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Inledning  

Att tala om bibliotek som marknadsför sig känns idag inte lika konstigt eller 
främmande som det gjorde bara för några år sedan. Under arbetet med uppsatsen 
har jag kommit att alltmer förstå att det inte är själva marknadsföringsarbetet som 
har känts nytt eller främmande, utan vokabulären. Ordet marknadsföring har 
tidigare förknippats med företagsvärlden och har av många upplevts som något 
väsensskilt från biblioteksvärlden. Själva arbetet med att marknadsföra 
verksamheten på biblioteken har dock pågått länge. Redan på 1800-talet talades 
om vikten av goda relationer mellan bibliotekspersonal och användare, för att 
nämna ett exempel. Det samtalet förs ännu och känns fortfarande angeläget.  

Marknadsföring har således pågått länge på biblioteken men har gått under 
andra namn, som exempelvis uppsökande arbete, outreach och extension work. 

1Synen på bibliotekens marknadsföring förefaller också ha förändrats. Greta 
Renborg berättar i en historisk översikt över marknadsföring på bibliotek hur en 
bibliotekarie redan år 1910 gjorde reklam för sitt bibliotek på en anslagstavla. Ett 
tilltag som upprörde hans kollegor.2

 I dag däremot förväntas bibliotekarierna göra 
reklam för sina bibliotek och man förväntar sig att de skall göra det bra. Vad är 
det då som har hänt? En allmän iakttagelse är att samhället har blivit alltmer 
kommersiellt. Kommersiella regler styr mer och mer även över offentliga 
institutioner, som finner att de måste anpassa sig till konkurrensen. Biblioteken 
befinner sig alltså i en situation där de måste konkurrera med andra om de pengar 
som finns. Philip Kotler och Alan R Andreasen menar i sin bok Strategic 
Marketing for Nonprofit Organizations, att den största utmaning som mött icke-
vinstdrivande organisationer under 1900-talet var just konkurrensen om de pengar 
som fanns att få.3

 Vad som har hänt förefaller vara att konkurrensen om de pengar 
som finns har hårdnat och bibliotekscheferna har vaknat till insikt om att de måste 
marknadsföra biblioteken på ett sådant sätt att beslutsfattarna tar intryck och 
tilldelar biblioteken de pengar de behöver.4

  
                                                 
1 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began.   
2 

Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > Marketing 
library services. How it all began.  
3 
Kotler Philip och Andreasen Alan, 1996, Strategic marketing for nonprofit organizations, s. 10.  

4 
Bergstedt, Eva, 2004, Marknadsföring av folkbibliotekens tjänster – En studie av ett hemsidesprojekt i 

Östergötland, s. 14.  
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Hur löser man då denna uppgift ute på biblioteken? Vilka metoder använder 
man? Just metoderna har intresserat mig speciellt eftersom jag känner att de är 
intressanta för den praktiskt arbetande personalen ute på folkbiblioteken. Här i 
Sverige har Greta Renborg, forskare och bibliotekarie, varit en föregångskvinna 
inom området marknadsföring av bibliotek även om ordet marknadsföring inte 
alltid har använts för att beskriva verksamheten. Hon berättar själv i artikeln 
Marketing library services. How it all began. att hon, och bibliotekarier från 
Finland, Tyskland, Norge, Rumänien och USA, redan 1963 fick i uppdrag av 
IFLA att skriva om ”Recent developments in the methods by which people are 
encouraged to use public libraries and improve personal interests through 
books”.5

 Hon menar att i dag (artikeln är skriven 1997) skulle ämnet för skriften 
helt enkelt ha varit ’marknadsföring’.6

  

                                                

 

 

  

 
5 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began.  
6 

Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > Marketing 
library services. How it all began.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är framförallt att undersöka vilka metoder som används vid 
marknadsföringen av de små folkbiblioteken i glesbygdskommunerna. Vidare vill 
jag också undersöka i vilken mån biblioteken bedriver sin marknadsföring i 
överensstämmelse med The Strategic Marketing Planning Process, en välkänd 
teori för hur marknadsföring bör bedrivas i icke-vinstdrivande företag. Jag 
kommer inte att undersöka om biblioteken följer processen i detalj, utan endast 
om de gör det i stora drag. Processen är uppdelad i tre större block som i sin tur är 
uppdelade i mindre bitar. Vart och ett av de tre större blocken, det vill säga 
analys, strategi och genomförande, kommer att finnas med bland enkätfrågorna. 
Varje del inom blocken kommer emellertid inte att finnas med. Anledningen till 
detta kommer jag att gå närmare in på under avsnittet om enkätfrågornas 
utformning nedan.  

Ännu en fråga som har påverkat syftet med uppsatsen är den pågående 
diskussionen om hur forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap kan 
föras närmare den verklighet som biblioteksanställda upplever i sitt dagliga arbete 
ute på biblioteken. Jag har velat att uppsatsen så mycket som möjligt skall kunna 
bidra med praktiskt användbar information om en del av de olika metoder som 
används vid marknadsföringen ute på landets folkbibliotek.  
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Metod  

Val av metod  
Valet av enkätundersökningen som metod föll sig naturligt då jag ville ha så 
många svar som möjligt på så många frågor som möjligt. Ju fler svar som kommer 
in, desto större är sannolikheten för att svaren skall vara representativa för den 
grupp man väljer att undersöka.7

 Jag har i första hand varit intresserad av hur 
många av biblioteken som använder till exempel jippon och temadagar som 
marknadsföringsmetod, hur många som tycker att annonsering i annonsblad är en 
metod som har fungerat bra, och så vidare. Vid frågeställningar som vill besvara 
frågor om ’hur många’ finner man att den kvantitativa metoden helt naturligt är 
bättre lämpad att komma fram till de eftersökta svaren, eftersom frågorna ställs till 
många individer.8

 Vid en intervjuundersökning skulle jag ha kunnat få fler frågor 
besvarade och på ett utförligare sätt, men antalet informanter skulle ha blivit 
mycket lägre. Efter att ha ägnat eftertanke åt vilket som var allra viktigast, många 
ytliga svar på ett lägre antal frågor eller färre men utförliga svar på ett större antal 
frågor, kom jag fram till att jag prioriterade att få svar från så många bibliotek 
som möjligt. Jag fann också att jag var beredd att begränsa antalet frågor 
ytterligare för att förbättra mina chanser att få många svar. Genom att välja en 
enkätundersökning skulle jag emellertid gå miste om en stor fördel med 
intervjuundersökningar, nämligen möjligheten att få svar som jag inte hade 
förutsett och således inte heller konstruerat ett svarsalternativ för, svar på frågor 
som inte ens varit ställda. För att ändå ha en möjlighet att få denna fördjupade 
information från biblioteken så bestämde jag mig för att lämna möjligheter att 
lämna egna svar på frågorna. Enkäten har alltså kvalitativa drag som kan ge vissa 
skillnader och nyanser som kan användas på annat sätt än att redovisas i den 
mätbara form som de slutna enkätfrågorna redovisas i. Svaren på de öppna 
frågorna har tillfört ny kunskap och kommer att tas upp i analysdelen då de 
fördjupar analysen av de slutna frågorna. De redovisas tillsammans med resultatet 

                                                 
7 Trost, Jan, 2007, Enkätboken, s 37.  
8 Trost, 2007, s 18.   
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av enkätundersökningen i sin helhet, under respektive fråga, i lätt redigerad form 
för att bevara anonymiteten hos de svarande.  

Ytterligare en målsättning med uppsatsen är att presentera min undersökning 
på ett sådant sätt att den blir lätt att ta till sig för läsare. Enligt en del pedagogiska 
synsätt har vi människor olika läggning när det gäller hur vi tar till oss 
information. De olika sätten att lära sig är många och jag skall inte försöka att 
tillgodose alla läggningar. Jag har emellertid möjlighet att ta hänsyn till att en del 
föredrar skriven text, medan andra föredrar grafisk framställning. Redovisningen 
av resultatet av min undersökning kommer av detta skäl att ske både i text och 
grafiskt. Även användandet av färger har betydelse för inlärningen. Jag har därför 
använt färger i mina stapeldiagram för att ytterligare förtydliga informationen.  

Avgränsning och val av informanter  
Efter att ha bestämt mig för att göra en enkätundersökning för att få svar på mina 
frågor gällde det att komma fram till en lämplig grupp för undersökningen. Jag 
har valt att söka min grupp i den uppdelning av landets kommuner som har gjorts 
av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, som är en organisation för 
Sveriges kommuner, landsting och regioner.9

 Jag har i första hand varit intresserad 
av hur folkbiblioteken i små kommuner hanterar sin marknadsföring.  

Under mitt arbete med att ta fram en grupp av landets mindre kommuner, 
försökte jag att göra ett urval baserat på invånarantal, ur kommunindelningen i 
organisationen Sveriges kommuner och landsting. Jag övervägde möjligheten att 
skicka enkäten till en grupp kommuner med ett visst högsta invånarantal och på 
det sättet reglera gruppens storlek. Jag fick ihop en grupp på omkring 70 bibliotek 
med denna metod. Med tanke på att arbetet med sammanställning och analys skall 
ske hantverksmässigt under en begränsad period upplevde jag att gruppen kanske 
var väl stor. I samband med arbetet att välja ut ännu mindre kommuner för att 
skapa en mindre grupp, lade jag emellertid märke till att det fanns en väl 
avgränsad grupp av små kommuner, nämligen glesbygdskommunerna. En 
kommun anses av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting vara en 
glesbygdskommun om den har mindre än sju invånare per kvadratkilometer och 
mindre än 20 000 invånare.10

 Enligt organisationens Sveriges Kommuner och 
Landsting kommungruppsindelning finns det 39 glesbygdskommuner i Sverige. 
Jag fann att gruppen glesbygdskommuner väl motsvarade mina önskemål som 

                                                 
9Sveriges Kommuner och Landsting webbsida > kommuner och landsting > kommuner > 
kommungruppsindelning   
10Sveriges Kommuner och Landsting webbsida > kommuner och landsting > kommuner > 
kommungruppsindelning  
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mottagargrupp för enkäten, då den var en lagom stor och väl avgränsad grupp av 
mindre kommuner.  

