika yrkesroller som du är i 
kontakt med? Kanske har biblioteket fått en mer integrerad roll i högskolan, kanske har 
den tekniska utvecklingen gjort nya nätverk nödvändiga? 
 
Alla respondenter var överens om att de lagt märke till att nya nätverk hade skapats 
mellan olika yrkesroller som de är i kontakt med. De hade främst lagt märke till nya 
nätverk inom högskolan, inom distansutbildningsområdet, bland IT-ansvariga samt 
mellan olika bibliotekstyper. 
 
Bibliotekarie 1 berättar att ett sätt som han har lagt märke till att nya kontakter har 
skapats på är genom att de för några år sedan skapade ett biblioteksråd på den högskola 
där biblioteket befinner sig. Det är ett råd där förutom representanter från biblioteket 
även personal och studenter från de olika fackhögskolorna sitter med.  
 
Bibliotekschef 2 och bibliotekarie 2 talar också om nya nätverk inom högskolan. 
Bibliotekschef 2 säger: ”Starka nätverk på en annan sida, det är frågan om bibliotekens 
roll i grundundervisningen på högskolan /…/. Och då bildas genom högskolan nätverk 
mellan lärare, bibliotekarier och andra för att försöka få resurser och tid för att driva 
projekt i detta här”. 
 
Bibliotekschef 2 talar vidare om nätverk inom distansutbildningsområdet, vilket även 
bibliotekarie 1 gör. Bibliotekarie 1 säger: ”Det här (nätverket för distansutbildning, min 
anm.) det är ju så att det jobbar ut emot regionen, kommunen och distansstudenter. Det 
är nog lite drygt ett år sedan det skapades. Det är ett sånt som är ett nytt nätverk”. 
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Bibliotekschef 1 tar i detta sammanhang upp att de olika bibliotekstyperna närmar sig 
varandra. Detta anser hon vara mycket beroende på distansutbildning.  
 
Nya nätverk inom IT-världen talar båda bibliotekscheferna om. ”Vår 
systembibliotekarie här är med i ett nätverk med IT-ansvariga på högskolan och där 
också folk från dataenheten sitter med /…/ de träffas regelbundet. Och det är ju 
nödvändigt”, fastslår bibliotekschef 1.  
 
Bibliotekschef 2 talar om konflikten som enligt honom leder till att nya nätverk uppstår. 
”Det starkaste egentligen som berör oss mycket det är ju IT-sidan. Därför att IT-folket, 
om man ser IT som en ren infrastrukturfråga, en teknisk fråga där det ger möjligheter… 
Om vi säger så här, många av dem kan ha en tendens att säga att ’databaser ja det är en 
typisk IT-fråga, det är vi som ska sköta det’. Medan vi på biblioteket säger; ’i databasen 
så är det ju innehållet som är det intressanta, det är ju vi som kan sortera och värdera’. /-
--/ Och då innebär det att det bildas nätverk av IT-folk och du har nätverk som försöker 
brygga över och göra annat så att vi ska klara ut de här grejerna och i bästa fall hitta en 
bra lösning på det hela”.  
 
Skapar eller bidrar nätverken till någon form av problem i ditt arbete? 
 
Övervägande var alla respondenter positiva till nätverk. Bibliotekarie 1 inledde sitt svar 
på följande vis: ”Inte problem skulle jag inte vilja säga att det här gör utan där jag är 
med tycker jag att det är väldigt intressant och givande för det är en chans att kunna 
träffas i lite mindre grupper, de som är berörda, och diskutera de här frågorna med 
varandra, lite som bollplank. Det kan uppstå idéer och så kan man gå tillbaka, så jobbar 
man lite på det och så testar man och sen så träffas man igen och så kanske man 
utvärderar, ’Hur gick det för dig?’, ’Hur gick det för mig?’. Tyckte man att det här var 
bra, ska vi fortsätta med det eller ska vi göra på ett annat sätt? Då tycker jag att det är 
väldigt givande. Det är samma sak som (nätverket för distansutbildning, min anm.) man 
får in personer utifrån, såna som jobbar på lärcentra ute i kommunen som ska 
distribuera utbildning till folk i regionen. Det är ju väldigt svårt för mig att ha kontakt 
och se vad har de för behov där ute så då kan jag få in information och synpunkter, så 
jag tycker det är väldigt bra. Och att jag själv när jag vill ha ut, när vi gör en ny hemsida 
t.ex. som vi gjort för distansstudenter, att jag då kan få hjälp att informera och 
marknadsföra det utåt och att jag inte ska behöva gå ut /…/ utan att jag kan skicka det 
vidare med regionala samordnare som sen sprider det inom sina regioner”.  
 
Bibliotekschef 2 kunde inte säga att han såg något direkt negativt med nätverk. ”Nej det 
kan jag inte säga. Jag menar det är ju arbetsbelastning möjligen, men jag menar, jag tar 
ju aldrig på mig mera än vad jag tycker är roligt så att jag ser det som en ren tillgång. 
Jag kan inte säga att det är nåt som är belastande. I så fall så har jag ju makt att skära ner 
eller skära av eller gå ur ett nätverk”. 
 
De övriga respondenterna kunde dock se några problem med nätverk. ”Jo om vi räknar 
in maillistor i nätverk så kan det ju ibland förekomma väldigt mycket inlägg och 
synpunkter som man kan känna är ovidkommande men man kan inte direkt strunta i att 
läsa dem i alla fall utan man känner att man borde ögna igenom dem. Då kan ju det ta en 
väldig tid. Och där kan man känna en lätt irritation. Det är ungefär som när man sorterar 
reklamen hemma, man måste titta på den innan man slänger den och man försöker ju 
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göra det så snabbt man kan. Men det är den enda form av irritation som jag har känt”, 
svarade bibliotekarie 2. 
 
Bibliotekarie 1 som tidigare talat om fördelarna med nätverk kunde även se det som 
enligt honom inte var så positivt. ”Det enda är ju naturligtvis att det blir lite 
administrativt arbete och ibland om det rör ihop sig kan man ju få den där dumma 
känslan av att det känns som om man bara går på möte och möte och möte, för ibland 
kan det vara svårt att se effekten av ett möte just när man sitter på det, man kan bli lite 
stressad av det. Men sen där emellan är det lugna perioder och då blir det lättare att gå 
vidare med det praktiska arbetet och bygga på det arbetet som läggs fram i de här 
grupperna. Jag tycker nog det är bra, nätverk är bra men det ska ju vara på rätt nivå för 
det som är intressant för det man jobbar med”. 
 
Bibliotekschef 1 tog upp att det måste finnas en viss försiktighet i skapandet av nätverk. 
”Jag kan tycka att det finns en tendens att det skapas lite för mycket nätverk. /---/ Det 
pratas ju ganska mycket om att man ska ingå i nätverk idag och ibland, kan jag tänka 
mig, att man inte alltid har klart för sig nyttan av och syftet med nätverket man försöker 
skapa”. 
 
I vilken grad existerar informella nätverk? Hur ser de ut? Hur fungerar de? 
 
Detta ansåg respondenterna vara en svår fråga att svara på men alla var överens om att 
informella nätverk existerar. Bibliotekarie 1 menade att informella nätverk alltid 
existerar. ”De är väl på sitt sätt ibland än mer påtagliga än de formella nätverken för att 
det är ju många gånger de informella nätverken som styr hur arbetet egentligen blir och 
vilka beslut som sen fattas. Men att ta på, konkretisera dem, det är rätt svårt. /---/ Man 
vet ju att vid varje gång det är ett nytt fenomen som diskuteras så är det alltid så att det 
startas på vissa punkter och att det är vissa personer som är mer eller mindre 
involverade i diskussioner och hur det börjar. Där kan man väl kanske följa ett mönster 
ibland. Men det är ju ganska mycket avhängt på var det börjar för hur mycket betydelse 
det har för den egna arbetsuppgiften för man gör ju det alltid utifrån ett eget intresse i 
sitt arbete. Det är jättesvårt att säga något om nåt informellt just därför att de är 
informella”. 
 
Även bibliotekschef 1 håller med om att det är svårt att säga något om de informella 
nätverken. ”Ja det är klart att det skapas ju alltid grupperingar av människor som gillar 
varandra och människor som alltid sitter och äter lunch tillsammans o.s.v. Men jag 
funderar inte så mycket på det. Sen vad de här grupperingarna då egentligen orsakar, 
eller ställer till med, eller bidrar till, det vet jag inte. Men det är klart att det finns såna”. 
 
Bibliotekschef 2 menar att informella nätverk existerar i hög grad och att de formella 
nätverken startar i informella nätverk. ”Oerhört mycket. Det är en sak /…/ att du kan 
rita massa block och sånt där men varje organisation består ju av människor och det är 
inte lätt att schematisera på ett papper relationer mellan människor och institutioner och 
sånt. De informella nätverken är mycket, mycket starkare än de formella. Sen skaffar 
man sig ofta en efterhandsrationalisering /…/ men det hela baseras på att vi alla är 
väldigt goda vänner och kollegor. Min erfarenhet, de (nätverk, min anm.) jag är 
intresserad av, byggs upp baserat på en idé och ett behov. Sen kan man ge det ett namn 
men /…/ det måste byggas informellt tror jag”. 
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6.3.1 Sammanfattning om nätverk 
 
Respondenterna talade om nätverk inom organisationen, inom högskolan samt inom 
biblioteksvärlden. Det rådde olika åsikter om hur många av dessa nätverk som 
biblioteken själva varit med att bygga upp. En respondent tyckte att de varit delaktiga i 
att bygga upp samtliga nätverk som de tog del av, en annan respondent menade att de 
främst varit aktiva i att bygga upp de interna nätverken medan en tredje påpekade att 
man alltid var med och utvecklade nätverk genom att fylla dem med innehåll. 
Respondenter var dock överens om att de lagt märke till att nya nätverk hade skapats 
mellan olika yrkesroller som de var i kontakt med. Främst hade de lagt märke till dessa 
nya nätverk inom högskolan, inom distansutbildningsområdet, bland IT-ansvariga samt 
mellan olika bibliotekstyper. Respondenterna var övervägande positiva till nätverk men 
vissa problem i form av otydliga syften och en överbelastning av information kunde de 
ändå se. Respondenterna var också överens om att informella nätverk existerar men de 
hade p.g.a. deras otydliga struktur svårt att beskriva dem.  
 
6.4 Marknadsföring 
 
På vilket sätt marknadsförs ditt bibliotek? 
 
Biblioteken marknadsför sig på en mängd olika sätt. Det rör sig om allt från kortsiktiga, 
intensiva marknadsföringskampanjer till ett långsiktigt marknadsföringstänkande i 
relationer. 
 
Börjar vi med att se på det mer konkreta sätt som biblioteken använder sig av så talas 
det om hemsidor, personaltidningar, bokmässan, niornas dag och öppet hus. 
Bibliotekarie 2 berättar: ”Ja vi försöker ju bli bättre och bättre på marknadsföring. 
Bokmässan har vi varit med på tidigare och var med i år. /---/ Vi har någonting som 
heter niornas dag som vänder sig till alla niondeklassare och då har vi öppet biblioteket 
och utökar bemanningen och öppettiden. Och sen har vi… Vi ska ha öppet hus framöver 
som vi har gått ut med i god tid. Hoppas att alla ska komma eller många i alla fall. Och 
då tänkte vi göra reklam för oss och vilken service vi har. Sen är ju vår hemsida 
ordentligt besökt, globalt kan jag påstå, vi får in väldigt många beställningar på att 
vidarebefordra dissertationer eller doktorsavhandlingar som det heter, där vi liksom 
sitter som spindeln i nätet och skickar vidare till institutionerna”.  
 
Även bibliotekarie 1 talar om hur de marknadsför sig genom deras hemsida som han ser 
som en väldigt viktig marknadsföringskanal. En annan kanal som han berättar att 
biblioteket använder sig av är högskolans personaltidning i vilken de försöker ha med 
saker när det händer något på biblioteket. 
 