Bibliotekens e-postadress har tagits från Bibliotekskalendern 2008. Kalendern 
ges årligen ut av Bibliotekstjänst Förlag. Enkäten skickades ut via e-post och var 
konstruerad på så sätt att en bibliotekarie ombads att svara på frågorna och att 
sedan skicka tillbaks hela enkäten som svarspost. Tanken bakom att be en 
bibliotekarie svara på frågorna var att jag bedömde chansen vara större att en 
bibliotekarie skulle ha en mer övergripande kunskap om bibliotekets tankar kring 
marknadsföringen, än vad en assistent kanske skulle ha. Jag tog då med i 
beräkningen att många glesbygdskommuner är små kommuner vars bibliotek 
kanske inte har så mycket personal anställd. Vid bibliotek där man inte har så 
mycket personal kan det förhålla sig så att all personal deltar i alla arbetsuppgifter 
och gör så gott som allt, oavsett om man är bibliotekarie eller assistent. Icke desto 
mindre måste man ha någon i chefsposition och denna person kan förväntas vara 
bibliotekarie. Även om biblioteket inte har utsett en särskild person som har hand 
om marknadsföringen, så har man säkert en bibliotekarie som i sin roll som chef, 
eller annars, kommer i kontakt med marknadsföringsfrågorna.  

 En tanke fanns också bakom sättet som svaren skulle skickas tillbaka på. 
Eftersom enkäten skickades ut som e-post kunde man räkna med att den dök upp 
bland bibliotekets övriga post när personalen stod och arbetade med inkommande 
reservationer, påminnelser, krav och annat som behöver tas om hand. Min tanke 
var att om enkäten var mycket lätt att besvara så kanske det skulle öka chansen att 
personalen tog sig tid att svara på frågorna. Jag lät därför frågorna komma upp 
direkt i mailet och bemödade mig om att de skulle vara så få som möjligt. Vidare 
bad jag att få svaret genom att man kryssade för alternativen direkt i mitt mail och 
sedan returnerade det som svar till mig. Den som ville kunde också lägga till ett 
eget svar efter varje fråga. Jag hoppades att det skulle upplevas som ganska lätt att 
svara på enkäten när man redan hade den framför ögonen och att sedan returnera 
den som svarspost.  

Två påminnelser skickades ut. Den första påminnelsen skickades efter 14 
dagar och den andra 40 dagar efter den första påminnelsen. Tanken bakom att 
dröja så länge med den andra påminnelsen var att om biblioteken hade avstått från 
att svara av skäl som hade att göra med att den person som var bäst lämpad att 
svara på frågorna var sjuk, upptagen eller ledig, så skulle den situationen kanske 
ha hunnit förändras under 40 dagar. 22 bibliotek svarade på enkäten när den först 
skickades ut, det vill säga 56 %. Ytterligare två svarade efter den första 
påminnelsen och ännu två svarade efter den andra påminnelsen, det vill säga 
sammanlagt 26 bibliotek eller 67 %. Enligt Jan Trost, professor i sociologi vid 
Uppsala universitet, kan man vid en enkätundersökning räkna med en 
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svarsfrekvens på mellan 50 och 75 %, vilket föreliggande undersökning alltså 
synes ha uppnått.11

  

   

                                                 
11Trost, 2007, s 137.    
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Bakgrund och forskning  

Det personliga mötet  
Marknadsföring av bibliotek har således pågått långt innan verksamheten blev 
känd under begreppet ’marknadsföring av bibliotek’. Redan 1876 höll Samuel 
Swett Green ett tal vid American Library Associations konferens, där han 
förordade förbättrade relationer mellan bibliotekspersonal och användare.12

 

Uppsatsen ”…trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga…” En studie 
om bemötande på folkbibliotek, av Susanne Leek och Pernilla Magnusson kom 
2007. Författarna undersöker i uppsatsen om det personliga sammanträffandet 
mellan bibliotekspersonal och besökare på folkbibliotek kan användas som 
marknadsföringsmetod på folkbibliotek och finner att det kan göra det. Det 
personliga mötet kan ge både bra och dåliga marknadsföringsresultat, finner de. 
De har genomfört sin undersökning genom att intervjua nio besökare på två 
folkbibliotek och sex personer ur personalen på dessa bibliotek. Som teoretisk 
grund för sin undersökning har de använt två teorier. Den första är Erving 
Goffmans teori om social interaktion.13

 Denna behandlar interaktionen mellan 
människor och hur detta samspel skall fungera för att deltagarna inte skall börja 
känna sig illa till mods, en situation som man gärna vill undvika i mötet mellan 
bibliotekarie och användare. Författarna har också som teoretisk grund använt sig 
av Christian Grönroos teori om kvalitet på service och marknadsföring.14

 

Grönroos teori behandlar bland annat det förhållandet att kvalitén på tjänster är 
svår att kontrollera eftersom upplevelsen av vad som är bra eller dåligt till stor del 
är individuellt, beroende på tjänsters abstrakta karaktär. Han väljer därför att tala 
om upplevd tjänstekvalité och om totalkvalité. Vad gäller totalkvalitén så ingår 

                                                 
12Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began.   
13Leek, Susanne och Magnusson, Pernilla, 2007, …trevlig först och sedan kan man prata om det sakliga… En 
studie om bemötande på folkbibliotek, s. 23, samt Goffman, Erving, 1970, När människor möts: Studiet av 
det direkta samspelet mellan människor, s. 11-44.   
14Leek och Magnusson, 2007, s. 25-26, samt Grönroos, Christian och Monthelie, Caroline, 1988, Service 
management i den offentliga sektorn, samt Grönroos, Christian, 1992, Service Management: Ledning, 
strategi och marknadsföring i servicekonkurrens. 
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där ett moment som Grönroos kallar sanningens ögonblick. Detta är det tillfälle då 
samspelet mellan kunden och organisationen startar, ett tillfälle som enligt 
Grönroos blir avgörande för hur nöjd eller missnöjd kunden kommer att bli. Att 
samspelet mellan bibliotekspersonal och besökare är viktigt för hur väl besökaren 
skall trivas på biblioteket och att det får stor betydelse för hur gärna besökaren 
begagnar sig av bibliotekets tjänster förefaller vara ett förhållande att ta hänsyn 
till och att hålla i minnet, ännu mer än 130 år efter det att Samuel Swett Green 
talade över ämnet.   

Affischer och broschyrer  
Ordet advertising började användas i bibliotekssammanhang i och med att Lutie 
Stearns talade om advertising the library vid 1896 års American Library 
Associations konferens.15

 Några år senare, 1916, blev en svensk bibliotekarie som 
besökte USA vittne till hur man gjorde reklam för ett bibliotek genom broschyrer 
i tvättsäckar och ytterligare några år senare, på 1920-talet, började Kate Coplan i 
Baltimore att använda bibliotekens fönster för att annonsera.16

 Att marknadsföra 
sitt bibliotek genom annonsering, affischering och broschyrer är en verksamhet 
som fortfarande pågår. I sin uppsats Marknadsföring av kulturverksamheter: En 
studie av marknadsföringsstrategierna på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms 
stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv, som kom 2002, har Yvonne Pettersson 
gjort en intervjuundersökning av hur de tre nämnda institutionerna bedriver sin 
marknadsföring. Hon beskriver hur biblioteket har använt sin lokal som kanal för 
marknadsföring, hellre än att annonsera i press och annonsblad.17

 Man har använt 
sig av affischer och broschyrer som har funnits tillgängliga för besökarna, för att 
informera om vad som händer vid biblioteken i det egna nätverket.18

 Rent allmänt 
törs man kanske säga att broschyrer är ett medel för marknadsföring som finns på 
snart sagt varje bibliotek. Det är också vanligt att man gör egna affischer som man 
sätter på anslagstavlor i det egna biblioteket och även på andra platser. När man 
framställer dessa broschyrer och affischer för förmedling av information bör man 
enligt Kotler och Andreasen begrunda funktionen men även det estetiska och 
kostnaderna med alstren.19

 Exempelvis så skall en broschyr kanske informera om 

                                                 
15 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began.   
16 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began. 
17 Pettersson, Yvonne, 2002, Marknadsföring av kulturverksamheter. En studie av 
marknadsföringsstrategierna på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms stadsmuseum och Stockholms 
stadsarkiv, s. 44.    
18Pettersson, 2002, s. 44.   
19 Kotler och Andreasen, 1996, s 550. 
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något men samtidigt skapa förtroende och välvilja från besökarens sida gentemot 
biblioteket. Broschyren skall också vara lätt att läsa, vara intressant och se 
professionell ut. Här kommer det estetiska in. Man bör också skänka en tanke åt 
hur dyr broschyren ser ut. Ser den alltför billig ut ger det kanske fel signaler till 
besökarna, men så också om den ser alltför dyr ut. En alltför flott trycksak kan få 
besökare att börja fundera över varför biblioteket lägger ner så mycket pengar på 
broschyrer, när man inte anser sig ha råd att göra andra saker som besökaren 
efterfrågar.20

 Zusana Helinsky förordar i sin bok Marknadsföring av bibliotek, att 
man kostar på sig att ta hjälp av professionella när det gäller att framställa 
broschyrer, eftersom det är viktigt att dessa ser bra ut.21

  

Det fysiska biblioteket  
Man skall i det här sammanhanget inte heller glömma bort själva det fysiska 
biblioteket och dess tillgänglighet. Biblioteket bör vara sådant att besökarna kan 
trivas där. Viktiga detaljer att ta hänsyn till är ljus, temperatur och belysning, även 
möblering och färgsättning får betydelse för trivseln. Vidare bör den tekniska 
utrustningen vara bra och fungera. Teknisk utrustning som inte fungerar kan vara en 
källa till irritation för både personal och besökare och medför en risk för att det goda 
intryck som biblioteket ville göra blir spolierat. Även tillgängligheten får betydelse 
för hur gott intryck biblioteket gör. För att biblioteket skall kännas tillgängligt bör 
skyltar vara tydliga och lättförstådda och det bör finnas orienteringstavlor och 
eventuellt digitala guider som underlättar för besökare att själva hitta.22

 Inte minst kan 
det vara bra att tänka på att skyltar och orienteringstavlor verkligen finns där de 
behövs.  