På bibliotek 2 använder de sig av ett nyhetsbrev för att informera om när det händer 
något på biblioteket. ”En gång i månaden så skriver en av mina medarbetare ett 
nyhetsbrev som går ut till alla på (högskolan, min anm.) och det läses. Det är väldigt 
mycket nu med elektroniska tidskrifter och vi tar allvarligt på det. Man kan då fråga sig, 
ska det (nyhetsbrevet, min anm.) gå ut på e-post eller ska det gå ut på papper eller ska 
det ligga på webben? Och vi säger att nej det ska vara på alla tre så att vi säkert når alla. 
Och väldigt många läser våra gula papper, andra tar det på webben, det ligger på vår 
hemsida. Så den marknadsföringen är viktig, där talar vi om nyheterna, vilka tidskrifter 
som är inne och nya regler, nya gränssnitt och allt sånt där”, berättar bibliotekschef 2. 
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Ser man sedan på den mer långsiktiga marknadsföringen så talas det bl.a. om vikten av 
personliga kontakter som man kan skapa på konferenser o.dyl. Om vikten av att 
analysera sina användare och kunder och om betydelsen av att verkligen lyssna på, och 
ta åt sig av, den kritik som biblioteket får. Bibliotekschef 1 talar om vikten av goda 
relationer: ”Jag tycker att det bästa sättet som vi kan marknadsföra oss på är genom att 
göra ett bra jobb. Det är väldigt duktig personal här och jag tror att vi har ett mycket 
gott anseende inom högskolan. Man tycker att vi är skickliga. Och det tror jag är det 
absolut bästa sättet att marknadsföra oss på. Att var och en i relationer och nätverk ger 
ett gott intryck och gör ett bra jobb. Ja, det här med marknadsföring tycker jag handlar 
väldigt mycket om relationer. Vi marknadsför oss mot studenter, forskare och lärare vid 
högskolan, också framtida studenter är ju viktigt att etablera relationer till, kommunen 
och lokalsamhället, forskningsbiblioteken i Sverige. Sen har jag funderat på, på vilket 
sätt man upprättar goda relationer till de här olika grupperna. Till exempel genom god 
tillgänglighet och hög kvalitet på servicen och ett professionellt bemötande o.s.v. 
Relationen till framtida studenter, att vi finns med i alla broschyrer och 
programkataloger som ges ut från högskolan. Där tycker jag att vi har lyckats väldigt 
bra”. 
 
När det gäller relationer så talar bibliotekarie 1 om hur biblioteket självt har tagit 
initiativ till nya relationer genom att bjuda in folk till biblioteket och hur de sedan gör 
för att hålla kontakten inom de här nätverken. ”Vi bjuder ju även in folk här. Vi har haft 
ett möte där vi bjudit in alla kommunbibliotekarier, eller representanter från alla 
kommunbibliotek, runt om i länet då. Och samma sak har vi också gjort då vad det 
gäller de här lärcentra som bedriver distansundervisning ute i kommunen, de har vi 
bjudit in till biblioteket. Det ska vi väl fortsätta att göra naturligtvis men för att kunna 
driva arbetet måste vi vara lite mindre grupper. En sån här grupp /…/ består av 
representanter från biblioteket, det är jag och (bibliotekschef 1, min anm.) och /…/ som 
jobbar med fjärrlån samt en representant från länsbiblioteket, en representant från ett 
kommunbibliotek och en representant från ett lärcentra. För att kunna jobba med hur 
högskolebiblioteket ska kunna sprida kunskap och information i regionen. Och där tar 
man ju även nytta av den nya tekniken, sättet att hålla kommunikation med dem är ju 
väldigt mycket via e-post, att jag har lagt upp dem som en mailinglista helt enkelt”.  
 
På bibliotek 2 har man också tagit initiativ till nya och/eller förstärkta relationer genom 
marknadsföring. ”Nästa stora steg är att vi nu ska sätta igång en kampanj. Mina 
medarbetare ska gå runt på alla sektionerna på rätt hög nivå där och tala om vad 
biblioteket kan stå med för tjänster idag, med det nya. Det är ju det virtuella biblioteket i 
stort sett som forskarna använder, de sitter vid skrivbordet och kommer åt alla 
databaser. Och då ska de vara medvetna om vad som går att göra för att det är dyrt, det 
är viktigt att de använder det”, säger bibliotekschef 2. 
 
Bibliotekschef 2 talar även om vikten av att analysera sina användare så att man är noga 
med att upprätthålla en god kommunikation mellan dem och biblioteket. ”Det (d.v.s. 
biblioteket, min anm.) marknadsförs på många olika sätt. Det allra viktigaste som vi har 
det är att analysera vilka som är våra användare och kunder och det är två viktiga delar. 
Det ena är användarna, låntagarna. Det andra är högskoleledningen som betalar för det. 
De är kunder för de köper en biblioteksfunktion av oss. Det där är skälet till att vi måste 
ha verkligt goda relationer med just ledningen på (högskolan, min anm.) så att de vet 
vad vi har för idéer, vad vi gör och värderar det. Sen måste vi ha väldigt goda relationer 
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ut med användarna som i sig är prioriterade användare, de närmaste liggande är 
studenterna och forskarna och där har du skälet till att det är väldigt angeläget för mig 
att träffa så många forskare och studenter som möjligt för att höra vad de säger”.  
 
Det som följer därav är att man verkligen lyssnar på den kritik som man får. Även detta 
är något som bibliotekschef 2 betonar. ”Ja det är bra att få beröm men det är viktigt, ni 
får aldrig glömma, om det kommer nån och är irriterad eller missnöjd eller nåt; skriv ner 
vad de har sagt. Det är den intressanta idén för att vidareutveckla oss. Det är kul att få 
beröm men det ger inte så mycket. Den marknadsföringen, vad den går ut på, ja det är ju 
att ha en nöjd kund. Vad teknologerna här säger, studenterna, är oerhört viktigt. Deras 
representanter i biblioteksstyrelsen är oerhört väsentliga, de har drivit på mycket av 
utvecklingen. Ökat öppethållandetider och sånt där, de har skrivit brev till rektorn. Jag 
har sagt, skriv inte till mig det är ju meningslöst, skriv till rektorn. Ja och det har lyckats 
punkt efter punkt, fler studieplatser, fler grupprum. Och där har du den 
marknadsföringen att du frågar studenterna vad de faktiskt uppskattar och vad de 
behöver”.  
 
Bibliotekarie 2 betonar liksom bibliotekschef 2 hur noga deras bibliotek är med att 
lyssna på sina användare. ”Vi tar alla chanser att se om våra kunder är nöjda med oss. 
Vi har ju kontakt med studentrepresentanten och försöker att ta till oss allt som 
studenterna, forskarna och de anställda önskar sig, det som är bra, det som inte är bra. 
Men sen är det ju öppet för allmänheten så vi är lyhörda för allmänheten, för industrin, 
andra bibliotek, såväl högskolor som folkbibliotek. Så vi försöker ringa in alla kunder 
och avläsa vad vi kan göra bättre om det är nåt som inte är tillräckligt bra. Vi är väldigt 
lyhörda för det”.  
 
Bibliotekarie 2 avslutar med en aspekt av marknadsföring som kanske är aktuellt för 
framför allt de stora universitetsbiblioteken och liknande. ”I vårt fall så är ju 
(bibliotekets, min anm.) namn så känt sen så lång tid tillbaka och står för så mycket 
positivt som man till varje pris vill leva upp till så där är det ju redan marknadsfört och 
man ska liksom uppfylla de kvaliteterna som varumärket står för så att säga”. 
 
Har biblioteket någon uttalad marknadsföringsplan? 
 
Bibliotekscheferna svarar båda att de inte hade någon marknadsföringsplan. De två 
övriga respondenterna blev på frågan lite tveksamma men svarar att de inte tror att 
biblioteken har någon marknadsföringsplan och ger varsin kort redovisning av hur 
marknadsföringstänkandet går till på deras respektive bibliotek. Bibliotekarie 1 säger: ” 
Nej, inte vad jag vet. /---/ Det är även där ganska mycket upp till det egna huvudet. Men 
det (marknadsföring, min anm.) är ju inte så jättestort så man ska ju inte överdriva det. 
/…/ vi gör mycket grejer för att så mycket som möjligt sprida vår information om vad 
som händer i biblioteket. Ändrar vi våra öppettider, skaffar vi en ny databas, erbjuder vi 
nån form av undervisning så försöker vi att sprida på den informationen”. Bibliotekarie 
2 svarar på frågan: ”Nej inte vad jag vet. Fast det är ju kolossalt starkt i medvetandet 
hos oss att vi vill synas, vill vara med, vill vara lyhörda”. 
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Hur marknadsför du biblioteket i ditt arbete? 
 
På denna fråga talar alla respondenter i sina svar om personliga kontakter, relationer, 
nätverk och engagemang i kunderna. Bibliotekarie 1 menar att personliga kontakter är 
väldigt viktiga. ”Det kan vara på väldigt olika plan, att man går på högskolan i 
korridorerna och pratar med folk när man är där. Att man finns tillgänglig i biblioteket, i 
informationsdisken och att man är tillgänglig via e-post. Sen så finns det ju lite mer 
informellt, jag spelar innebandy t.ex. med personal på högskolan då träffas man ju och 
pratar där. Vi har fått ett friskvårdsavtal på en träningsstudio, där ser man folk från 
högskolan så att man kan ta chansen att heja och prata lite. Det gäller att ta varje tillfälle 
i flykten när det kommer förbi en, försöka marknadsföra så mycket som möjligt”.  
 
Även bibliotekarie 2 säger att ”jag tar alla chanser och frågar alla kunder när jag finner 
situationen lämplig, ’är du nöjd, vad tycker du ska bli bättre?’ Jag skulle vilja ha ris och 
ros på vår hemsida eller alltså synpunkter från kunderna, vad de tycker. Jag var en av 
dem som var aktiv inför bokmässan och verkligen ville att vi skulle vara med. Jag 
försöker ju att uppmana min avdelning till det samma också naturligtvis, att vi 
tillsammans känner hur viktigt det är (att vara, min anm.) professionella, smidiga, 
lyhörda. Att det finns en ärlighet bakom varje engagemang i kunderna”. 
 
Bibliotekschef 2 säger att hans sätt att marknadsföra biblioteket på är genom att prata. 
”Jo alla de här kontakterna, de gör jag i de här nätverken som jag har på högskolan. När 
de ser mig så förknippar de ju mig med biblioteket och så säger de ’sjutton också jag 
kom ju inte in på (namnet på en databas, min anm.) förra veckan, vad är det för jädra 
bibliotek?’. Eller ’det var hemskt skoj att se att det nu finns elektroniska tidskrifter 
också, det har jag aldrig hört talas om’. Det är ett ganska trivsamt samtalsämne för folk 
när de slår sig ner och äter lunch, så då marknadsför jag. Jag ställer upp också, det är 
väldigt viktigt, när alla dekanerna har sina möten med rektor. Egentligen nästan varje år 
så har jag fått tillfälle att få en stund inför budgetgrejerna och tala om vad vi vill ha 
pengar till så att jag får det förankrat. För de har ju makt att säga nej. Så där är en 
mycket aktiv marknadsföring, jag talar om för alla vad de egentligen borde begära av 
biblioteket”. 
 
Har er marknadsföring förändrats i och med den tekniska utvecklingen? 
 
Alla respondenterna tycker att marknadsföringen har förändrats i och med den tekniska 
utvecklingen och det som de främst talar om är e-posten och bibliotekens hemsidor. 
Bibliotekarie 1 tycker att den har förändrats framför allt med ”intåget av Internet och 
våran hemsida för där sköter vi huvudsakliga kommunikationen utåt, vad vi erbjuder för 
service och vad som kommer nytt och sånt. Det finns ju alltid på våran hemsida. Så att 
den är väldigt viktig. Den är ju våran marknadsplats kan man säga. Och egentligen så 
tycker jag att e-posten är väldigt viktig för att den är ett snabbt sätt att svara och svarar 
man och sköter det så är ju det en väldigt bra marknadsföring”. 
 
Bibliotekschef 2 talar om en annan förändring som e-posten har lett till. ”I de här 
nyhetsbreven som jag sa, som ligger på webben och som går ut på e-mail och allting. 
Jag menar, förr fick du det som ett papper på posten och de flesta slänger ju dem men 
nu kommer de inte undan. Du får inte gå hem förrän du har läst! (skratt, min anm.)”. 
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Bibliotekschef 1 anser också att tekniken har förändrat marknadsföringen: ”Ja det har 
den. Vi har ju jättefina hemsidor t.ex. Det tycker jag. Det är ju verkligen en stor 
förändring. Sen ska man väl inte förringa annat heller men förr i tiden var den enda 
marknadsföringen som biblioteken hade att man gjorde en tråkig broschyr. Man var inte 
så bra heller på att göra broschyrer på biblioteken för man hade ju inte ju inte så stora 
resurser på det här så det var ju sällan man lade ut det på nån reklambyrå som gjorde 
nått fräsigt utan man satt själv. Bibliotekarierna satt själva och så drog man upp det i 
någon kopieringsapparat”. 
 