Annonsering  
Av Yvonne Petterssons uppsats framgår att informanterna anser att annonsering i 
dagspress har en tydligt större genomslagskraft än till exempel affischering på 
bibliotekets anslagstavlor. Informanten berättar hur det blev helt tydligt att antalet 
besökare till en visning ökade väsentligt efter att man börjat annonsera om 
visningen i dagspress, från att man tidigare bara annonserat på biblioteket.23

 

Problemet med annonsering i pressen är de höga kostnaderna, detta framkommer i 
Yvonne Petterssons uppsats och även till exempel i Fredrik Thoréns uppsats 

                                                 
20 Kotler och Andreasen, 1996, s 550. 
21Helinsky, Zuzana, 2006, En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, 67.   
22Helinsky, 2006, s. 61.   
23 Pettersson, 2002, s. 44. 
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Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av marknadsföring på åtta 
svenska bibliotek, som kom 2006 och som något berörts ovan.24

 Annonsering i 
pressen blir av ekonomiska skäl något som man kanske bara kostar på sig vid 
speciella tillfällen. Att annonsera i annonsblad kan vara ett billigare alternativ, 
vilket också framkommer i Fredrik Thoréns uppsats, där informanten uppger att 
de annonserar i det lokala annonsbladet varje vecka, men i dagspressen endast vid 
särskilda tillfällen.25

  En del bibliotek annonserar även i gratis kalendarier.26
 

Bokprat och uppsökande verksamhet  
Utåtriktat biblioteksarbete blev tidigt ett begrepp i bibliotekssammanhang. Redan 
1903 hyllade den danske bibliotekarien Andreas Schack Steenberg det 
amerikanska utåtriktade biblioteksarbetet där bibliotekarier begav sig ut i 
slumområden för att arbeta med barnen i dessa områden.27

 Bokprat och 
uppsökande verksamhet, till exempel där bibliotekarier deltar i olika evenemang 
genom att representera biblioteket med ett bokbord och prata med besökarna, är 
exempel på nutida utåtriktat biblioteksarbete. Att sätta upp boksnurror på 
fritidsgårdar, äldreboenden och andra platser är också en typ av utåtriktad 
verksamhet som förekommer. Anita Broberg och Annika Frank tar i uppsatsen 
Kommer boken?: uppsökande verksamhet för funktionshindrade på Uddevalla 
stadsbibliotek – en organisationsstudie (2000) bland annat upp frågan om kvalitén 
på bibliotekets uppsökande verksamhet bland funktionshindrade. De kommer 
fram till att de funktionshindrade visserligen får en god service men att arbetet 
utförs på ett ostrukturerat sätt. Författarna menar att biblioteket skulle få ett 
effektivare utnyttjande av sina resurser om de arbetade med uttalade strategier och 
mål. Vidare skulle de behöva göra utvärderingar av sin service och anpassa arbetet 
efter utvärderingens resultat.28

 Det framkommer att resursbrist har medfört att det 
undersökta biblioteket har varit tvunget att genomföra nedskärningar och att 
biblioteket som en följd av detta har varit återhållsamt i marknadsföringen av den 
uppsökande verksamheten för att inte riskera att hamna i en situation där man inte kan 
ge service åt alla som vill ha den.29

 En olycklig situation som man kan misstänka 
förekommer på fler bibliotek än på det i uppsatsen undersökta.  

                                                 
24 Thorén, Fredrik, 2006, Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av marknadsföring på åtta 
svenska folkbibliotek, s. 25. 
25 Thorén, 2006, s. 25.   
26 Pettersson, 2002, s. 44.   
27 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began. 
28 Broberg, Anita, och Frank, Annika, 2000, Kommer boken?: uppsökande verksamhet för funktionshindrade 
på Uddevalla stadsbibliotek – en organisationsstudie, s. 76.   
29 Broberg och Frank, 2000, s. 76.   
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Det personliga bemötandet, sammanträffandet mellan bibliotekspersonalen 
och besökarna är viktigt. Det är också denna metod som Greta Renborg förordar i 
sin text Marketing library services. How it all began.30

 Hon säger där att hon inte 
tror att någon metod är lika effektiv som den personliga kommunikationen mellan 
bibliotekarien och användaren och att hon inte kan tänka sig någon metod som 
skulle vara bättre än ett väl genomfört bokprat. Att bokprata är en konst, 
framhåller hon, samtidigt som hon avråder från att prata om något som man inte 
själv känner för. Att bokpratet verkligen är en konst som bör utövas med viss 
eftertanke framkommer också i en uppsats från 2006 av Carina Karlsson och 
Kerstin Steen, vars titel lyder Lust och lärande i läsfrämjandet. Pedagogiska 
perspektiv på bibliotekarierollen och metoderna bokprat, boksamtal och 
Sommarboken. Författarna har bland annat velat undersöka den pedagogiska roll 
som bibliotekarier har i läsbefrämjande aktiviteter för barn och ungdom, till 
exempel vid bokprat. Resultatet av deras undersökningar visade att inte alla 
läsbefrämjande aktiviteter gav positivt resultat samt, kanske mer förvånande, att 
bibliotekarierna inte var medvetna om sin egen pedagogiska roll vid dessa 
aktiviteter.31

 Författarna framhåller som angeläget att bibliotekarierna blir 
medvetna om sin egen pedagogiska roll vid läsfrämjande aktiviteter och att 
bibliotekarierna också inser att olika förhållningssätt och pedagogiska synsätt får 
konsekvenser för resultatet. Redan genom att reflektera över sin egen roll har man 
kommit en bit på väg.32

 

Evenemang  
Ytterligare ett sätt att marknadsföra sitt bibliotek på är genom anordnade av 
jippon, temadagar, utställningar, föreläsningar och andra evenemang. 
Marknadsföring genom evenemang brukar gå under beteckningen event 
marketing. Även event marketing är en metod där kommunikationen mellan 
bibliotekspersonalen och övriga deltagare i evenemanget blir av stor betydelse för 
hur väl marknadsföringsinsatsen skall lyckas. Att man verkligen är klar över sitt 
syfte med evenemanget, vad man vill uppnå, är som alltid viktigt. Så också att 
man faktiskt utvärderar insatsen för att se vad man faktiskt har uppnått och drar 
slutsatser av eventuella diskrepanser mellan mål och faktiskt resultat. Man brukar 
tala om två olika former av event marketing, vilka skiljer sig från varandra i fråga om 

                                                 
30 Renborg, Greta (1997), Marketing library services. How it all began. IFLAs webbsida > search > 
Marketing library services. How it all began  
31 Karlsson, Carina, och Steen, Kerstin, 2006, Lust och lärande i läsfrämjandet. Pedagogiska perspektiv på 
bibliotekarierollen och metoderna bokprat, boksamtal och Sommarboken, s. 2. 
32 Karlsson och Steen, 2006, s. 72. 
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syftet.33
 Så kallad strategiskt integrerad event marketing går ut på att uppfylla 

långsiktiga mål, att knyta långsiktiga band, att mer varaktigt förknippas med något. 
En så kallad taktiskt integrerad event marketing syftar å andra sidan till kampanjer 
som är mer begränsade i tiden.34 

Marknadsföring via media  
Kotler och Andreasen slår fast att man kan öka nyhetsvärdet för sin organisation, 
till exempel sitt bibliotek, genom att skapa evenemang som intresserar den 
målgrupp man är intresserad av.35

 Evenemanget kan också göra nytta som skapare 
av nyheter för media. Tidningsreportage och inslag i lokalradio och TV är en form 
av marknadsföring som förenar två värdefulla egenskaper, nämligen stor 
genomslagskraft och inga ekonomiska kostnader. Kotler och Andreasen menar 
faktiskt att det är en av den marknadsföringsansvariges viktigaste uppgifter, att 
finna eller skapa positiva nyheter om sin organisation och att sedan marknadsföra 
dem till passande media. De återger att någon sagt ”Publicity is sent to a medium 
and prayed for while advertising is sent to a medium and paid for.”36

 Kotler och 
Andreason påpekar också att publicitet har ytterligare tre egenskaper som är värda 
att beakta. Den första av dessa egenskaper är att publicitet kan verka mer sant och 
mer trovärdigt än annonsering eftersom publiciteten framstår som nyheter snarare 
än som information som man har betalat pengar för att förmedla. Den andra 
egenskapen är att publicitet om ett bibliotek, till exempel i form av en artikel, kan 
fånga människors intresse vid ett tillfälle när de inte är beredda på att utsättas för 
reklam. Det vill säga att de förväntar sig inte marknadsföring i artikeln och 
undviker därför inte att läsa den, vilket de kanske skulle ha gjort om samma 
information förmedlades genom en annons. Den tredje av publicitetens 
beaktansvärda egenskaper är dess förmåga att skapa uppmärksamhet eftersom 
informationen kommer i form av en händelse som är värd att uppmärksamma då 
den har varit värd att skriva en artikel om eller att skapa ett inslag om i 
lokalradion till exempel.37

  

Kotler och Andreasen framhåller att det är ett marknadsföringsuppdrag i sig 
att få media intresserade av det du vill att de skall publicera och att man därför bör 
vara lyhörd för vad det är som gör media intresserade av att publicera information 
om en viss händelse eller om ett visst bibliotek, till exempel. Något som är viktigt 
för media är helt naturligt att ämnet skall intressera deras publik. Vidare anses det 
                                                 
33 Perotti, Anna Sofia, 2006, Varför skall vi heta som vårt hus? En studie av marknadsföring av 
bibliotekarien, s. 22.   
34 Perotti, 2006, s. 22. 
35 Kotler och Andreasen, 1996, s. 553. 
36 Kotler och Andreasen, 1996, s. 551.  
37 Kotler och Andreasen, 1996, s. 551.  
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önskvärt att man skall kunna tillföra något till inslaget eller artikeln, i form av 
bilder, liveintervjuer eller liknande som kan dramatisera inslaget. Inslaget eller 
artikeln skall kunna göras klar och uttömmande utan att journalisten skall behöva 
lägga ner tid på efterforskningar. Detta kan man lösa så att man har eventuellt 
material färdigt, till exempel om man talar om statistik eller annat som kan 
presenteras i skriven form. Något som också uppskattas av media är enligt Kotler 
och Andreasen om man kan ge journalisten exklusiv rätt att skriva om en speciell 
händelse eller liknande, eller åtminstone exklusiv rätt till en viss vinkling av 
händelsen.38

 Författarna menar att man bör utveckla och planera en kontinuerlig ström 
av medie-releaser och händelser att publicera sig kring för varje planeringsperiod.39

 

Man kan också undersöka möjligheten att själv skriva och försöka få det publicerat 
hos någon tidning eller tidskrift.40 