Ser ni de relationer och nätverk som ni är en del av som en möjlighet till 
marknadsföring? På vilket sätt? 
 
Det här hade de flesta av respondenterna varit inne på redan i sina tidigare svar men de 
upprepade ändå kort sin åsikt och den var gemensam för alla. ”Ja man får ta de chanser 
man får”, svarade bibliotekarie 1. ”Ja det gör vi verkligen”, menade bibliotekschef 1. 
”Ja visst är det. Ja, ohh, ja”, sade bibliotekschef 2. ”Ja visst gör jag det. Absolut”, 
svarade bibliotekarie 2 avslutningsvis. 
 
6.4.1 Sammanfattning om marknadsföring 
 
Inget av de studerade forskningsbiblioteken hade någon marknadsföringsplan men de 
marknadsförde sig ändå på en mängd olika sätt. Det handlade om allt från kortsiktiga, 
intensiva marknadsföringskampanjer till ett långsiktigt marknadsföringstänkande i 
relationer. Exempel de gav på konkreta sätt att marknadsföra sig på var hemsidor, 
personaltidningar, bokmässan, niornas dag och öppet hus. När det gäller den mer 
långsiktiga och kanske lite mer svårbeskrivbara marknadsföringen så talas det bl.a. om 
vikten av personliga kontakter och relationer, om vikten av att analysera sina 
användare/kunder och om betydelsen av att verkligen lyssna på, och ta åt sig av, den 
kritik som biblioteket får. På frågan om hur respondenterna själva rent personligt 
marknadsför talar de alla i sina svar om de mer långsiktiga strategierna så som 
personliga kontakter, relationer, nätverk och engagemang i kunderna. Respondenterna 
menade alla att marknadsföringen hade förändrats i och med den tekniska utvecklingen 
och det som framför allt hade påverkat den var e-posten och bibliotekens hemsidor. 
Slutligen såg alla respondenter de nätverk och relationer som de tog del av som en 
möjlighet till marknadsföring.  
 

7. Analys, diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer de främsta iakttagelser som gjorts i intervjuerna att läggas på den 
teori som finns presenterad tidigare i uppsatsen. Inledningsvis kommer de studerade 
forskningsbibliotekens relationer, interaktioner och nätverk att stå i centrum. Efter det  
kommer forskningsbibliotekens marknadsföring att studeras och sedan ses det närmare 
på den tekniska utvecklingens påverkan på forskningsbibliotekens nätverk och 
relationer med utgångspunkt i de relationer som Gummesson presenterade. Även om 
uppdelningen låter strikt kommer det i kapitlet att märkas hur de begreppen på olika vis 
hänger samman. Till sist följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna som 
uppsatsen har lett fram till. 
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7.1 Forskningsbibliotekens relationer, interaktioner och nätverk 
 
De studerade forskningsbiblioteken var alla inblandade i en mängd nätverk. I detta 
kapitel kommer dessa nätverk, interaktioner och relationer att studeras närmare med 
utgångspunkt hos de teoretiker som tidigare i uppsatsen omtalats.   
 

7.1.1 Forskningsbiblioteken som aktörer och deras bindningar 
 
Axelsson beskriver i inledningskapitlet aktörsbegreppet (se 1.4.5). Dessa aktörer kan vi 
i detta sammanhang finna flera exempel på. På den individuella nivån kan man beskriva 
den enskilda bibliotekarien eller forskaren som en aktör men man kan även gå ett steg 
högre upp och se ett helt bibliotek eller en hel högskola som en aktör. Från denna nivå 
kan man gå ännu ett steg och se ett nätverk av bibliotek eller gruppen av alla existerande 
forskningsbibliotek som en enskild aktör. Detta kan man göra eftersom de alla är 
viljeinriktade och kan agera enskilt eller gemensamt som en massa för att nå sitt mål. De 
aktörer som respondenterna främst utgick ifrån när de talade om sitt eget arbete var de 
själva som enskilda bibliotekarier samt deras egna bibliotek. 
 
De aktörer som respondenterna beskrev ingick i en mängd olika bindningar. Följer man 
den uppdelning av bindningar som Axelsson har gjort (se 1.4.5) får man fram exempel 
på hur de vanligaste relationerna och nätverken ser ut som de undersökta 
forskningsbiblioteken är inblandade i: 
 
• Exempel på tekniska bindningar är de mailinglistor och intranät som existerar. 

BIBLIST är även ett exempel på en teknisk bindning. Inom dessa bindningar är det 
främst de enskilda personerna som är aktiva som aktörer. Det krävs här inte av 
deltagarna någon större aktivitet. Den som vill kan nöja sig med att framför allt läsa 
det som andra informerar om och behöver själv inte komma med några egna inslag 
eller initiativ.  

 
• Ekonomiska bindningar finns framför allt mellan högskolan och biblioteket som 

varsin sammanhållen aktör. Biblioteket är i detta sammanhang beroende av en väl 
fungerande relation med högskolan eftersom  de vill att högskolan till så stor del 
som möjligt ska vara insatta i bibliotekets situation eftersom de då i högre grad kan 
tillfredsställa deras ekonomiska behov. En av respondenterna påpekar också att det 
även är viktigt för biblioteket att vara insatt i högskolans ekonomi eftersom den i så 
hög grad påverkar bibliotekets ekonomi och de krav de i dessa sammanhang kan 
ställa. 

 
• Kunskapsmässiga bindningar känns inte främmande inom biblioteksvärlden. De 

respondenter som intervjuades framstod alla som intresserade av andra biblioteks 
verksamheter och ett par av dem beskrev den öppenhet som råder, även 
internationellt, inom biblioteksvärlden. Det sätt som oftast nämndes för att få insyn i 
andra bibliotek var med hjälp av tekniken i form av Internet och de hemsidor som 
där erbjuds. 

 
• Sociala bindningar och relationer är vanligt förekommande inom biblioteksvärlden. 

Nätverk är ofta fulla av dessa bindningar som antingen har kommit som en följd av 
nätverket eller som har funnits redan tidigare och kanske varit en bidragande orsak 
till nätverkets uppkomst. Även mellan biblioteken och högskolorna finns det sociala 
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bindningar. En av respondenterna talar om hans goda kontakter och det förtroende 
som han har hos högskolan eftersom själv har utbildat sig där och på grund av detta 
kände flera av de anställda inom högskolan redan tidigare.    

 
7.1.2 Nätverkens deltagare, tillkomst och egenskaper 
 
Nätverken som de aktuella biblioteken tar del av finns inom främst tre områden: den 
interna biblioteksorganisationen, den egna högskolan samt inom den övriga 
biblioteksvärlden. När det gäller den övriga biblioteksvärlden består nätverken till hög 
grad av aktörer med liknande arbetsuppgifter vilka befinner sig på liknande bibliotek, 
storleks- eller ämnesmässigt, eller på bibliotek som befinner sig inom samma 
geografiska område.  
 
• Inom det egna biblioteken tar respondenterna del i flera nätverk i form av olika 

arbets- och ledningsgrupper. Utanför dessa organiserade grupperingar har man flera 
personer som man vänder sig till i syfte att få information av olika slag. Beroende på 
vilken typ av information det är som man söker vänder man sig till olika personer.  

 
• Detta gäller även när man söker information som andra bibliotek har tillgång till. En 

av respondenterna talar om hur Internet har ökat möjligheten att ta direkt kontakt 
med den person som är mest kunnig i ämnet istället för att hålla sig till de 
kontakter/relationer som man redan har men som kanske inte är lika insatta i  ämnet. 

 
• Det talas i intervjuerna mycket om de relationer man har med den övriga personalen 

på högskolan. Det är på intet sätt förvånande att kontakten dessa instanser emellan 
är så tät som den är eftersom de båda sitter i något av ett beroendeförhållande till 
varandra. Den ekonomiska bindningen är ovan redan beskriven men de båda 
aktörerna är även på andra sätt bundna till varandra. Ingen av de båda kan lyckas i 
sin verksamhet om inte relationen dem emellan är öppen och fördelaktig för dem 
båda. I denna relation är en interaktion av yttersta vikt. 

 
De relationer/nätverk som bibliotekarierna är delaktiga i har kommit till stånd på främst 
fyra olika sätt:  
1. relationerna har ingått i organisationen,  
2. arbetsuppgifterna har gjort att relationerna har uppstått,  
3. respondenterna har själva tagit initiativ till relationerna,  
4. relationerna har kommit till stånd genom att respondenterna redan tidigare har haft 

kontakt med personerna i fråga.  
Här kan man dela upp nätverken i två grupper. Den första gruppen består av de nätverk 
som har skapats genom organisationsstruktur och den andra gruppen av de nätverk som 
har skapats på mer eller mindre formella grunder, genom en viss spontanitet. De nätverk 
och relationer som har ingått i organisationen eller som arbetsuppgifterna har skapat kan 
sägas tillhöra den första gruppen. De övriga nätverk som har skapats genom ett 
gemensamt intresseområde eller ett gemensamt behov kan sägas tillhöra den andra 
gruppen. 
 
Gummesson talar om de egenskaper som han anser vara av vikt när det gäller relationer, 
nätverk och interaktioner (se 3.4.4.1) och flera av dessa känns igen i de svar som 
respondenterna ger angående de nätverk som de är delaktiga i.  
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Som sagt finns det inte många yrkeshemligheter inom biblioteksvärlden utan det är en 
stor betoning på samarbete, man vill dela med sig av sina kunskaper. Den tendens till 
konkurrens man genom intervjuerna kunde se fanns mellan bibliotekarier och IT-folk 
som båda ansåg sig bäst lämpade att sköta databaserna inom biblioteket. Gummesson 
säger att desto viktigare en relation är för oss och ju mer vi är beroende av den, desto 
mer måste vi engagera oss i den. Detta kan vi se som anledningen till att relationerna 
med högskolan är så djupgående och ofta upptagna på initiativ från biblioteket. Man vill 
visa sin kompetens och hjälper gärna till med saker som i sig kanske inte är så 
fördelaktiga för biblioteket men som på sikt kan göra att relationen med högskolan 
förbättras. Respondenterna betonar att de inte i någon högre grad har några relationer 
som de inte uppskattar, detta innebär i förlängningen att de i relationerna kan lita på 
varandra och att det inte finns någon som utnyttjar sitt eventuella maktövertag i någon 
högre grad utan att det finns en välvilja från alla aktörer. Graden av formalitet i 
nätverken skiljer sig. Vissa nätverk som omtalas har en informell karaktär även om de 
har en tydlig struktur och ett klart mål med sin verksamhet. Detta kommer av att 
aktörerna i nätverken känner varandra väl och därmed i hög grad även litar på varandra. 
Ofta uppstår denna informella karaktär i och med att aktörerna i nätverken och 
relationerna lär känna varandra bättre men den kan också finnas där redan från början i 
de fall som de personer vilka bildar nätverket redan sedan tidigare har en god kontakt 
med varandra.   
 
När det gäller frågan om hur många av deras relationer som innehåller en interaktion 
hade respondenterna svårt att svara på detta. Av deras övriga svar i intervjuerna kan det 
dock utläsas att det existerar en interaktion av någon grad i de flesta av deras relationer. 
Aktiviteten och intensiteten är dock olika från fall till fall. I vissa relationer höll 
respondenterna medvetet en passiv profil men genom att ändå upprätthålla relationen 
finns där ändå en viss aktivitet. Vikten av aktivitet betonas även av en av 
respondenterna som menade att det endast är slöseri att bara sitta av möten och dylikt 
utan att själv ta aktiv del i det som sker.  
 
Informella nätverk är en del av organisationen men inget som respondenterna funderar 
över i någon högre grad. Detta gjorde att de hade svårt att svara på frågan angående 
informella nätverk.  En intressant punkt som en av respondenterna nämnde var dock att 
formella nätverk ofta startar som informella. Om detta påstående är korrekt visar det på 
betydelsen av att ha många och goda kontakter eftersom det är de kontakterna som till 
stor del avgör vilka nätverk man sedan kan bli delaktig i. I respondenternas beskrivning 
av deras kontakter på högskolan kan man se att det däremellan finns en mängd nätverk 
som är av mer eller mindre informell karaktär. 
 
En respondent påpekar att han lagt märke till att nya fenomen inom biblioteket ofta 
startar på samma ställen och att vissa bestämda personer ofta är mer eller mindre 
involverade. Detta känns igen från hur Galaskiewicz beskriver informella nätverk (se 
1.4.4). I och med att de informella nätverken existerar i skuggan av de formella gör det 
att de är svåra att ta på och beskriva. Innehållet i nätverken går från mun till mun och 
om det sedan börjar skrivas ner och dokumenteras blir nätverken förvandlade till 
formella. Detta innebär att ju lättare ett nätverk är att beskriva desto formellare är det.  
 
Övervägande var alla respondenter väldigt positiva till nätverk och beskrev betydligt 
fler positiva saker med att arbeta i nätverk och relationer än vad de beskrev negativa. 
Som tidigare sagt så är det min mening att en förutsättning för framgångsrika nätverk är 
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att interaktionen aktörerna emellan är fördelaktig för alla. Detta är något som 
forskningsbiblioteken har lyckats väldigt väl med. Respondenterna uppskattade i stort 
alla sina relationer och sa bland annat som exempel på positiva saker med nätverk att de 
genom dem får tillfällen att träffas i mindre grupper och att det genom nätverken är 
lättare att sprida information. 
 
Några problem nämndes ändå med nätverk. Respondenterna menade att nätverken kan 
leda till tidsbrist, att de olika personerna i nätverken har olika språk beroende på olika 
yrken, att det ibland kan vara svårt att se effekten av nätverket just när man sitter på ett 
möte och att syftet med nätverken inte alltid är så tydligt. I 1.4.4 beskrevs ett exempel 
på ett tekniskt nätverk i form av en mailinglista vid namn BIBLIST. Problemen med 
just det här nätverket beskrivs av några av respondenterna som menade att listan gav 
alldeles för mycket, och till stor del irrelevant, information. Man fick helt enkelt för 
mycket post. Detta gör att man tappar intresset för listan och att den därmed mister sitt 
syfte som informationsförmedlare eftersom få av deltagarna verkligen tar åt sig 
informationen.   
 
7.2 Forskningsbibliotekens marknadsföring 
 
I 3.2 betonade Grönroos och Monthelie vikten av att organisationen har en väl uttalad 
tjänsteidé för att kunna hålla en hög nivå på sina tjänster. Det kan annars föreligga en 
risk att de olika delarna av organisationen börjar dra åt olika håll. Enligt min åsikt 
behövs det även en lämplig marknadsföring av organisationens tjänsteidé eftersom det 
inte alltid är självklart för kunden/användaren vilken användning han/hon har av 
tjänsten. 
 
7.2.1 Forskningsbibliotekens organisationskultur, marknad och ”vara” 
 
En organisationskultur avslöjar organisationens värderingar, normer och åsikter om 
lämpligt beteende (se 3.1). Det spontana intrycket från intervjuerna är att 
organisationskulturen verkar vara lik när det gäller marknadsföring och god service på 
forskningsbiblioteken. Respondenternas åsikter om hur man ska få och behålla nöjda 
kunder ser ganska lika ut. Man arbetar när det gäller detta på ungefär samma sätt genom 
framförallt relationer och marknadskampanjer som till största del går ut på att synas och 
medvetandegöra. Som en del av detta kan man se att åsikterna om vad tjänstekvalitet 
verkligen är, även de, lutar åt samma håll. Det talas mycket om att lyssna på kunderna 
och deras behov och att sköta sitt arbete efter det. Biblioteken verkar sträva efter en 
likformighet vad det gäller tjänster och service. Yrkeshemligheter, påpekar några av 
respondenterna, är det ont om inom biblioteksvärlden. Det är min åsikt att denna 
öppenhet i sig själv leder till en god marknadsföring. Kunden vet att den kan lita på att 
få bra service. Biblioteken försöker inte, till skillnad från de flesta ekonomiskt 
vinstdrivande företag, i eget syfte behålla kunder som andra bibliotek kan hjälpa bättre. 
Av respondenternas svar kan man utläsa att forskningsbiblioteken gärna både ger och 
tar hjälp av andra bibliotek genom samverkan av olika slag. 
 
Låt oss nu börja se närmare på hur de undersökta forskningsbibliotekens 
marknadsföring ser ut mer konkret.  
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Som beskrivits i 3.4.2 definierar Kotler marknad som beståndet av alla verkliga och 
potentiella köpare av en produkt eller service. Denna övergripande marknad kan sedan 
delas upp i flera mindre marknader. Den främsta marknaden för de forskningsbibliotek 
som behandlas i uppsatsen är förstås högskolan där biblioteket befinner sig men den är 
långt ifrån den enda. En annan marknad som forskningsbiblioteken riktar sig mot är de 
bibliotek som man på olika vis har kontakt med genom fjärrlån och andra utbyten av 
tjänster. Andra exempel på marknader som biblioteken vänder sig mot är industrin, i 
många fall före detta studenter, samt potentiellt blivande studenter. Även om inte 
respondenterna pratade om marknadssegmentering (se 3.4.3) verkade de medvetna om 
vilka marknader de rörde sig på och hade inga problem med att beskriva vilka de riktade 
sin marknadsföring mot. 
 
De olika marknaderna består av ett flertal enskilda kunder/användare. Dessa kan man 
dela upp i en grupp bestående av potentiella kunder och i en grupp bestående av redan 
existerande kunder. Grönroos betonar vikten av att man är medveten om vilken av dessa 
kundgrupper det är som man riktar sig emot i sin marknadsföring och för dem utarbetar 
de strategier som passar just dem bäst (se 3.3). För forskningsbibliotekens del är båda 
dessa kundgrupper viktiga. Här gick det att se en viss tendens att biblioteken i sin 
marknadsföring mot redan existerande kunder använde sig mer av marknadsföring i 
form av relationer medan de mot de potentiella kunderna använde sig mer av 
marknadsföringskampanjer i form av broschyrer och jippon av olika slag.  
 
Vi vet att marknadsföringsteoretikerna tycker att det är viktigt att analysera bibliotekets 
användare/kunder men även en av respondenterna betonade vikten av detta. Denna 
respondent har gjort en marknadssegmentering mellan användarna/låntagarna och 
högskoleledningen. Han menar att det är viktigt att det på båda dessa marknader finns 
goda relationer men att dessa relationer finns till i olika syften. När det gäller 
högskoleledningen är det viktigt att de är väl insatta i vad de har för idéer på biblioteket 
och vad de gör för arbete där, samt uppskattar arbetet naturligtvis. När det gäller 
forskningsbibliotekets användare i form av forskare och studenter är relationerna viktiga 
i syfte att få reda på vad de verkligen tycker om bibliotekets verksamhet.  
 
I kapitel 3.2 beskrivs tjänsters 4 karaktäristika, dessa är något som bör beaktas i val av 
marknadsföring. Att marknadsföra något som inte är påtagligt ställer andra krav än vad 
en marknadsföring av en vara gör. Ser man på den marknadsföring som biblioteken 
använder sig av så finner man en del av de ”traditionella” marknadsföringsmetoderna 
där såsom marknadsföring i broschyrer, i media, genom mässor och på webben. Men 
framför allt finns det en stor betoning på marknadsföring genom relationer i personliga 
kontakter och sociala nätverk. Alla respondenter menade att de själva marknadsför 
genom personliga kontakter, relationer, nätverk. Genom denna marknadsföring kan de 
genom sin egen person konkretisera den tjänst som de säljer. 
 
Respondenterna talar också om att de marknadsför genom att hålla en hög kvalitet och 
lyssna på den kritik som de får. Genom att göra detta väl kan det leda till nöjda kunder 
vilket kan sägas vara både målet och förutsättningen för hela verksamheten. En av 
respondenterna säger att hon vill marknadsföra biblioteket genom att införa ris och ros 
på hemsidan. Kotler betonar vikten av att man är medveten om i vilken grad man har 
nöjda kunder (se 3.3) och denna önskan kan man se som ett bra exempel på hur man 
kan gå tillväga för att ta reda på detta.   
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Huruvida en organisation har nöjda kunder eller ej beror till stor del på vilka 
förväntningar kunden har när den tar del av organisationens tjänster (se 3.3). Detta är 
åtminstone en av respondenterna medveten om. Hon menar att biblioteket marknadsför 
sig genom sitt namn eftersom det har ett gott anseende. Detta goda rykte kan dock leda 
till att det är svårare för detta bibliotek att få nöjda kunder än vad det är för ett annat 
bibliotek eftersom deras kunder kanske ställer högre krav än vad de skulle göra på ett 
annat bibliotek.  
 
I 3.4.3.1 betonas vikten av en marknadsföringsplan. Detta var något som inget av de två 
intervjuade biblioteken hade. Framför allt två av respondenterna betonar ändå hur starkt 
marknadsföringstänkandet sitter i medvetandet hos personalen. Vad avsaknaden av en 
marknadsföringsplan innebär för forskningsbiblioteken är här svårt att kort svara på. 
Det är ändå min mening att personalen är väl medvetna om marknadsföring trots att 
denna handlingsplan saknas. Kanske skulle marknadsföringen vara mer strukturerad och 
fungera som en egen del av arbetet, istället för att vara något som görs samtidigt som 
man sköter sin ordinarie sysslor, om en marknadsföringsplan hade funnits. Kanske hade 
marknadsföringen då gett ett bättre resultat, detta kan det för tillfället endast spekuleras 
i.  
 
7.2.2 Forskningsbibliotekens marknadsföringsprocess 
 
I teorin beskrivs den marknadsföringsprocess som Kotler utgår ifrån (se 3.4.2 –3.4.5). 
Som sagt hade de undersökta forskningsbiblioteken inte någon uttalad 
marknadsföringsplan och inte heller följde de någon tydlig marknadsföringsprocess. Det 
fanns dock spår av processen i båda bibliotekens arbete.  
 
Den första delen av processen talades det inte om i någon högre grad. Någon ordentlig 
analys av marknadsföringsmöjligheterna verkade inte någon av de båda biblioteken 
besörja. Detta kan bero på att man på forskningsbibliotek till stor del tar sin marknad för 
given. Man vet vilka sina s.k. prioriterade användare är och vilken marknadsföring man 
anser lämpar sig bäst för dem. Detta betyder dock inte att biblioteken lägger hela sin 
koncentration och marknadsföring emot endast dem. Man är på forskningsbiblioteken 
medvetna om att man även har andra marknader att rikta sig emot vilket vi ser när vi nu 
har kommit till den andra delen i processen.  
 
Vad det gäller denna den andra delen av processen som handlar om att 
marknadssegmentera så talade en av respondenterna som ovan nämnts om analys av 
användarna som en del av deras marknadsföring. Man talade om att det var viktigt att 
veta vem det var man vänder sig mot i sin marknadsföring och att man anpassar sin 
marknadsföring efter den marknad som man för tillfället riktar sig emot. Den typ av 
segmentering som här verkar vara den vanligaste är demografisk segmentering, vilket 
innebar att man delar in kunderna efter ålder, utbildning och liknande kriterier. Det 
märktes en viss tendens till att satsa på mer långvariga relationer i sin marknadsföring 
till de personer med högre utbildning. Forskarna ansågs ofta viktigare att ha en 
långsiktig, personlig kontakt med än med studenterna. Detta beror säkerligen även på ett 
flertal andra orsaker men likväl fanns tendensen där.  
 
Den tredje delen i marknadsföringsprocessen som handlar om att utveckla 
marknadsmixen innebär att forskningsbiblioteken planerar sin marknadsföring och 
betänker alla de alternativ som de besitter för att påverka efterfrågan på den tjänst som 
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de erbjuder (se 3.4.4). I teorin presenterades två alternativ i form av fyra P´n och 30 
relationer som båda är viktiga för biblioteken att betänka. Gummesson menade att fokus 
länge har legat på de fyra P´na och att är dags för en förskjutning av fokus till att sätta 
de 30 relationerna i centrum istället (se 3.4.4.1.1).  
 