Den egna webbplatsen  
Kommunens och bibliotekets webbplatser lämnar goda möjligheter till 
marknadsföring av det egna biblioteket. Att använda sig av webbplatsen är ett bra 
sätt att till låg kostnad både nå ut till nya möjliga användare och att ge service till 
dem man redan har, framkommer i Yvonne Petterssons uppsats om 
marknadsföringen på ABM-institutioner.41

 Viktigt är dock att man har rutiner för 
uppdatering av de uppgifter som finns på webbplatsen och att man verkligen 
följer dessa rutiner. En användare lär sig snabbt att uppgifterna på ett visst 
biblioteks webbplats brukar vara föråldrade och detta kan leda till att användaren 
får ett dåligt intryck av hur det aktuella biblioteket sköts och kan medföra att 
webbplatsen förlorar en del av sitt värde i marknadsföringssammanhang. År 2004 
kom uppsatsen Marknadsföring av folkbibliotekens tjänster – En studie av ett 
hemsidesprojekt i Östergötland av Eva Bergstedt. I uppsatsen framförs Eileen 
Elliot de Sáez uppfattning att användare online blir mer aktiva deltagare i 
marknadsföringsprocessen än vad de annars skulle ha blivit. Det är användaren 
som initierar kommunikationen via nätet, vilket sätter denne i en mer aktiv roll än 
den som passiv mottagare. De Sáez pekar också på möjligheten att skapa mer 
personliga kontakter via kommunikation på nätet. Exempel som nämns är 
diskussionsgrupper, boktips och e-postkontakt.42

 Återigen blir det då fråga om att 
skapa goda relationer vid personliga möten mellan bibliotekspersonal och 
användare, även om mötet inte äger rum i det fysiska rummet utan över Internet.  
                                                 
38Kotler och Andreasen, 1996, s. 551.   
39Kotler och Andreasen, 1996, s. 552.   
40Helinsky, 2006, s. 68.   
41Pettersson, 2002, s. 45.   
42 Bergstedt, 2004, s 12 och De Sáez, Eileen Elliott, 2002, Marketing Concepts for libraries and information 
services, s. 144. 
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Hinder i marknadsföringen  
Vilka hinder och svårigheter kan man då uppleva stå i vägen för en framgångsrik 
marknadsföring av biblioteket? Säkert skulle man kunna räkna upp ett mycket 
stort antal omständigheter som i enskilda fall kan upplevas stå hindrande i vägen. 
Jag tänker i det följande därför koncentrera mig på endast ett par omständigheter 
som kan antas upplevas som hinder i marknadsföringen ganska allmänt bland 
rikets bibliotek. Dessa två är de ekonomiska kostnaderna och den tid som 
marknadsföringen tar. Christian Grönroos är professor i tjänste- och 
relationsmarknadsföring vid svenska handelshögskolan i Helsingfors och har 
intresserat sig för näraliggande frågor. Han är ett framstående namn inom så 
kallad tjänstemarknadsföring och relationsmarknadsföring och står tillsammans 
med svenske kollegan Evert Gummesson bakom tanken på att marknadsföring bör 
byggas på relationer, inte på transaktioner. Relationsmarknadsföringens idéer 
började spridas alltmer i början av 1990-talet och betonar alltså relationernas 
betydelse samt framhåller att kvalitet, kundservice och marknadsföring är nära 
besläktade och bör integreras.43 

Christian Grönroos tar i sin bok Marknadsföring i tjänsteföretag upp något 
som han kallar tjänsteföretagets strategiska fallgrop.44

 Att hamna i denna fallgrop 
kan bli konsekvensen av att ett tjänsteföretag tillämpar endast en traditionell 
strategisk planeringsstrategi där man söker kostnadsinbesparande 
produktionsmetoder och produktionsrationaliseringar, menar han. Han förklarar i 
det följande att personalen ofta utgör både den största produktionsresursen och 
den största kostnadsposten, i form av lönerna, i tjänsteföretag. Vill man göra en 
rejäl kostnadsinbesparing är det därför ofta personalen man drar in på. Han 
fortsätter ”Genom personalnedskärningar, övergång till deltidsanställd personal, 
användning av sämre utbildad personal och överföring av större arbetsbördor på 
den kvarvarande personalen försöker man skära ner personalkostnaderna och 
därmed uppnå bättre produktionsekonomi.”45

 Ofta försöker man ersätta den 
personal som fattas genom att överlåta vissa moment på konsumenten och genom 
att införa maskiner eller automater.46

 Grönroos tecknar en ond cirkel som i lätt 
förenklad form ser ut på följande sätt:  

Problem (ekonomiska e dyl) , vilket leder till:  

Produktionsrationaliseringar (ofta personalen), vilket leder till:  

                                                 
43 Nars, Fredrik, (1999), Professor Christian Grönroos: Marknadsföring som begrepp föråldrat. Forum för 
Ekonomi och Teknik webbsida > arkiv > Forum 5/99.   
44 Grönroos, Christian, 1996, Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 27. 
45 Grönroos, 1996, s. 27. 
46 Grönroos, 1996, s. 27.   
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Lägre kvalitet på tjänsterna, vilket leder till:  

Missnöjda kunder, vilket leder till:  

Dålig stämning i företaget, vilket leder till:  

Ännu lägre kvalitet, vilket leder till:  

Ofta ökande reklamkostnader, vilket leder till:  

Kunderna sviker (trots det), vilket leder till:  

Problem (till exempel ekonomiska).47
  

Han menar att produktionsrationaliseringarnas kostnadsinbesparingar dessutom 
blir marginella. Enligt Christian Grönroos kan man alltså inte förvänta sig 
framgång genom att försöka marknadsföra sig, om man först har försämrat den 
erbjudna tjänstens kvalité genom att till exempel avskeda personal.48

  
Hur skall man då komma till rätta med problemet att man har för lite tid och 

för lite pengar för att kunna marknadsföra sitt bibliotek? Zuzana Helinsky föreslår 
i sin bok Marknadsföring av bibliotek att man helt enkelt måste ta resurserna från 
annan verksamhet på biblioteket.49

 Hon beskriver hur man kan gå till väga genom 
att försöksvis ändra på någon liten detalj i sina rutiner, så att man frigör lite tid 
varje vecka. Tid som kan användas till funderingar och arbete kring 
marknadsföring.50

  

Hjälp med marknadsföringen  
Marknadsföringen har blivit en viktig del av arbetet på biblioteken. Om 
biblioteken inte kan uppvisa någon form av goda resultat gentemot sina 
huvudmän, så riskerar de att få en mindre tilldelning av resurser i konkurrensen 
med andra kommunala angelägenheter och svårigheterna att uppnå goda resultat 
blir i framtiden ännu större. Att marknadsföringen blir framgångsrik, inte minst 
marknadsföringen gentemot politiker och beslutsfattare, är faktiskt av vital vikt 
för biblioteken. Frågan inställer sig om bibliotekspersonalen får hjälp och stöd av 
utomstående för att klara denna viktiga uppgift, eller om man står ensam. Olika 

                                                 
47 Grönroos, 1996, s. 28. 
48 Grönroos, 1996, s.29-30. 
49 Helinsky, 2006, s. 17. 
50 Helinsky, 2006, s. 17-20. 
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former av stöd och hjälp förekommer, men skiftar från bibliotek till bibliotek. För 
att nämna ett exempel från Norrbotten, så har man där ett projekt där 12 
bibliotekschefer har gått samman för att tillsammans med länsbiblioteket och en 
reklambyrå arbeta med bibliotekens marknadsföringsfrågor och med utbildning av 
bibliotekens personal.51

 Svensk biblioteksförening kan bistå med 
marknadsföringsmaterial och det finns också exempel på bibliotek som får hjälp 
från annan personal anställd vid kommunen.52

 
 
 

                                                 
51 Norrbottens länsbiblioteks webbsida > project > Maracas 
52 Framgår av svar på egen enkät.   
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Teoretiska utgångspunkter  

Teorival  
Mycket snart efter det att jag hade börjat läsa in mig på området marknadsföring 
av bibliotek, kom jag till insikt om att Philip Kotler ansågs vara en auktoritet på 
området och att han varit det mycket länge. Jag lade också märke till att den 
process för marknadsföring av icke-vinstdrivande organisationer som han och 
Alan R Andreasen lade fram i sin bok Strategic Marketing for Nonprofit 
Organizations 1996, mycket ofta nämns och talas om i dessa sammanhang. 
Processen som de kallat för The Strategic Marketing Planning Process, föreföll 
vara välkänd och väletablerad och hade tidigare använts som teoretisk grund i 
flera akademiska uppsatser. Som exempel kan nämnas Yvonne Petterssons 
uppsats från 2002; Marknadsföring av kulturverksamheter. En studie av 
marknadsföringsstrategierna på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms 
stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv och Fredrik Thoréns uppsats 
Folkbibliotek och marknadsföring. En undersökning av marknadsföring på åtta 
svenska folkbibliotek, från 2006. Jag upplevde att The Strategic Marketing 
Planning Process skulle fungera väl som teoretisk grund också i min undersökning 
och beslöt mig för att undersöka i vad mån bibliotekens marknadsföring faktiskt 
följde The Strategic Marketing Planning Process i stora drag. Processen 
presenteras nedan. Jag vill framhålla att processen här presenteras i mycket stora 
drag.  

The Strategic Marketing Planning Process  
The Strategic Marketing Planning Process delas in i tre stora block; analys, 
strategi och genomförande. Dessa block delas i sin tur in i mindre delar.53

 Vidare 

                                                 
53 Kotler och Andreasen, 1996, s. 65. 
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bör man också ha ett effektivt kontrollsystem för att kunna utvärdera hur 
processen fungerar och för att kunna göra justeringar där det behövs.54

 

Den inre analysen  
Analysdelen är den första delen i processen. Analysdelen kan indelas i analys av 
den egna organisationen och analys av den yttre omgivningen, organisationens 
omvärld.   