De fyra P´na fanns hos de båda biblioteken i åtanke men som med så mycket annat när 
det gäller marknadsföring var detta omedvetet. I intervjuerna framkom att alla de fyra 
P´na var under beaktande av respondenterna. När det gäller det första P´et, produkt, som 
i forskningsbibliotekens fall handlar om en tjänst, var denna naturligtvis i fokus hela 
tiden. Biblioteken har som tjänsteföretag växt sig allt starkare som vi kunde se i 
bakgrundskapitlet (se 2.1). Man är på de undersökta forskningsbiblioteken väl medvetna 
om att det är en tjänst som man tillhandahåller och man är i hög grad mån om att sprida 
denna tjänst till en så stor och nöjd användar/kundgrupp som möjligt.  
 
Vad det gäller påverkan så gavs det av respondenterna några exempel på hur de på olika 
sätt försökte påverka den marknad som man för tillfället var intresserad av. Ett exempel 
gav ett av biblioteken där man hade köpt in en ny databas och nu ville att deras kunder 
skulle börja använda sig av den. För att påverka dem i den riktningen så gick man bland 
annat ut med information på flera olika sätt att den här databasen nu fanns tillgänglig 
och att man skulle anordna en visning av den så att alla skulle kunna utnyttja den på 
bästa sätt. Det är inte bara för kunderna som det är viktigt att databasen används korrekt. 
För att biblioteket inför högskolan ska kunna motivera inköp av dyra databaser är det 
viktigt att de användare som den är tilltänkt för är medvetna om den och utnyttjar dess 
fulla potential.  
 
Här kommer vi in på ett annat P, nämligen pris. Även om forskningsbibliotek inte drivs 
i ekonomiskt vinstgivande syfte kan de på intet sätt bortse från att det mesta har ett pris. 
Detta var något som respondenterna var medvetna om och en av dem betonade bland 
annat just vikten av att dyra databaser verkligen används.  
 
När det gäller plats var detta också något som fanns i respondenternas medvetande. I 
samband med intervjun talade en av respondenterna mycket om hur mycket den vackra 
lokalen betydde för bibliotekets marknadsföring och lockelse. En annan aspekt på plats 
talade en respondent om på det andra biblioteket när hon berättade att hennes 
arbetsuppgifter nu hade gjort det nödvändigt för henne att skaffa en mobiltelefon så att 
hon på detta sätt skulle vara tillgänglig. Denna aspekt ser ut att bli allt viktigare. 
Biblioteket ska finnas på plats när och där användarna behöver det. I detta 
sammanhanget talas det allt mer om det virtuella biblioteket vilket en av respondenterna 
även tog upp. Han menade att det är det virtuella biblioteket som forskarna i stort 
använder nu när de från sitt skrivbord kan komma åt de databaser som de behöver. För 
fördelar och nackdelar med det virtuella biblioteket se 2.2. 
 
Till dessa fyra P´n erbjuds det som sagt av Gummesson ett alternativ i form av att man 
kan se på sitt arbete i relationer (se 3.4.4.1). Respondenterna talade självmant mycket 
om relationer, även när frågan inte var direkt riktad mot det hållet. I detta analyskapitel 
kommer det nedan att presenteras de relationer som för respondenterna framför allt var 
intressanta och se om de har förändrats i och med den tekniska utvecklingen. Kort kan 
här ändock påpekas att inom de forskningsbiblioteken som i uppsatsen står i centrum 
verkar en viss förskjutning redan ha skett  från att ha de fyra P´na i centrum till att sätta 
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relationer i centrum. Respondenterna betonar i mycket hög grad vikten av goda 
relationer.  
 
När vi kommer till den fjärde och sista delen i marknadsföringsprocessen lägger man 
märke till något intressant. Det handlar här om att genomföra den marknadsföring som 
man med hjälp av de tre första stegen i processen har kommit fram till är den 
lämpligaste för biblioteket (se 3.4.5). Detta är något som man kan säga att 
forskningsbiblioteken både gör och inte gör. Eftersom de inte har någon uttalad 
marknadsföringsplan eller struktur har de egentligen ingen marknadsföring att 
genomföra men eftersom de hela tiden är medvetna om marknadsföring i sitt dagliga 
arbete är det ändå något som de genomför hela tiden.   
 
Genom den här marknadsföringsprocessen kan man ur bibliotekets synvinkel se den 
ideala marknadsföringen som en cirkel, en aldrig avslutad process. En process som 
kräver ständigt underhåll, utvärdering och uppdatering men som samtidigt ger oerhört 
mycket tillbaka om den genomförs väl. Om man studerar forskningsbibliotekens 
marknadsföring närmare skulle man antagligen kunna se att de använder sig av ett 
flertal av de strategier som Kotler och de övriga teoretikerna talar om men att 
kunskapen inte finns hos personalen för att sätta de benämningar på vad de gör som en 
utbildad marknadsförare skulle göra. Kunskapen som finns hos personalen om vikten av 
marknadsföring har växt fram på andra sätt än genom utbildning. Man kan se 
marknadsföring hos forskningsbiblioteken som en tyst kunskap vilken personalen har 
svårt att sätta ord på. Genom en marknadsföringsutbildning kan bibliotekspersonalen få 
hjälp med just detta samt att vidare utveckla och förbättra den kunskap som de redan nu 
besitter.  
 
7.2.3 Forskningsbibliotekens marknadsföring i relation till 
tjänstekvalitet och relationsmarknadsföring 
 
Grönroos och Monthelie hänvisade till tio egenskaper som är viktiga för en organisation 
att besitta om de vill uppnå en god tjänstekvalitet (se 3.2). De begrepp som 
egenskaperna består kan tolkas på olika vis beroende på läsarens förförståelse o.s.v. 
Enligt den tolkning som jag gör av begreppen kan man dock se hur respondenterna 
eftersträvar dessa när de beskriver sin marknadsföring.  
 
• Den första egenskapen som var tillförlitlighet märks bl.a. när en av respondenterna 

beskriver hur han kan hjälpa kunderna med uppgifter som i sig kanske inte är vad 
biblioteket ska syssla med. Han gör detta för att kunderna ska veta att de kan 
komma till biblioteket när de behöver hjälp och nästa gång de kommer så kanske det 
är med något som är av godo för biblioteket.  

 
• Denna tillförlitlighet hänger samman med pålitlighet vilken är den tredje 

egenskapen. Samma respondent som ovan, berättade angående det arbete han gjort 
åt sina kunder att hans uppdragsgivare varit nöjd med det jobb han gjort vilket 
respondenten i sin tur var glad över. 

 
• Den fjärde egenskapen som är tjänstvillighet har också ett samband med den första 

egenskapen. Det är denna tjänstvillighet som jag som sagt tror har vuxit sig allt 
starkare inom biblioteksvärlden under bibliotekens utveckling. Viljan att ge god 
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service var stark hos alla respondenterna och de gav gärna lite extra för att uppnå 
detta. 

  
• Flera av respondenterna talade om att de marknadsför sig genom att ha en 

kompetent personalstyrka vilket är den andra egenskapen. 
 
• Den femte egenskapen som är tillgänglighet gav bland annat en av respondenterna 

exempel på när hon berättade att hon skaffat en mobiltelefon för tillgänglighetens 
skull. Andra exempel på hur respondenterna eftersträvade detta var genom deras 
hemsidor som de alla var mycket stolta över.  

 
• Vänlighet, vilket är den sjätte egenskapen, var inget som respondenterna direkt 

talade om. Däremot talades det om att man marknadsförde sig i mötet med kunderna 
vilket gör att man kan ana att vänlighet inte var något som glömdes bort i denna 
interaktion. 

 
• I respondenternas betoning av goda relationer ingår en kommunikationsförmåga, 

den sjunde egenskapen, med hjälp av vilken biblioteken håller kunderna 
informerade om vad som händer. Vid flera tillfällen måste biblioteken också för sin 
egen skull hålla kunderna informerade om vad som sker på biblioteket eftersom det 
är kunderna som ger de ekonomiska förutsättningarna. Denna kommunikation är 
därför något som respondenterna eftersträvar.  

 
• Kommunikationsförmågan hänger samman med den åttonde egenskapen som är 

säkerhet. Genom att upprätthålla en god kommunikation kan respondenterna även 
övertyga sina kunder om att det inte föreligger någon ekonomisk risk i att på det ena 
eller andra sättet investera i dem.  

 
• Den nionde egenskapen som handlar om förståelse för kunden var något som 

framför allt de respondenterna som inte arbetade som bibliotekschefer tänkte på. Det 
talades om vikten av lyhördhet. Det gick dock att se en viss tendens att de personer 
som var forskare eller dylikt på högskolan fick en mer individuell service än vad 
studenterna fick i och med att bibliotekarierna ofta lärde känna dessa bättre.  

 
• Den tionde egenskapen i form av materiella ting som är relaterade till tjänsten talade 

framför allt en av respondenterna om när hon beskrev lokalen och dess vackra 
atmosfär.  

 
Gummesson berättar om de värderingar som är viktiga inom relationsmarknadsföringen 
(se 3.4.4.1). Lägger man dessa på de studerade forskningsbiblioteken kan man göra en 
del igenkännande iakttagelser. För det första så är det utmärkande för 
relationsmarknadsföring att det är ett helt sätt att förhålla sig till sina kunder. Det är 
ingenting som man genomför och avslutar som man kan göra med traditionella 
marknadsföringskampanjer. Om en organisation är inriktad mot 
relationsmarknadsföring ligger ansvaret för marknadsföringen inte endast hos en 
speciell marknadsföringsavdelning utan det finns hos hela organisationen. Detta känner 
vi igen från intervjuerna. Inget av biblioteken hade någon marknadsföringsplan, 
däremot talade respondenterna mycket om hur djupt servicetänkandet är rotat hos 
personalen. Det är för dem ett sätt att arbeta.  
 



 
 

60 

Alla respondenterna deltar i ett antal nätverk. Dessa finns framför allt till i syfte att bidra 
till ett långsiktigt samarbete som i sin tur ska bidra till en vinna-vinnasituation för alla 
de inblandade parterna. Som sagt så finns det endast en väldigt låg grad av konkurrens 
mellan de bibliotek och de andra instanser som forskningsbiblioteken står i kontakt med 
vilket gör att förutsättningarna för ett positivt samarbete är väldigt goda. I dessa, som 
jag kallar, positiva relationer har alla parter ansvar för det som händer och måste 
därmed vara aktiva. På frågan om i hur hög grad respondenterna ansåg att det i deras 
relationer råder en ömsesidig aktivitet i upprätthållandet av kontakten hade 
respondenterna svårt att svara. Detta beror framför allt på att intensiteten är så olik i 
relationerna. Respondenterna är dock överens om att när kontakten finns så uppskattas 
den av alla inblandade.  
 
Överlag så verkar alla respondenter väldigt nöjda med sin relationer, oönskade sådana 
verkar det vara ont om. En respondent talar dock om hur han i vissa relationer håller en 
medvetet passiv profil. För honom så framstår dessa relationer trots hans passivitet som 
positiva, frågan är dock om de andra som tar del i dessa relationer finner det lika 
positivt. Den sista värderingen handlar om att man ska sätta kunden i centrum. Med 
tanke på hur mycket respondenterna talade om att de ville lyssna på sina kunder anser 
jag mig kunna dra slutsatsen att detta åtminstone är något som forskningsbiblioteken 
försöker att göra.  
 
7.3 Den tekniska utvecklingens påverkan på forskningsbibliotekens 
nätverk och relationer 
 
När det gäller de nya nätverk som respondenterna talar om är tekniken ofta på ett eller 
annat sätt inblandat: 
 
• Som exempel på nya nätverk kan här nämnas de intranät som av respondenterna 

påtalas. Watson menar att dessa intranät är ett sätt för biblioteken att framhålla sig 
själva som mer proaktiva (se 1.4.4). Detta känns igen hos ett av biblioteken som har 
varit pådrivande i att högskolan precis som biblioteket ska lägga ut sina 
mötesprotokoll på en mailinglista genast efter att mötet är avslutat. 

 
• Tekniken har även bidragit till att nya relationer/nätverk med tekniker/IT-folk blivit 

nödvändiga. Bibliotekarier och tekniker besitter olika kunskaper vad det gäller 
databaser och liknande vilket enligt mig gör att det finns goda möjligheter för 
samarbete men det innebär samtidigt en risk för en viss konkurrens vilket en av 
respondenterna också påpekade. 

 
• Själva teknikfrågorna ger också upphov till nya nätverk som tidigare nämnts. 

Genom att vara pålästa och ligga steget före forskare och andra användare av 
biblioteket när det gäller nya databaser och liknande blir bibliotekariernas kunskap 
mer eftertraktad och nya nätverk och relationer kan skapas när bibliotekarierna lär ut 
den kunskap som de besitter. 