Den inre analysen innebär att analysera den egna organisationen, dess kultur, 
uppgift, mål, styrkor och svagheter.55

 Att inför sina marknadsföringsinsatser 
verkligen ha klart för sig vad som är organisationens allra mest grundläggande 
syfte och uppgift är av största vikt. Kotler och Andreasen kallar detta för 
organisationens mission. Det kan förefalla självklart vad som är till exempel ett 
biblioteks mission, dess grundläggande syfte, icke desto mindre bör man se till att 
man verkligen har saken alldeles klar för sig, så att man inte tappar bort sin 
mission bland underordnade mål och verksamhetsinriktningar.56

  

När man så är klar över vad som är organisationens mission, behöver man gå 
vidare och begrunda de övergripande målen, Kotler och Andreasen kallar dessa 
objectives. En viktig fråga i detta sammanhang är att bli klar över vad 
organisationen vill, vart den är på väg.57

 De övergripande målen kan vara fler än 
ett och det kan därför vara så att man för att uppnå ett av målen blir tvungen att ge 
avkall på ett annat. Man bör kanske inte försöka uppnå dem alla samtidigt, kanske 
de ekonomiska resurserna inte räcker till eller kanske målen sinsemellan till och 
med är motstridiga.58

 De övergripande målen måste därför noggrant övervägas och 
man måste bestämma sig för vilken väg man skall gå.  

Under den inre analysen bör man vidare ta upp vad Kotler och Andreasen 
kallar goals, vilka är ännu mer avgränsade och tydliga, samt mätbara, mål än de 
övergripande målen. Ett exempel på ett sådant mätbart mål skulle kunna vara att 
man vill öka utlåningen på ett bibliotek med 10 procent till nästa år. Precis som 
med de övergripande målen kan en sådan situation uppstå, att man har ett antal 
mätbara mål som motarbetar varandra eller helt enkelt inte kan uppnås samtidigt. 
Man kan kanske inte uppnå en tioprocentig ökning av utlåningen samtidigt som 
man skär ner på kostnaderna 10 procent och ökar öppethållandet på kvällarna 
under samma tidsperiod. Man måste alltså arbeta sig fram till en uppsättning mål 
som känns meningsfulla och som realistiskt sett går att uppnå.59

 

                                                 
54 Kotler och Andreasen, 1996, s. 598.   
55 Kotler och Andreasen, 1996, s. 65.   
56 Kotler och Andreasen, 1996, s. 67.   
57 Kotler och Andreasen, 1996, s. 68. 
58 Kotler och Andreasen, 1996, s. 66. 
59 Kotler och Andreasen, 1996, s. 69.   
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Analys av organisationens egen kultur, samt dess styrkor och svagheter, ingår 
också i den inre analysen. Det momentet är en del av något som allmänt brukar 
kallas för SWOT-analys och som innebär att man analyserar organisationens 
styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot 
(threats). Kotler och Andreasen framhåller att konflikter kan uppstå som grundas 
på de olika synsätt som kan återfinnas hos professionella marknadsförare på ena 
sidan och dem som framförallt har organisationens mission för ögonen på andra 
sidan. Kotler och Andreasen menar att en allvarlig konsekvens av att interna 
konflikter uppstår i en sådan situation är att organisationen blir schizofren.60

 

Personalen kommer inte att veta i vilken riktning man är på väg, osäkerhet och 
kanske motvilja mellan medarbetare riskerar att drabba organisationen.61

 Det är 
således av vikt att sådana konflikter inom organisationen verkligen löses och inte 
bara sopas under mattan.  

Vad gäller organisationens svagheter så är de av två slag, enligt Kotler och 
Andreasen. Det finns dels svagheter som kommer sig av begränsningar i vad 
organisationen överhuvudtaget får göra, det vill säga enligt gällande lagar och 
bestämmelser. Sådana begränsningar måste man naturligtvis vara medveten om, men 
det är svårt att göra något åt dem. Den andra typen av svagheter finner man inom 
organisationen och de går i allmänhet att rätta till när man har blivit medveten om 
dem.62 

Analys av den yttre miljön  
Det inledande momentet i The Strategic Marketing Planning Process består alltså 
av ett analysblock som är indelat i dels inre analys och dels yttre analys. Den inre 
analysen har behandlats ovan. Även analysen av den yttre miljön är indelad i tre 
mindre områden. Det första området består av den publika miljön vilket innebär 
grupper som intresserar sig för den aktuella organisationen och vars behov på 
något sätt behöver tillfredsställas. Det andra området består av den 
konkurrensmässiga miljön som innehåller grupper som konkurrerar med den 
aktuella organisationen. Det tredje området slutligen består av makromiljön som 
innebär framför allt demografiska, ekonomiska, teknologiska, politiska och 
sociala krafter som får betydelse för den aktuella organisationen.63

 Den yttre 
analysen innebär således att analysera organisationens omvärld. Häri ingår den 
allmänhet man önskar tjäna och de konkurrenter man har att möta, yttre hot och 
möjligheter. I den yttre analysen bör man också titta på omvärlden i det större 

                                                 
60 Kotler och Andreasen, 1996, s. 72. 
61 Kotler och Andreasen, 1996, s. 72-73. 
62 Kotler och Andreasen, 1996, s. 74. 
63 Kotler och Andreasen, 1996, s. 79. 
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perspektivet. Vart är omvärlden på väg ifråga om politik, ekonomi, sociala frågor, 
teknik?  

Strategin  
När man är färdig med analysdelen är det dags att omsätta lärdomarna därifrån i 
en strategi för hur marknadsföringen skall bedrivas över en längre tid. Man tar nu 
åter upp organisationens mission, de övergripande målen och de mätbara målen 
som tidigare behandlats i analysdelen och låter innehållet i dessa leda fram till 
själva kärnstrategin för marknadsföringen.64

  

Liksom var fallet med både den inre och den yttre analysen, består 
strategiblocket av tre delar. Den första delen handlar om att utse målgrupper. Den 
andra delen handlar om att bli klar över det konkurrensmässiga läget. Den tredje 
delen slutligen handlar om marknadsmixen.  

Enligt Kotler och Andreasen kan åtmistone tre fördelar med 
målgruppsinriktad marknadsföring ses. Den första fördelen är att organisationen 
hamnar i den positionen att den lättare upptäcker möjligheter att tillgodose 
tidigare ej tillgodosedda behov som kan finnas hos en viss grupp av användare. 
En andra fördel är att organisationen lättare kan upptäcka och anpassa sig till 
förändringar som sker med tiden i målgruppens behov. Den tredje fördelen med 
målgruppsinriktad marknadsföring är enligt Kotler och Andreasen att den kan 
göras följsammare och mer precis för att träffa just den avsedda målgruppen.65

  

Marknadsmixen skall dels göra att organisationen utmärker sig och blir synlig 
bland sina konkurrenter, dels skall den tillgodose målgruppernas behov. Kotler 
och Andreasen menar att fastställandet av kärnstrategin är den enskilda del i The 
Strategic Marketing Planning Process som är allra viktigast. Det utgör själva skelettet 
i hela marknadsföringsprogrammet.66

  
Den ovan nämnda marknadsmixen har av Kotler och Andreasen delats in i 

fyra delar som alla börjar på bokstaven P. De brukar därför allmänt kallas för 
’4P’. De fyra delarna är produkt, pris, plats och påverkan. Vad gäller den första 
delen, produkt, så står den helt enkelt för den tjänst som, i vårt fall, biblioteken 
erbjuder. Utformandet av vilken tjänst man skall erbjuda är helt naturligt ett 
viktigt moment.  

Nästa P, priset, passar inte så bra in när det gäller biblioteksverksamhet. Det 
behöver dock inte vara fråga enbart om pengar, utan kan gälla även faktorer som 
tid och energi som åtgår för användaren för att kunna komma åt den tjänst 

                                                 
64 Kotler och Andreasen, 1996, s. 65 och s. 94. 
65 Kotler och Andreasen, 1996, s. 153-154. 
66 Kotler och Andreasen, 1996, s. 150. 
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biblioteket erbjuder.67
 Man bör inte underskatta det värde tid har för den enskilde 

användaren. Reijo Savolainen tydliggör i artikeln Time as a context of 
informationseeking hur just tiden är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
informationssökande. Han menar att de flesta användare upplever tidsbrist av 
något slag och att detta kan vara ett stort hinder vid informationssökning, kanske 
till och med det största.68

 Att ta hänsyn till att tiden är en värdefull bristvara även 
för användaren, inte endast för bibliotekspersonalen, och att på alla sätt underlätta 
för användaren att komma i åtnjutande av bibliotekets tjänster är därför ett viktigt 
moment i utformandet av den tjänst man erbjuder.  

Nästa del är platsen. Platsen motsvaras av både själva biblioteksbyggnaden 
samt hur, var och när tjänsten erbjuds och görs tillgänglig för användaren. Man 
bör lägga märke till att även öppettiderna får betydelse för hur tillgänglig tjänsten 
är för användaren.69

 Här är det också av vikt att användaren lätt kan få reda på 
vilka öppettider som gäller, även efter det att kommunens växel har stängt. En 
telefonsvarare kan vara lösningen på ett sådant problem eftersom inte alla 
användare har tillgång till Internet. Den sista delen slutligen är påverkan. 
Påverkan syftar på hur biblioteket vill försöka påverka sina målgrupper, hur man 
marknadsför bibliotekets tjänster.70

  

Genomförandet  
Även det sista stora blocket i processen, genomförandet, består av tre delar. Den 
första delen, att designa organisation och system, innebär att organisationen och 
system inom organisationen, måste fungera för marknadsföringen. Antingen kan 
man skapa helt nya former för hur organisationen skall fungera eller så gör man 
om de redan existerande systemen så att de passar för marknadsföringen. Det kan 
också till exempel innebära att man hämtar in hjälp utifrån.71

  

Man måste också bestämma taktik för hur varje del av kärnstrategin skall 
genomföras. Det kan till exempel innebära att ta ställning till och fatta beslut om 
vilka erbjudanden man skall göra, vilka kanaler man skall använda och hur man 
skall använda dem.72

 

 
 
 

Den tredje delen av genomförandeblocket består i utvecklandet av fixpunkter 
med hjälp av vilka framstegen i att nå kärnstrategins mål kan avgöras. Det är 
nödvändigt eftersom man efter själva genomförandet av 
                                                 
67 Perotti, 2006, s. 19. 
68Savolainen, Reijo, 2006, ”Time as a context of information seeking”, s. 110-127.   
69 Perotti, 2006, s. 19.   
70 Helinsky, 2006, s. 41.   
71 Kotler och Andreasen, 1996, s. 205. 
72 Kotler och Andreasen, 1996, s. 206.   
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marknadsföringsinsatserna måste kunna avgöra om strategin, strukturerna och 
taktiken åstadkommer det man förväntade sig att de skulle göra.73

   

                                                 
73 Kotler och Andreasen, 1996, s. 206. 
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Enkätens utformning  

När enkäten skulle utformas var det väsentligt att bli klar över vilka frågor jag 
ville ha besvarade med hjälp av den. Dessa frågor skulle emellertid ha kunnat 
fylla sida upp och sida ner i bibliotekens e-post, varför jag var tvungen att göra ett 
urval. Med detta urval försökte jag balansera enkäten på ett sådant sätt att den inte 
skulle se alltför avskräckande ut för den som stod i begrepp att fatta ett beslut om 
huruvida enkäten skulle besvaras eller ignoreras, samtidigt som den skulle ge mig 
så mycket information som möjligt i besvarad form. Resultatet blev att jag 
utformade alla frågor, utom frågorna 7 och 8, som en ja- eller nejfråga. Svarade 
man ja på frågan fick man i de flesta fall en följdfråga som bestod av olika 
svarsalternativ som man kunde kryssa för. Varje fråga avslutades med en 
möjlighet att lämna ett eget svar.  