 
Om man ser på de nätverk och relationer som forskningsbiblioteken redan sedan 
tidigare har finner man att tekniken har påverkat övervägande delen av dem. I kapitel 
3.4.4.1.1 beskrevs några av de relationer som Gummesson menar att en organisation 
kan besitta. Här följer nu en kort sammanställning av de förändringar som relationerna 
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har genomgått på grund av den tekniska utvecklingen, förändringar som respondenterna 
själva har sett och förändringar som man genom deras svar kan utläsa har skett.  
 
Den första relationen som Gummesson tar upp består av leverantör och kund. Om vi här 
ser biblioteken som leverantörer och högskolorna som deras kunder så har 
respondenterna påtalat ett flertal förändringar som skett i denna relation i och med den 
tekniska utvecklingen. Det som framför allt påtalas är den ökade tillgängligheten som 
finns från båda sidor. Internet och den medföljande e-postmöjligheten har gjort att 
relationen forskningsbiblioteken och dess kunder emellan har blivit enklare och i vissa 
fall intensivare. Genom sin hemsida ger biblioteken kunderna en möjlighet att enkelt ta 
kontakt med just den person som för dem är den lämpligaste.  
 
Ett annat sätt som tekniken har påverkat relationen mellan leverantör och kund på är att 
den har gjort att fler relationer mellan dessa har blivit nödvändiga. Kunderna vet inte 
alltid hur de ska använda den nya teknik som biblioteken erbjuder i form av 
fulltextdatabaser o.dyl. och de måste därmed skapa en relation till bibliotekarierna för 
att få den hjälp som de behöver. Denna relation hjälper även bibliotekarierna till att 
skapa och underhålla eftersom det är deras arbete att erbjuda just denna tjänst till sina 
kunder. 
 
Den andra relationen är mellan de två ovan nämnda, d.v.s. leverantören och kunden, 
samt mellan konkurrenten. För forskningsbiblioteken finns det än så länge inte så 
många konkurrenter. En ny relation med en konkurrent som påtalas är dock den mellan 
bibliotekarier och tekniker. När det gäller databaser kan båda dessa yrkesgrupper anse 
att just de är de mest lämpade att sköta dessa vilket innebär en viss konkurrenssituation. 
Denna konkurrens har dock framför allt lett till att nya nätverk har skapats och har 
kanske i huvudsak varit av god karaktär.  
 
Den tredje relationen handlar om distribution och består av ett nätverk av relationer. 
Genom dessa nätverk distribueras inte endast varor utan även människor, tjänster och 
information. Inom biblioteksvärlden finns ett flertal nätverk och alla de respondenter 
som intervjuades deltog i ett antal av dessa. De hade överlag en positiv syn på dessa 
nätverk. Tekniken har på olika sätt påverkat nätverken och skapandet av dem. Genom 
tekniken har man bl.a. skapat intranät inom de enskilda organisationerna i vilka man 
kan sprida den information som man anser att det är viktigt att hela personalstyrkan i 
god tid får ta del av. Tekniken har även gjort så att det har blivit enklare att inom de 
olika nätverken skicka dokument o.dyl. av en storlek som tidigare ledde till problem. 
Inom nätverken har kommunikationen också blivit intensivare tack vare tekniken och de 
kommunikationsmöjligheter som den erbjuder. Med länder till vilka telefonledningarna 
har fungerat dåligt har man nu tack vare e-post kunnat skapa goda kontakter eftersom e-
posten enligt en av respondenterna alltid har fungerat utmärkt. Tekniken har dock även 
lett till negativa aspekter inom nätverken. En av dessa är den information overload 
(d.v.s. man får mer information än vad man klarar av) som man på mailinglistor kan 
råka ut för. 
 
I den fjärde relationen så menar Gummesson att alla inom ett företag är marknadsförare. 
Att denna uppfattning kan råda även inom forskningsbibliotek ger en av respondenterna 
exempel på. Hon uppmanar all den personal som arbetar på hennes avdelning att de 
tillsammans ska känna hur viktigt det är att vara professionella, smidiga och lyhörda, att 
det ska finnas en ärlighet bakom varje engagemang i deras kunder. Huruvida denna 
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relation har påverkats av den tekniska utvecklingen ger respondenterna inga konkreta 
exempel på men man skulle kunna säga att genom att alla i personalstyrkan nu står 
tillgängliga på hemsidan har all personal nu ett större ansvar för marknadsföringen och 
kontakten ut gentemot kunderna.  
 
Relation fem behandlar servicemötet, d.v.s. interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör. Denna interaktion sker nu allt mer över Internet. Respondenterna talar 
om att de ser varje möte som en möjlighet till marknadsföring och detta kan man säga 
även gäller de elektroniska mötena. Det talas vid ett flertal tillfällen om vikten av att 
man ger god service genom att kontrollera sin e-post löpande och svara på posten i god 
tid. Detta servicetänkande förväntar man sig även att andra ska ha. 
 
Relation sex handlar om den månghövdade leverantören och den månghövdade kunden. 
Genom tekniken har man som sagt fått en ökad möjlighet att ta direkt kontakt med de 
personer inom en organisation som man tror har mest kunskap inom det område som 
saken gäller. Man behöver inte gå genom en mellanhand som rekommenderar vem man 
ska vända sig till utan kan på organisationens hemsida se vem som är ansvarig för vad.  
 
Relation nio är den till den missnöjde kunden. Denna relationen framstår som viktig av 
respondenterna, i många fall viktigare än den till den nöjda kunden eftersom man i 
denna relation mer konkret kan få reda på vad som behöver förbättras. Än verkar inga 
större förändringar ha skett i denna relation p.g.a. tekniken men en av respondenterna 
talar om att hon vill införa ris och ros på hemsidan för att på så sätt göra det enklare för 
kunderna att uttrycka sina åsikter. Detta skulle då innebära ett nytt sätt att ha en relation 
till den missnöjde kunden. 
 
Även den tolfte relationen, vilken är den elektroniska, talar respondenterna om. Flera av 
deras anmärkningar har redan nämnts. En av respondenterna talade som sagt om att 
tekniken har gjort att man nu betydligt enklare kan skicka stora dokument mellan 
varandra. Detta och andra elektroniska relationer kan göra så att distansen mellan de 
olika aktörerna minskas. Det sätt som den elektroniska relationen har gjort att distansen 
mellan aktörerna har minskat på är framför allt genom att den har förenklat möjligheten 
till kommunikation och kontakt med varandra vilket respondenterna påpekar. De säger 
att det har blivit enklare att skapa nya kontakter och att sedan behålla dem. Det är också 
lättare att veta vad som händer inom andra, och sin egen, organisation. Detta ser 
respondenterna som positivt. 
 
Större delen av all kommunikation med aktörer som inte befinner sig inom 
organisationen sker nu med hjälp av datorer och telekommunikation. I och med att 
tekniken utvecklas allt mer förbättras kommunikationsmöjligheterna. Man kan nu även, 
som en av respondenterna påpekar, med hjälp av program som PowerPoint låta andra 
instanser återanvända den information som man har förmedlat.  
 
Den artonde relationen behandlar personliga relationer och sociala nätverk. Dessa talade 
vissa av respondenterna mycket om. Det påpekades att de formella nätverken ofta 
bygger på informella nätverk och relationer. För att uppnå ett gott samarbete är det en 
fördel att aktörerna även kommer överens privat. Det professionella och det privata kan 
gå in i varandra vid årsmöten, middagar och liknande tillställningar inom olika nätverk. 
Huruvida dessa personliga nätverk har förändrats i och med tekniken sades inget 
konkret om utan det som framför allt påpekades var det som hela tiden betonades 
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nämligen att kommunikationen hade blivit så mycket enklare. En respondent menar här 
att tekniken egentligen aldrig är upphov till några nya nätverk, såvida det inte gäller rent 
konkreta teknikfrågor, utan att nätverken uppstår ur ett gemensamt intresseområde. 
Tekniken är endast ett hjälpmedel.  
 
Den tjugoförsta relationen är kunskapsrelationen, här handlar det om lära in vad andra 
har utvecklat och lära ut vad man själv har skapat. Dessa relationer har biblioteket 
naturligtvis massor av men de relationer som man kan se är nya p.g.a. tekniken är de 
kunskapsrelationer som nu finns med tekniker/IT-folk vilket inte fanns i någon högre 
grad tidigare. Själva teknikfrågorna har som sagt också bidragit till att nya relationer har 
skapats för respondenterna med de personer som är i behov av de tjänster som tekniken 
erbjuder. 
 
Den tjugosjunde relationen handlar om intern marknadsföring vilket innebär relationen 
till personalmarknaden. Det som man framför allt kan ta fasta på här är införandet av de 
interna mailinglistor och intranät som båda biblioteken hade. Detta kan man se som en 
utveckling av de mailinglistor som finns emellan organisationerna av vilka BIBLIST 
har nämnts som exempel. Genom det sätt som man tidigare använde för att sprida 
information om sig själv till andra sprider man nu information om sig själv till sig själv.  
 
7.4 Slutsatser 
 
Forskningsbiblioteken tar idag, år 2000, del i en mängd nätverk. Dessa nätverk finns 
framför allt inom biblioteksvärlden och gentemot den högskolan som de tillhör. 
Forskningsbiblioteken har själva varit med att bygga upp flera av dessa nätverk och de 
strävar efter att hålla dem vid liv. Inom nätverken råder ingen större konkurrens men en 
viss hierarki ser ändå ut att existera. Många av de nätverk och relationer som bildas, 
bildas horisontellt med aktörer som på något sätt är på samma nivå som de själva. 
 
Det är i detta sammanhang inte lämpligt att göra någon större åtskillnad mellan tekniska 
och sociala nätverk eftersom dessa ofta går in i varandra. I de flesta nätverk och 
relationer som studerats ingår det teknik av något slag, liksom de tekniska nätverken 
ofta leder till någon form av social interaktion.  
 
En uppdelning är dock möjlig att göra mellan formella och informella nätverk. 
Respondenterna var överens om att informella nätverk existerade men på grund av deras 
dolda struktur fann respondenterna dem svårbeskrivbara. Dessa informella nätverk 
kunde man från deras svar utläsa även fanns mellan personalen på forskningsbiblioteken 
och personalen på högskolan. Många av de kontakter som fanns dessa aktörer emellan 
var på initiativ från forskningsbiblioteket i syfte att framhålla sin verksamhet. 
 
Nätverken påverkade respondenternas arbete i framför allt positiv riktning. Detta 
märktes bland annat på respondenternas vilja att medverka i nätverk av olika slag. 
Överlag så fanns det bland respondenterna en väldigt positiv attityd till att hålla sig a 
jour med vad som händer hos andra aktörer som respondenterna på olika vis har kontakt 
med. Det fanns dock vissa betänkligheter även mot nätverk och en av de främsta var 
tidsaspekten. Denna betänklighet återfinns dels när respondenterna talar om 
mailinglistors negativa sidor och dels när de talar om att syftet med nätverket och dess 
verkningar bör vara lätta att se. Man kan ur deras svar utläsa ett behov av att på olika 
sätt tjäna in den tid som går förlorad i nätverken. 
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Den tekniska utvecklingen har på flera vis påverkat forskningsbibliotekens nätverk och 
relationer. Framför allt betonades den ökade tillgänglighet som tekniken har lett till och 
den därigenom ökade kommunikationen. Detta gäller även marknadsföring och de 
relationer som med den hänger samman där det påtalades att det dras nytta av den nya 
tekniken för att upprätthålla kommunikationen. 
 
Den bild respondenterna har av marknadsföring är att det till stor del handlar om att 
skapa och bibehålla goda relationer. De ger exempel på hur de försöker upprätthålla 
detta genom att bland annat röra sig på högskolan, göra sig synlig där, och samtidigt 
själv ta initiativ till kontakt. De betonar att de vill ta varje tillfälle i flykten, att de ser 
alla kontakter inom yrket som en möjlighet till marknadsföring, även efter arbetstid. 
 
Forskningsbiblioteken ser ut att ha relationsmarknadsföring ”i blodet” utan att veta om 
det. Inga av respondenterna talade direkt om den typen av marknadsföring men på 
frågan om hur de personligen marknadsför biblioteket började alla respondenter att tala 
om de begrepp som inom relationsmarknadsföringen är de väsentliga. De talade om 
personliga kontakter, relationer, nätverk och engagemang i kunderna. Flera andra 
marknadsföringssätt nämndes även av respondenterna men det var dessa begrepp som 
hela tiden betonades.  
 

8. Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetets gång med uppsatsen har flera idéer uppstått som varit intressanta att 
utveckla vidare men som på grund av tids- och utrymmesbrist inte varit möjligt. Några 
av dessa idéer presenteras nedan eftersom de kanske kan vara intressanta för någon 
annan att gå vidare med: 
 
• En jämförelse av marknadsföring hos bibliotek med och utan marknadsföringsplan. 
• Utveckla ett förslag på en mall som bibliotek kan ha som utgångspunkt i skapandet 

av en marknadsföringsplan. 
• En jämförelse av några biblioteks organisationskulturer – skillnader och likheter. 
• En studie av ett forskningsbiblioteks kunder. Är de verkligen ”nöjda” kunder, vad 

har de för förväntan på tjänstekvalitet o.s.v.? 
• Kontakt och nätverk mellan svenska och utländska forskningsbibliotek. Hur ser de 

ut, i vilket syfte finns de, vad bidrar de med och på vilket sätt används de?  
• Forskningsbibliotekens marknad, är den egentligen så självklar? Genom en analys 

av marknadsföringsmöjligheterna för ett eller flera forskningsbibliotek kanske man 
kan upptäcka att forskningsbibliotekens potentiella marknad är betydligt större och 
differentierad än vad vi hittills trott. 
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9. Sammanfattning 
 
Utifrån en förberedande enkätundersökning till 16 forskningsbibliotek och framför allt 
utifrån fyra intervjuer med två bibliotekschefer och två bibliotekarier på två olika 
forskningsbibliotek gör uppsatsen en beskrivande tvärsnittsstudie av i huvudsak ett par 
forskningsbiblioteks marknadsföring samt relationer och nätverk med i synnerhet deras 
användare/kunder, potentiella som existerande, för att se hur dessa tre begrepp relaterar 
till varandra och om, och i så fall hur, de har påverkats i spåret av den pågående 
tekniska utvecklingen. I uppsatsens förhoppning att ge svar på detta syfte utgicks det 
ifrån följande frågeställningar: Hur ser de nätverk ut som forskningsbiblioteken tar del 
av? I vilken grad finns det på forskningsbiblioteken informella nätverk? Om, och i så 
fall hur, påverkar nätverk bibliotekariernas arbete på forskningsbiblioteken? Hur ser 
forskningsbibliotekens marknadsföring ut? Hur pass medveten är man på 
forskningsbiblioteken om relationsmarknadsföring och dess möjligheter? Påverkar den 
tekniska utvecklingen skapandet av nya, samt redan existerande, nätverk och relationer? 
  
I bakgrundskapitlet presenterades en kortare översikt av forskningsbiblioteken och dess 
tekniska utveckling till hur de i dagsläget ser ut. Det förtäljs att forskningsbiblioteken 
under det senaste århundradet har övergått allt mer från att vara bokmagasin med 
låneförmedling till att vara förmedlare av information. Samtidigt som denna övergång 
har skett har en ökad efterfrågan på centralisering av information växt fram och i 
samband med detta har allt mer nätverk skapats. Efter datorernas införande på bibliotek 
har de genomgått en utveckling liknande forskningsbiblioteken. Datorerna har allt mer 
övergått från att vara förvaringsmagasin för bibliotekens kataloger till att bli förmedlare 
av information av olika slag genom t.ex. det virtuella biblioteket. 
 
I teorikapitlet redogjordes för forskning som säger att organisationer är skapade för att 
uppnå bestämda mål. Inom dessa organisationer finns det både formella och informella 
strukturer. Det finns även en organisationskultur som avslöjar vad organisationen anser 
om sig själv och sin omgivning. De organisationer som i uppsatsen studeras är 
tjänsteorganisationer därför presenterades även ett stycke om vad tjänster innebär och 
hur det skiljer sig från varor. Det som framför allt ansågs vara viktigt att ha i åtanke när 
det gäller tjänster var att de har fyra grundläggande karaktäristika; 1 - de är inte 
påtagliga, 2 - de är processer, 3 - de produceras, konsumeras och upplevs delvis 
samtidigt och 4 - de låter kunden som användare delvis själv ta del i 
tjänsteproduktionsprocessen. När det gäller tjänstekvalitet så sägs den naturligtvis vara 
viktig men det är likaså viktigt att ha i åtanke att olika organisationskulturer kan ha 
olika åsikter om vad tjänstekvalitet är. I samband med tjänstekvalitet kan man även tala 
om kundvärde vilket innebär den totala fördel över tid som en kund upplever sig få av 
en given lösning, vara eller tjänst eller kombination av sådana, i relation till den totala 
uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden blir 
tvungen att göra. Detta hängde i sin tur samman med en nöjd kund vilket är något man 
kan få genom att bl.a. göra det lätt för kunden att uttrycka sig. 
 
Den största delen av teorikapitlet tillägnades marknadsföring och framför allt Kotler och 
Gummesson. Kotler beskrev en marknadsföringsprocess i fyra delar.  
• Den första delen består av en analys av marknadsföringsmöjligheterna. Detta kan 

man göra genom marknadsundersökningar i vilka man lär känna marknaden för att 
se möjligheter och problem som finns i omgivningen.  
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• Den andra delen av processen handlar om val av marknad. Marknadssegmentering 
görs för att lättare kunna nå användare/kunder med varor och tjänster som matchar 
deras specifika behov. Tre vanliga segment som det uppdelas i inom 
biblioteksvärlden är demografisk segmentering, psykografisk segmentering och 
livsstilssegmentering. Efter att segmenteringen är genomförd är det tid för 
utvärdering och val av segment att rikta sig emot. När valet är taget bör man 
organisera en marknadsföringsplan för att veta hur man sedan ska gå tillväga.  

• Den tredje delen av processen består av utveckling av marknadsmixen. 
Marknadsmixen består av allt som en organisation kan göra för att påverka 
efterfrågan på deras vara eller tjänst. Här talas det ofta om fyra P: produkt, pris, plats 
och påverkan. Gummesson vill se en fokusförskjutning från dessa fyra P´n mot de 
30 relationer som han menar att en organisation kan besitta. I studiet av dessa 
relationer kommer man in på en form av marknadsföring kallad 
relationsmarknadsföring. Utmärkande för relationsmarknadsföring är framför allt att 
det är ett helt sätt att förhålla sig till sina kunder, att företaget/organisationen inte ser 
marknadsföring som något de genomför och avslutar, samt att ansvaret för 
marknadsföringen finns hos hela organisationen.  

• Den fjärde delen av marknadsföringsprocessen är själva bestyret av 
marknadsföringen. Det innebär att man gör strategier och planer till konkret 
handlande. Under tiden som detta genomförs bör marknadsföringen kontinuerligt 
utvärderas och de faktorer som finns utanför själva marknadsföringen, men som 
ändå på något vis påverkar den, bör även de tas i beaktande. 

 
Enkätundersökningen som genomfördes i uppsatsen visade sig komma fram till framför 
allt följande resultat:  
• Respondenterna ansåg att de existerande nätverken som de är delaktiga i nu bygger 

sig allt starkare. 
• Kommunikationen som finns de olika aktörerna emellan har med teknikens hjälp 

förenklats, vilket de ser som positivt.  
• I nätverken har aktörerna ofta samma typ av yrken, d.v.s. de befinner sig på ungefär 

samma nivå på den yrkeshierarkiska skalan.   
• Nya kontakter skapas av respondenterna genom bl.a. omorganisationer och 

deltagande i projekt och konferenser.  
• De flesta relationer respondenterna har innefattar en interaktioner där aktörerna 

strävar mot samma mål.  
• Respondenterna marknadsför sig till största del i det dagliga arbetet och framför allt 

i mötet med kunden.  
• Respondenterna ser överlag den tekniska utvecklingen som positiv. 
 
Intervjuerna som gjordes analyserades efter deras redovisning med hjälp av den teori 
som hade studerats. Det visade sig att alla respondenterna fungerade som aktörer av 
olika slag och att dessa aktörer ingick i ett antal bindningar. Dessa bindningar återfanns 
bland annat i en mängd nätverk. Respondenternas nätverk återfanns framför allt inom 1 
- den interna biblioteksorganisationen, 2 - den egna högskolan, samt 3 - den övriga 
biblioteksvärlden. Dessa relationer och nätverk hade kommit till stånd på främst fyra 
olika sätt: 1 - de hade ingått i organisationen, 2 - arbetsuppgifterna hade gjort att de 
uppstått, 3 - respondenterna hade själva tagit initiativ till dem, samt, 4 - de hade kommit 
till stånd genom att respondenterna redan tidigare haft kontakt med personerna i fråga. I 
de svar som respondenterna gav angående nätverk som de var delaktiga i kändes flera 
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av de egenskaper igen som Gummesson ansåg vara av vikt när det gäller relationer, 
interaktioner och nätverk. I många av de relationer som respondenterna hade såg det ut 
att finnas en interaktion även om respondenterna själva inte alltid uppfattade det så. 
Informella nätverk var respondenterna dock medvetna om existerade men de fann dem 
svåra att beskriva just p.g.a. deras informella karaktär. Övervägande var respondenterna 
positiva till de nätverk de deltog i och de uppskattade i stort alla relationer som de hade. 
Trots detta kunde de se vissa problem med nätverk som t.ex. att syftet inte alltid var så 
tydligt. 
 
De båda forskningsbibliotekens organisationskulturer såg ut att vara lika när det gäller 
marknadsföring och god service. De marknadsför sig framför allt genom relationer och 
genom marknadsföringskampanjer som går ut på att synas och medvetandegöra. 
Respondenterna betonar att de vill lyssna på kunderna. Den lokala högskolan är 
forskningsbibliotekens främsta marknad. På denna och andra marknader så riktar de sig 
mot både potentiella och existerande kunder i sin marknadsföring. I den marknadsföring 
som riktar sig mot de existerande kunderna använde man sig mer av marknadsföring 
genom relationer än vad man gjorde mot de potentiella kunderna där man använde sig 
mer av tillfälliga marknadsföringskampanjer av olika slag. De värderingar som 
Gummesson ansåg vara av vikt i relationsmarknadsföring kunde man till stor del känna 
igen när respondenterna talade om sitt arbete och sin marknadsföring. 
 
Forskningsbiblioteken hade ingen uttalad marknadsföringsplan och följde heller inte 
någon tydlig marknadsföringsprocess. Det fanns dock vissa spår av processen i 
respondenternas arbete.  
• Den första delen, analys av marknadsföringsmöjligheterna talades det inte mycket 

om av respondenterna. Detta kan bero på att de till viss del tog sin marknad för 
given.  

• Den andra delen, val av marknad, kunde man känna igen i respondenternas svar. De 
talade om analys av användarna som en del av marknadsföringen och om vikten av 
att veta vem man vänder sig till så att man kan anpassa sin marknadsföring efter det. 
Demografisk segmentering var den vanligaste formen av segmentering bland 
respondenterna.  

• När det gäller den tredje delen av processen, utveckling av marknadsmixen, så 
återfanns de fyra P´na i respondenternas åtanke men det som de överlag talade mest 
om var relationer av olika slag. Man kunde därmed dra slutsatsen att en viss 
förskjutning från de fyra P´na mot Gummessons relationer redan har skett på de 
berörda forskningsbiblioteken. Teknik var för övrigt ofta inblandad i de nya nätverk 
som skapades. De flesta av de relationer, både gamla och nya, som i uppsatsen har 
presenterats har blivit påverkade av tekniken.  

• Den fjärde delen, bestyr av marknadsföring, kunde man p.g.a. avsaknaden av en 
marknadsföringsplan el.dyl. säga att respondenterna både gör och inte gör. 

 
De viktigaste slutsatser jag vill dra är: 
• Nätverk finns framför allt inom biblioteksvärlden och gentemot den högskolan som 

forskningsbiblioteket tillhör. 
• Inom nätverk återfinns ofta aktörer som befinner sig på en liknande nivå av något 

slag.   
• Forskningsbiblioteken har själva varit med att bygga upp flera av de nätverk de är 

delaktiga i och de strävar efter att hålla dem vid liv.  
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• Respondenterna var överens om att informella nätverk existerade men på grund av 
deras dolda struktur fann respondenterna dem svåra att beskriva.  