Frågorna 7 och 8 innehöll ingen ja- eller nejfråga utan erbjöd endast ett antal 
svarsalternativ som gick att kryssa för, samt en möjlighet att formulera ett eget 
svar. Ja- eller nejfrågorna ville jag ha med för att få ett klart svar på mina frågor. 
Följdfrågorna, som alltså bestod av alternativ som man kunde kryssa för, ville jag 
ha med för att få ytterligare information levererad på ett mätbart och entydigt sätt. 
Till sist hade jag även det öppna svarsalternativet i slutet på varje fråga, som jag 
hoppades skulle ge mig ny kunskap om det som huvudfrågan behandlade och 
kunna leda till en fördjupad analys.  

Fråga 1  
Frågorna 1-7 avsattes för att besvara mina frågor om i vilken utsträckning 
biblioteken följde The Strategic Marketing Planning Process. Härvid insåg jag att 
det inte skulle gå att få information om hur processen följdes i detalj, det skulle ha 
krävt alltför många frågor, utan att det skulle bli fråga om att försöka se om den 
följdes i stora drag.  

Fråga 1 kom att handla om huruvida biblioteken gjorde den inre analys som 
inleder The Strategic Marketing Planning Process. För att avgränsa frågan så att 
den inte blev alltför omfattande valde jag att låta den handla endast om den inre 
analysen.  
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Fråga 2  
Fråga två handlade om huruvida biblioteken brukade utse någon målgrupp som de 
särskilt riktade sina marknadsföringsinsatser mot. Om denna fråga besvarades 
med ja erbjöds man som kryssalternativ dels att målgruppen hade utgjorts av barn, 
dels att den hade utgjorts av ungdomar. Att jag valde att fråga om just dessa två 
grupper berodde på att jag trodde att barn och ungdomar skulle kunna vara troliga 
målgrupper för många av de tillfrågade biblioteken. I synnerhet eftersom många 
glesbygdskommuner, dock inte alla, är små kommuner vars bibliotek kanske 
samtidigt fungerar som folkbibliotek och skolbibliotek.  

Fråga 3, 4 och 5  
Fråga tre gällde frågan om biblioteken brukade fastställa något mål för sina 
marknadsföringsinsatser. Om man svarade ja på frågan ombads man lämna 
exempel. Inga kryssalternativ gavs alltså till fråga tre, närmast beroende på att jag 
hade svårt att förutse några alternativ som jag trodde skulle väljas av flera 
svarande. Frågan om att uppställa mål för sin marknadsföring återfinns dels inom 
analysblocket och dels inom strategiblocket i The Strategic Marketing Planning 
Process. För att kunna bedriva en effektiv marknadsföring behöver man uppställa 
tydliga mål som skall uppnås inom en angiven tidsperiod. För att veta om målet 
har uppnåtts behöver dessutom någon form av mätning eller kontroll av resultatet 
göras.74

 Frågorna 3, 4 och 5 handlar om denna process inom Strategic Marketing 
Planning Process.  

I fråga fyra frågas efter om biblioteken brukar fastställa en viss tidsperiod 
inom vilken målen för marknadsföringsinsatserna skall vara uppnådda. Om man 
svarade ja på frågan ombads man att ange en ungefärlig tidsperiod som man 
brukat använda. Inga kryssalternativ fanns på fråga 4 av samma skäl som det inte 
fanns några på fråga 3; det var svårt att förutse alternativ som skulle kunna tänkas 
väljas av flera bibliotek.  

Fråga fem tog upp frågan om någon utvärdering av 
marknadsföringsinsatserna brukade göras och innehöll två kryssalternativ. Man 
kunde välja mellan att ange att utvärderingen görs genom enkätundersökning eller 
genom intervjuer. Utrymme fanns under varje fråga för att lämna egna svar.  

                                                 
74 Kotler och Andreasen, 1996, s. 98. 
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Fråga 6 och 7  
I och med fråga 6 gick enkäten över till att undersöka själva genomförandet av 
bibliotekens marknadsföring. Fråga 6 gällde vilka metoder man använde för att 
marknadsföra biblioteket och sju exempel på olika metoder erbjöds som 
kryssalternativ. Dessa sju alternativ angav metoder som jag trodde att flera 
bibliotek hade funnit användbara. Som vid de tidigare frågorna lämnades också 
här utrymme för eget svar i slutet av frågan.  

Även fråga 7 gällde metoderna vid genomförandet av marknadsföringen. Här 
frågade jag om vilken av de sju angivna metoderna som man ansåg hade fungerat 
bäst. Kryssalternativen var desamma som vid fråga 6. Också här lämnades 
utrymme för egna svar i slutet av frågan.  

Fråga 8 och 9  
I och med fråga 8 lämnade jag The Strategic Marketing Planning Process för att få 
två mer allmänna frågor besvarade. Genom fråga 8 ville jag få veta vilka problem 
biblioteken upplevde i samband med marknadsföringen. Jag utformade frågan så 
att jag ställde en inledande ja- eller nejfråga om huruvida man upplevde något 
problem i samband med marknadsföringen av biblioteket. Om svaret var ja fick 
man svara på två kryssalternativ där frågan ställdes om problemet närmast hade 
att göra med ekonomiska kostnader och/eller  tidsbrist. Dessa två alternativ var de 
som jag trodde var vanligast och som flera bibliotek kanske skulle välja. Som vid 
övriga frågor lämnade jag ett utrymme längst ner för egna svar.  

Fråga 9 var den sista frågan och här valde jag att försöka få svar på om 
biblioteken fick hjälp med marknadsföringen av någon utanför den egna 
personalen. Jag kände till att en del bibliotek fick hjälp utifrån med sin 
marknadsföring och ansåg att det skulle vara intressant att få veta om ett sådant 
arrangemang var allmänt eller mer ovanligt inom min grupp av 
glesbygdsbibliotek. Frågan utformades så att jag ställde en inledande ja- eller 
nejfråga om huruvida biblioteket fick hjälp med marknadsföringen av någon 
utanför den egna personalen. Om svaret var ja fick man tre kryssalternativ. Dessa 
alternativ var dels att hjälpen kom från kommunen, dels att den kom från en 
reklambyrå och dels att den kom från ett länsbibliotek. Den vanliga möjligheten 
till eget svar lämnades i slutet av frågan.   
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Redovisning av undersökningen.  

Fråga 1 
Den inledande frågan har ett direkt samband med The Strategic Marketing 
Planning Process och syftar till att undersöka i vad mån biblioteken utför denna 
del av den inre analysen. Den inre analysen är en förberedelse inför 
marknadsföringsinsatsen och syftar bland annat till att fastställa bibliotekets 
huvuduppgift, dess styrkor och svagheter. Av de 26 bibliotek som svarat på 
enkäten har 24 stycken svarat på fråga 1, det vill säga 92 procent. 5 bibliotek har 
lämnat svar på den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Har ni någon gång analyserat bibliotekets verksamhet som en förberedelse inför 
marknadsföringsinsatser?  

JA; 10st NEJ; 14st  

I procent blir det: JA 42 procent och NEJ 58 procent.  

Diagram 1. Den inre analysen.  
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Källa: Egen enkätundersökning  
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Om du har svarat ja, analyserade ni  

vad som skall anses vara bibliotekets huvuduppgift; 7 stycken, det vill säga 29 
procent av alla som svarade på frågan, 70 procent av alla som svarade ja på 
frågan.  

bibliotekets starka sidor; 10 stycken, det vill säga 42 procent av alla som svarade 
på frågan, 100 procent av alla som svarade ja på frågan.  

bibliotekets svaga sidor; 9 stycken, det vill säga 38 procent av alla som svarade på 
frågan, 90 procent av alla som svarade ja på frågan.  

 

Diagram 2. Analys av den egna organisationen.  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Bibliotekets möjligheter och hot mot biblioteket = SWOT analys  

- Hot, möjligheter  

- I samband med arbetet med medieplan och biblioteksplan  

- Vi gör regelbundet SWOT analyser av verksamheten, både av verksamheten 
som helhet och av delar vi behöver titta närmare på samt av de olika 
enheterna. Vi tittar då på starka och svaga sidor, hot och möjligheter.  

- I stort sett alla bibliotek i Norrbotten samarbetar i projektet Maraccas, som går 
ut på att marknadsföra biblioteken gemensamt; i samband med det utförde 
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Winters reklambyrå en liknande undersökning för biblioteken i stort. Exakt 
vad de analyserade vet jag tyvärr inte säkert, men antar att det var bibliotekets 
starka sidor med tanke på det material vi fick.  

Två bibliotek har angett att de gör, eller har gjort en så kallad SWOT analys. 
Ytterligare ett bibliotek har analyserat bibliotekets hot och möjligheter, vilket 
utgör en del av en SWOT analys. En SWOT analys går till så att man 
sammanställer bibliotekets svaga och starka sidor, i nutid, med hot och 
möjligheter som man ser i ett framtida perspektiv. Man analyserar således både 
inre (svaga och starka sidor) och yttre faktorer (hot och möjligheter ). 58 procent 
har svarat att de inte alls gör någon inre analys av verksamheten.  
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Fråga 2  

Även fråga 2 har ett direkt samband med The Strategic Marketing Planning 
Process. Frågan handlar om huruvida biblioteken brukar utse en målgrupp för sina 
marknadsföringsinsatser. Att utse målgrupper behandlas i det andra stora blocket i 
The Strategic Marketing Planning Process, den så kallade strategidelen. Som 
tidigare har nämnts anser Kotler och Andreasen att utseendet av målgrupper 
medför fördelar bland annat vad gäller att upptäcka behov och anpassa sig till 
förändringar. Av de bibliotek som har svarat på frågan har 17 svarat ja och 7 nej. 
Den övervägande delen av de tillfrågade biblioteken brukar alltså utse en 
målgrupp att rikta marknadsföringsinsatser mot. 8 av de 24 bibliotek som har 
svarat på fråga 2 har angett att målgruppen har utgjorts av barn och 7 har angett 
att den har utgjorts av ungdomar. Av de 26 bibliotek som har svarat på enkäten 
har 24 svarat på fråga 2, det vill säga 92 procent. 13 bibliotek har lämnat svar på 
den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Brukar ni utse någon målgrupp, som ni särskilt riktar bibliotekets 
marknadsföringsinsatser mot?  

JA; 17 stycken NEJ; 7 stycken  

I procent blir det: JA: 71 procent och NEJ: 29 procent.  

Diagram 3. Målgrupp  

  
 
 
 
 
 
 

Källa: Egen enkätundersökning  
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Om du har svarat ja, har målgruppen varit  

barn; 8 stycken, det vill säga 33 procent av alla som svarade på frågan, 47 procent 
av alla som svarade ja på frågan. 

ungdomar: 7 stycken, det vill säga 29 procent av alla som svarade på frågan, 41 
procent av alla som svarade ja på frågan.  

Diagram 4. Barn och ungdom som målgrupp  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Pensionärer  

- Olika målgrupper  

- Det varierar naturligtvis från år till år. Just nu satsar vi på att nå kommunens 
företagare och alla vuxenstuderande.  

- Vi har arrangemang som ibland riktar sig mot äldre, ungdomar eller barn.  

- Det beror på vad vi vill marknadsföra. Det kan vara barn och ungdom, men lika 
gärna släktforskare, filmintresserade, pensionärer. Sådana riktade insatser 
görs oftast i samband med någon viss utställning eller arrangemang/aktivitet 
på biblioteket.  

- Pensionärer, andra vuxengrupper, nyblivna föräldrar och så vidare, olika!  

- Medelålders män.  
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- 1-åringar, 2,5-åringar.  

- Varierar – de enda gångerna vi själva gjort några insatser har det varit för 
speciella grupper, typ talbokslåntagare, högstadieelever etcetera.  

- Äldre, funktionshindrade, småbarnsföräldrar, bil- och motorintresserade med 
flera.   

- Funktionshindrade.  

- Vuxna.  

- Pensionärer, släktforskare.  

Många andra grupper än barn och ungdomar har också använts som målgrupp 
enligt de öppna enkätsvaren på fråga 2. Man lägger märke till att det helt naturligt 
är grupper av människor i viss ålder eller i ett visst skede i livet, som pensionärer 
eller småbarnsföräldrar, likaväl som grupper med en viss sysselsättning eller ett 
visst intresse, som vuxenstuderande, egenföretagare och motorintresserade, samt 
grupper som annars har ett speciellt behov, som funktionshindrade eller 
talbokslåntagare, som utväljs som målgrupper. Fem bibliotek har uttryckligen 
nämnt pensionärer eller äldre. Med tanke på att svaret inte har givits som 
kryssalternativ, utan spontant, anser jag att antalet antyder att pensionärer är en 
målgrupp som många bibliotek utser.  

  

 38



Fråga 3  

När en organisation har kommit fram till vad som skall anses vara dess 
huvudsyfte och begrundat sina styrkor och svagheter, samt hot, möjligheter och 
andra inre och yttre faktorer skall organisationen komma fram till vilken 
långsiktig strategi som säkrast kan leda till att man tjänar sitt huvudsyfte. Man 
behöver uppställa tydliga mål som skall uppnås inom en angiven tidsperiod. För 
att veta om målet har uppnåtts behöver dessutom någon form av mätning göras. 
Frågorna 3, 4 och 5 handlar om denna process inom The Strategic Marketing 
Planning Process. Fråga 3 tar upp frågan om något mål brukar fastställas för 
marknadsföringsinsatserna. 8 svarade ja och 16 nej. Av de 26 bibliotek som har 
svarat på enkäten har 24 svarat på fråga 3, det vill säga 92 procent. 8 bibliotek har 
lämnat svar på den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Brukar ni fastställa något mål som ni vill uppnå med marknadsföringsinsatserna?  

JA; 8 stycken NEJ; 16 stycken  

I procent blir det: JA 33 procent och NEJ 67 procent.  

Diagram 5. Mål för insatsen  
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Källa: Egen enkätundersökning  
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Svar på den öppna frågan  

- Fler utlån och fler besök i kommunens kulturhus.  

- Biblioteket skall uppfattas som ett centrum för nytänkande och kreativitet med 
besökaren som centrum vilket leder till ökat antal besökare och ökat 
utnyttjande av bibliotekets tjänster. Kärnvärden för biblioteket är: 
inspirerande, berikande, paus och möten.  

- All marknadsföring sker i samband med verksamhet och arrangemang.  

- Öka medborgarnas medvetenhet om biblioteket.  

- Nå ut till nuvarande ’icke-låntagare’, främst i åldersgrupp 16-25 år.  

- Vi kopplar det till våra effektmål, till exempel minst 72 procent av 
kommuninvånarna ska på något sätt ha kommit i kontakt med 
biblioteksverksamheten.  

- Till exempel antal besökare på ett arrangemang eller utlån av en viss typ av 
litteratur.  

- Vi vill ha god uppslutning eller nya kunder. Har aldrig specificerat målet i 
siffror.  

Svaren antyder att en vanlig målsättning hos biblioteken är att öka antalet 
besökare och att öka medvetenheten om biblioteket bland kommunens invånare. 
En sådan målsättning förefaller också naturlig, eftersom en ökad tillströmning av 
användare skulle betyda dels att fler kommuninvånare har funnit ett sätt att få 
service, hjälp och vägledning med sådant som biblioteket kan bistå med, dels att 
man kan visa på höjda besöks- och utlåningssiffror när man marknadsför 
biblioteket gentemot politiker och beslutsfattare.   
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Fråga 4  

Frågan handlar om huruvida biblioteket brukar fastställa en viss tidsperiod inom 
vilken målen för marknadsföringsinsatserna skall vara uppnådda. I likhet med de 
tidigare frågorna har fråga 4 ett direkt samband med The Strategic Marketing 
Planning Process. Frågan är intressant för den process som beskrevs i fråga 3, 
ovan. Det vill säga uppställandet av mätbara mål som skall uppnås inom en viss, 
bestämd, tidsperiod. 23 bibliotek, det vill säga 88 procent, har svarat på frågan 
och av dessa har 6 svarat ja och 17 har svarat nej. Endast 4 bibliotek har svarat på 
den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Brukar ni fastställa en viss tidsperiod inom vilken målen för 
marknadsföringsinsatsen skall vara uppnådda?  

JA; 6 stycken NEJ; 17 stycken  

I procent blir det: JA 26 procent och NEJ 74 procent.  

Diagram 6. Tidsperiod för insatsen  
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Källa: Egen enkätundersökning  
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Svar på den öppna frågan  

- 1 år  

- Årsplan, men även kortare kampanjer.  

- Olika, olika gånger.  

- Det varierar.  

De få svaren på den öppna frågan, den relativt låga svarsfrekvensen och den höga 
andelen nej-svar antyder att biblioteken inte är så intresserade av att fastställa 
någon tidsperiod för sina marknadsföringsinsatser. En tänkbar förklaring till detta 
skulle kunna vara att man inte har reflekterat över nyttan med en fastställd 
tidsperiod för sin marknadsföringsinsats. Ytterligare en tänkbar förklaring skulle 
kunna vara att man inte har tänkt göra någon utvärdering av 
marknadsföringsinsatsen. Om man inte tänker kontrollera om målet är uppnått så 
finns det heller ingen anledning att bestämma en tidsperiod inom vilken målet 
skall vara uppnått. Detsamma gäller naturligtvis om man inte har uppställt något 
särskilt mål för sin marknadsföringsinsats.   
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Fråga 5  

Fråga 5 ställer frågan om biblioteket brukar göra en utvärdering av 
marknadsföringsinsatserna och är den sista av frågorna som har direkt anknytning 
till The Strategic Marketing Planning Process. Frågan anknyter till den sista delen 
i den process som har behandlats i frågorna 3 och 4 ovan, nämligen uppställandet 
av mätbara mål som skall uppnås inom en bestämd tidsperiod för att sedan 
utvärderas. 24 bibliotek har svarat på frågan och av dessa har 7 svarat ja och 17 
har svarat nej. Av dem som har svarat ja har 5 angivit att de har gjort 
utvärderingen med hjälp av enkätundersökning. Av de 26 bibliotek som svarat på 
enkäten har 24 svarat på fråga 5, det vill säga 92 procent. 5 bibliotek har svarat på 
den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Brukar ni göra en utvärdering av marknadsföringsinsatserna?  

JA; 7 stycken NEJ; 17 stycken  

I procent blir det: JA 29 procent och NEJ 71 procent.  

Diagram 7. Utvärdering av insatsen  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Om du har svarat ja, hur går utvärderingen till?  
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enkätundersökning; 5 stycken, det vill säga 21 procent av alla som svarade på 
frågan, 71 procent av alla som svarade ja på frågan.  

intervjuer; 0 stycken 

  

Diagram 8. Utvärderingens genomförande 
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Diskussion i personalgrupp.  

- Vartannat år genomförs en medborgarundersökning, dessutom tittar vi varje år 
på till exempel antal besök på hemsidan.  

- Statistik.  

- Diskussion, direktfrågor, muntligt.  

- Utvärdering i smågrupper (personalen).  