• Nätverken påverkade respondenternas arbete i framför allt positiv riktning genom att 
de gjorde det lättare för dem att sprida information m.m. Den positiva inställningen 
till nätverk märktes bland annat på respondenternas vilja att medverka i nätverk av 
olika slag. 

• Den bild respondenterna har av marknadsföring är att det till stor del handlar om att 
skapa och bibehålla goda relationer. 

• De studerade forskningsbiblioteken verkar ha relationsmarknadsföring ”i blodet” 
utan att veta om det. 

• Den tekniska utvecklingen har på flera vis påverkat forskningsbibliotekens nätverk, 
relationer och därmed även marknadsföring. Framför allt betonades den ökade 
tillgänglighet som tekniken har lett till och den därigenom ökade kommunikationen. 
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10. Källförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Enkätundersökning riktad till 30 högskole- och universitetsbibliotek varav de första 16 
svaren sammanställdes. Genomförd via e-post, maj – juni 2000. Enkätsvaren finns 
förvarade hos författaren. 
 
Bandad intervju med en bibliotekarie på dennes arbetsplats den 1 november 2000. 
Intervjun tog ca 45 minuter. Band med utskrift finns förvarad hos författaren. 
 
Bandad intervju med en bibliotekschef på dennes arbetsplats den 1 november 2000. 
Intervjun tog ca 45 minuter. Band med utskrift finns förvarad hos författaren. 
 
Bandad intervju med en bibliotekschef på dennes arbetsplats den 2 november 2000. 
Intervjun tog ca 45 minuter. Band med utskrift finns förvarad hos författaren. 
 
Bandad intervju med en bibliotekarie på dennes arbetsplats den 2 november 2000. 
Intervjun tog ca 30 minuter. Band med utskrift finns förvarad hos författaren. 
 
Föreläsning vid namn ”Relationsmarknadsföring”. Föreläsare var Fredrik Thörn & 
Niclas Öhman från Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen ingick i seminariet 
”Relationer och relationsmarknadsföring” som hölls på Göteborgs stadsbibliotek den 30 
november 2000, arrangerad av svensk biblioteksförening. 
 
Tryckta källor 
 
Abrahamsson, Bengt, (2000), Organisationsteori : moderna och klassiska perspektiv. - 
2. [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur  
 
ADB i forskningsbibliotek : LIBRIS, (1970). – Stockholm. – (Kungliga bibliotekets 
utställningskatalog ; 58)  
 
Axelsson, Björn, (1996), Professionell marknadsföring. - Lund : Studentlitteratur 
 
Besant, Larry X. & Sharp, Deborah, (2000), ”Upsize This! Libraries Need Relationship 
Marketing”. - // Information outlook. – Vol. 4:3, s 17-22   
 
Biblioteksarbete och automatisk databehandling : rapport avgiven av Kommittén för 
ADB i forskningsbibliotek tillsatt av Universitetskanslersämbetet i samråd med 
riksbibliotekarien - Library work and automation : a summary of the Swedish report, 
(1970). - Stockholm : Kungl. bibl.  
 
Databehandling i forskningsbibliotek : preliminär rapport avgiven av en av 
Universitetskanslersämbetet tillkallad kommitté, (1965). - Stockholm : Univ.-
kanslerämb. 
 
De Sáez, Eileen Elliott, (1993), Marketing concepts for libraries and information 
services. - London : Library Association Publishing  
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Ejlertsson, Göran, (1996), Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik. - Lund : 
Studentlitteratur 
   
Foster, William, (2000), ”Developments in technical services: cultural change and 
organizational management” // Achieving cultural change in networked libraries, edited 
by Bruce J. Reid and William Foster. - Aldershot : Gower. – s 27 – 44 
 
Galaskiewicz, Joseph, (1996), ”The ’New Network Analysis’ and Its Application to 
Organizational Theory and Behavior” // Networks in marketing, edited by Dawn 
Iacobucci. – Thousand Oaks : SAGE Publications. – s 19 – 31  
 
Grönroos, Christian, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag. - 3. uppl. - Malmö : 
Liber-Hermod  
                 
Grönroos, Christian, & Monthelie, Caroline, (1988), Service management i den 
offentliga sektorn. - 1. uppl. - Malmö : Liber-Hermod 
 
Gudmundseth, Astrid, Juell, Ellen, & Velure, Guri, (1998), Markedsføring av 
fagbibliotek intern i organisasjonen. - Oslo : Riksbibliotektjenesten. – (Skrifter fra 
Riksbibliotektjenesten ; 89) 
 
Gummesson, Evert, (1998), Relationsmarknadsföring : från 4 P till 30 R. - 2., rev. uppl. 
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Gustavsen, Bjørn & Bernd Hofmaier, (1997), Nätverk som utvecklingsstrategi. - 1. uppl. 
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Hanner, Charlotte, (1981), De svenska forskningsbibliotekens utveckling efter 1945. - 
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Höglund, Lars, (1985), Information och kunskap : informationsförsörjning – forskning 
och policyfrågor. - 1. uppl. - Umeå : Inum 
 
Klasson, Maj, (1984), Högskolebibliotek i förändring : från autonoma 
bildningsinstitutioner till lokala serviceinrättningar med särskild hänsyn till bibliotek 
som betjänar förskollärarutbildningar. – Malmö : LiberFörlag/Gleerup. – (Studia 
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Solna : Esselte studium  
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intervjuundersökningar och postenkäter. - 5., [omarb.] uppl. - Stockholm : Statistiska 
centralbyrån (SCB) 
 
Uppslagsverk m.m. 
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Koch, Traugott (1993), Nordic Libraries: Information Servers (a service from NetLab, 
Lund Univ. Library). –Lund : Lund University Electronic Library  
URL: http://www.lub.lu.se/resbyloc/Nordic_lib.html#swe , skapad i september 1993, 
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1: Förteckning över de forskningsbibliotek som fick enkäten 
tillskickad sig 
 
Högskolebiblioteket i Borås 
Högskolebiblioteket Dalarna 
Högskolebiblioteket i Gävle  
Chalmers bibliotek 
Göteborg universitetsbibliotek  
Högskolebiblioteket i Halmstad  
Södertörns högskolebibliotek  
Jönköping universitetsbibliotek 
Högskolebiblioteket i Kalmar  
Karlstad universitetsbibliotek  
Högskolebiblioteket i Kristianstad  
Linköping universitetsbibliotek  
Luleå universitetsbibliotek  
Lund universitetsbibliotek  
Högskolebiblioteket i Malmö  
Högskolebiblioteket i Karlskrona/Ronneby  
Högskolebiblioteket i Skövde  
Idrottshögskolans bibliotek  
Karolinska Institutets bibliotek 
Kungliga tekniska högskolans bibliotek  
Lärarhögskolans bibliotek  
Handelshögskolans bibliotek i Stockholm  
Stockholm universitetsbibliotek  
Mitthögskolans bibliotek  
Högskolebiblioteket i Trollhättan/Uddevalla 
Umeå universitetsbibliotek  
Uppsala universitetsbibliotek 
Högskolebiblioteket på Gotland  
Växjö universitetsbibliotek  
Örebro universitetsbibliotek 
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Bilaga 2: Enkätfrågorna och dess följebrev 
 
Hejsan! 
 
Mitt namn är Therese Dahlberg och jag läser tredje terminen på bibliotekshögskolan i 
Borås. Jag skriver en magisteruppsats i vilken jag ser närmare på de nätverk som 
existerar på forskningsbibliotek. Syftet med min uppsats är att göra en beskrivande 
tvärsnittsstudie av framförallt två saker:  
• dels de nätverk/relationer som finns mellan bibliotekarierna på högskole-

/universitetsbiblioteken och personalen på de institutioner inom högskolorna/ 
universiteten som de riktar sig till, samt  

• dels de nätverk som finns mellan bibliotekarierna på de olika forskningsbiblioteken. 
Jag är fortfarande i inledningsskedet av mitt arbete och ska nu genomföra en mindre 
enkätundersökning som riktar sig till Sveriges universitets- och högskolebibliotek 
vilken sedan ska ligga till grund för mitt fortsatta arbete.  
Om ni har möjlighet att ta er tid att besvara följande sex frågor och skicka det per mail 
eller post till mig vore jag väldigt tacksam. Om det är något ni undrar över får ni gärna 
höra av er till mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Therese Dahlberg 
 
E-mail: therese.dahlberg@bhs.utb.hb.se 
 
Adress: Therese Dahlberg 
             Yxhammarsgatan 1/112 
             50331 Borås 
 
Telefon: 033-134421 
 
 
1. Vilka yrkesverksamma personer utanför det egna biblioteket har du mest kontakt när 

det gäller förmedling av information? 
 
2. Har du under de senaste åren börjat samarbeta med personer du tidigare inte hade så 

mycket kontakt med? 
 
3. Har de nya tekniska medierna och nätverken (SUNET t ex) påverkat ditt arbete? 
 
4. Har du lagt märke till att nya nätverk har uppstått mellan olika yrkesroller som du är 

i kontakt med? 
 
5. Upplever du något som problematiskt vad gäller ”nätverkande”? 
 
6.   På vilket sätt marknadsförs ditt bibliotek? 
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Bilaga 3: Intervjumall  
 
Respondentens namn: 
Respondentens yrkestitel: 
Respondentens arbetsplats: 
 
RELATIONER / KONTAKTER 
 
1. Vilka personer vänder du dig oftast till, respektive vänder sig oftast till dig, i syfte 

att utbyta information av olika slag inom yrket? Här tänker jag framför allt på 
information som får det dagliga arbetet att fungera men även information som leder 
till att arbetet utvecklas. 

 
2. Hur har dessa relationer kommit till stånd? D.v.s. hur kom ni i kontakt med 

varandra, på vems initiativ? 
 
  
3. Finns det relationer i vilka du är aktivare resp. passivare? Vid högre aktivitet menar 

jag att det ligger ett större ansvar på dig att relationen skall fortgå och att du därmed 
måste ta större ansvar för arbetet i relationen. 

 
4. Procentmässigt, ungefär hur många av dina relationer anser du att båda/alla parter är 

aktiva i? D.v.s. att båda parter tar en aktiv del i upprätthållandet av kontakten. 
 
 
5. Upplever du att din tid går åt till att sköta kontakter som du inte har någon nytta av? 
 

TEKNISK UTVECKLING 
d.v.s. utvecklingen av mobiltelefoner, datorer, Internet o.s.v. 
 
1. Har den tekniska utvecklingen påverkat ditt dagliga arbete? Om du tänker tillbaka 

ett år i tiden, ser du då någon skillnad? 
 
2. Har den tekniska utvecklingen påverkat samarbeten med andra bibliotek? Hur? Både 

i ett ettårs-perspektiv och i ett längre perspektiv. 
 
3. Har den tekniska utvecklingen påverkat samarbeten med övrig personal på 

högskolan? Hur? Både i ett ettårs-perspektiv och i ett längre perspektiv. 
 
4. Har den tekniska utvecklingen bidragit till att nya relationer eller nätverk har skapats 

under det senaste året? 
   
5. Påverkar den tekniska utvecklingen på något vis de relationer och nätverk som redan 

funnits under en längre tid, t.ex. med leverantörer? 
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NÄTVERK 
 
1. Vilka nätverk är du inom yrket delaktig i, d.v.s. tekniska och sociala av olika slag? 
 
2. Vilka av dessa har biblioteket och dess personal själva varit med om att bygga upp 

eller utveckla? 
 
3. Har du lagt märke till att nya nätverk har uppstått mellan olika yrkesroller som du är 

i kontakt med? Kanske har biblioteket fått en mer integrerad roll i högskolan, 
kanske har den tekniska utvecklingen gjort nya nätverk nödvändiga? 

 
4. Skapar eller bidrar nätverken till någon form av problem i ditt arbete? 
 
5. I vilken grad existerar informella nätverk? Hur ser de ut? Hur fungerar de? 
 

MARKNADSFÖRING 
 
1. På vilket sätt marknadsförs ditt bibliotek? 
2. Har biblioteket någon uttalad marknadsföringsplan? 
 
3. Hur marknadsför du biblioteket i ditt arbete? 
 
4. Har er marknadsföring förändrats i och med den tekniska utvecklingen? 
 
5. Ser ni de relationer och nätverk som ni är en del av som en möjlighet till 

marknadsföring? På vilket sätt? 