En stor andel av de svarande har angett att de inte gör någon utvärdering av sina 
marknadsföringsinsatser. Tänkbara förklaringar kan vara dels att man inte har 
reflekterat över nyttan med en utvärdering, att man inte har uppställt något särskilt 
mål som skall uppnås eller att man upplever det svårt att göra utvärderingen rent 
praktiskt. Av dem som gör utvärderingen har ingen uppgett att de använder 
intervjuformen medan åtminstone ett bibliotek i svar på den öppna frågan har 
uppgett att man gör utvärderingen muntligt, via direktfrågor. Enkäter förefaller 
vara den vanligaste metoden för utvärderingen.  
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Fråga 6  

Fråga 6 handlar om hur själva genomförandet av marknadsföringen går till, vilka 
metoder som används. Av de 26 bibliotek som svarat på enkäten har 25 svarat på 
fråga 6, det vill säga 96 procent. 7 bibliotek har svarat på den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Vilka metoder använder ni för att marknadsföra biblioteket?  

annonsering i annonsblad; 21 stycken, det vill säga 84 procent.  

annonsering i tidningar; 15 stycken, det vill säga 60 procent.  

affischering; 23 stycken, det vill säga 92 procent.  

broschyrer; 16 stycken, det vill säga 64 procent.  

bearbetning av press; 18 stycken, det vill säga 72 procent.  

bearbetning av radio; 13 stycken, det vill säga 52 procent.  

jippon och temadagar; 20 stycken, det vill säga 80 procent.  

bibliotekets/kommunens hemsida; 24 stycken, det vill säga 96 procent.   

Diagram 9. Metoder  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Deltagande i mässor eller annan lokal festival, muntlig information till exempel 
på kommunfullmäktige eller direkt till låntagare, trevligt bemötande av 
kunder och trivsam bibliotekslokal. Samarbeta med föreningar och 
studieförbund.  

- Samarbete med BVC och familjecentralen, förskola, grundskola. Utställningar i 
biblioteket, trevligt bemötande, inköp på önskemål.  

- ’Överallt samtidigt’ vi har jobbat mycket med att förankra biblioteket som en 
självklar del av samhället och kommunen. Vi försöker finnas med i alla 
möjliga sammanhang och framför allt försöker vi visa upp en positiv och 
spännande bild av det moderna biblioteket.  

- Direktinformation på föräldramöten, äldreboenden, pensionärsorganisationer 
med mera.  

- Gör saker utanför ’biblioteksrummet’ - vi syns då i ovana miljöer.  

- Vi ingår i ett unikt regionsamarbete, 6 kommuner och 25 bibliotek. Vi har 
gemensamt en prisbelönad interaktiv webbplats.  

- Via Maracas har ”vi” också annonserat i lokalradio, men på en radiokanal som 
just låntagarna på det här biblioteket inte kan ta in…  

Metoderna för att marknadsföra biblioteken är många. Alla kryssalternativen har 
angivits av en hög andel av de svarande och den öppna frågan har svar som visar 
på en mångfald sätt att marknadsföra biblioteken. Svaren antyder ett engagemang 
från bibliotekens sida och att man arbetar för att synas, för att nå ut till olika 
grupper av användare eller tänkbara användare och med att vara tillmötesgående 
och trevlig mot besökarna. Det framkommer också att flera bibliotek samarbetar 
på olika sätt och med olika aktörer.   
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Fråga 7  

Även fråga 7 handlar om hur själva genomförandet av marknadsföringen går till. 
Här gäller dock frågan vilka metoder man anser har fungerat bäst. Av de 26 
bibliotek som svarat på enkäten har 25 svarat på fråga 7, det vill säga 96 procent. 
10 bibliotek har svarat på den öppna frågan.  

Frågans lydelse  

Vilka metoder anser du har fungerat bäst?  

annonsering i annonsblad; 17 stycken, det vill säga 68 procent.  

annonsering i tidningar; 6 stycken, det vill säga 24 procent.  

affischering; 7 stycken, det vill säga 28 procent.  

broschyrer; 5 stycken, det vill säga 20 procent.  

bearbetning av press, 9 stycken, det vill säga 36 procent.  

bearbetning av radio; 4 stycken, det vill säga 16 procent.  

jippon och temadagar; 9 stycken, det vill säga 36 procent.  

bibliotekets/kommunens hemsida; 8st, det vill säga 32 %.  
  

Diagram 10. Bäst fungerande metoder 
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Personlig information.  

- Mun till mun metoden. Prata om evenemang och påminna. Kan inte påstå att 
något fungerar bättre än annat.  

- Bra bemötande av kunder sprider sig med mun till mun metod.  

- Personliga kontakter.  

- Allt detta, men framför allt gedigna öppettider, snabb och personlig service och 
’ingenting är omöjligt’.  

- Mun till mun metoden.  

- När vi marknadsför oss gör vi det oftast på flera sätt samtidigt, så det är svårt att 
avgöra vilket marknadsföringssätt som dragit mest folk utan att göra någon 
sorts utvärdering (intervjuer eller enkäter) och det har vi aldrig gjort.  

- Synas i ovana miljöer.  

- (annonsering i annonsblad) Fullständigt ovetenskaplig gissning, men det är en 
form av annonsering som folk själva refererar till (”Jag såg i annonsExet 
att…”).   

- Vi håller just nu på att ta fram en broschyr om allt biblioteket har att erbjuda!  

Även här antyder svarens antal och innehåll ett engagemang från bibliotekens 
sida. Flera svar tar upp det personliga bemötandet och hur informationen sprids 
från mun till mun. I fråga 6 hade de olika alternativen en ganska jämn och ganska 
hög svarsnivå, här finner vi att nivåerna är lite mer ojämna. Alla metoder ses inte 
som lika väl fungerande, även om de används mycket. Annonsering i annonsblad 
och tidningar hamnar högst upp på listan över de bäst fungerande metoderna, 
medan affischering, broschyrer och bearbetning av radio hamnar längst ner.  
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Fråga 8  

Fråga 8 ställer frågan om biblioteken upplever något speciellt problem i samband 
med marknadsföringen av biblioteket. 23 bibliotek har svarat på frågan varav 18 
har svarat ja och 5 nej. Två svarsalternativ fanns att välja på och här har 12 angett 
att ekonomiska kostnader har med problemet att göra och 8 bibliotek har angett att 
tidsbrist har med problemet att göra. Av de 26 bibliotek som svarat på enkäten har 
25 svarat på fråga 8, det vill säga 96 procent. 8 bibliotek har svarat på den öppna 
frågan.  

Frågans lydelse  
Upplever ni något speciellt problem i samband med marknadsföring av 
biblioteket?  

JA; 18 stycken NEJ; 5 stycken  

I procent blir det: JA 72 procent och NEJ 20 procent.  

Diagram 11. Problem i samband med marknadsföringen 
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 Källa: Egen enkätundersökning  

Om svaret är ja, har problemet närmast att göra med  

ekonomiska kostnader; 13 stycken, det vill säga 52 procent av alla som svarade på 
frågan, 72 procent av alla som svarade ja på frågan.  
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tidsbrist; 9 stycken, det vill säga 36 procent av alla som svarade på frågan, 50 
procent av alla som svarade ja på frågan. 

  

Diagram 12: Ekonomiska problem och tidsproblem  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Man når bara de ’redan frälsta’, men vi har en känsla av att många verkligen inte 
VET vad allt man kan hitta och göra på ett bibliotek!  

- För lite personal för att arbeta uppsökande utanför biblioteket.  

- Det är svårt att göra sig ’hörd’ i mediebruset och bland all annan information 
som finns i det dagliga livet.  

- Det är alltid svårt att nå människor med information.  

- ’Information overflow’. Det är svårt att nå ut när världen är full av reklam.  

- Tidsbrist är ett stort problem men det gäller alla områden och inte speciellt 
marknadsföringen.  

- Svårt att nå ut med information, den dränks lätt av övrig information.  

- Vi ska annonsera i Kommunrutan i tidningen, hemsida och Nyhetsblad från 
kommunen. Vi måste bli bättre på att marknadsföra biblioteket.  

En hög andel av biblioteken, 72 procent, upplever någon form av hinder vid 
marknadsföringen och en stor andel av dessa anger att det finns hinder av 
ekonomisk natur. Flera bibliotek påpekar också i svaren på den öppna frågan att 
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det är svårt att nå ut med information eftersom vi är omgivna av information som 
någon försöker nå ut med. Människorna blir trötta på all information och vill inte 
ta åt sig mer. Kanske blir det lätt så att man bara är öppen för information om 
sådant som intresserar speciellt och att det då blir särskilt svårt att nå nya 
användare som kanske inte är öppna för information från biblioteket.  
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Fråga 9  

Fråga 9 handlar om huruvida biblioteken får hjälp med marknadsföringen av 
någon utanför den egna personalen. 23 bibliotek har svarat på frågan och av dessa 
har 15 svarat ja och 8 har svarat nej. Tre svarsalternativ har funnits för dem som 
svarat ja och svaren har fördelat sig så att 4 bibliotek har angett att de fått hjälp av 
kommunen, 3 har angett att de fått hjälp av reklambyrå och 9 har angett att de fått 
hjälp av länsbibliotek. Av de 26 bibliotek som svarat på enkäten har 23 svarat på 
fråga 9, det vill säga 96 procent. 10 bibliotek har svarat på den öppna frågan.  

Frågans lydelse  
Får biblioteket hjälp med marknadsföringen av någon utanför den egna 
personalen?  

JA; 15 stycken NEJ; 8 stycken  

I procent blir det JA 65 procent och NEJ 35 procent.  

Diagram 13. Hjälp med marknadsföringen  
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Källa: Egen enkätundersökning  
Om svaret är ja, kommer hjälpen från  
kommunen; 4 stycken, det vill säga 17 procent av alla som svarade på frågan och 

27 procent av alla som svarade ja på frågan. 
reklambyrå; 3 stycken, det vill säga 13 procent av alla som svarade på frågan och 

20 procent av alla som svarade ja på frågan.   
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länsbibliotek; 9 stycken, det vill säga 39 procent av alla som svarade på frågan 
och 60 procent av alla som svarade ja på frågan.  

Diagram 14. Hjälp ges med marknadsföringen  
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Källa: Egen enkätundersökning  

Svar på den öppna frågan  

- Webbansvarig, ibland kommunsekreterare. Vi måste alltid göra underlaget.  

- Samarbeten vid föreställningar och andra evenemang. Kommunen hjälper via 
hemsidan och länsbiblioteket via gemensam sökportal.  

- Svensk biblioteksförening har just skickat marknadsföringsmaterial till oss.  

- Föreningsliv, studieförbund.  

- Vi hjälps åt på kultur- och fritidsavdelningen och har för annonseringen och 
ibland för affischer en marknadsförare som vi tar hjälp av då och då. Annars 
finns kompetensen inom gruppen också.  

- Den som skall ha ett arrangemang eller utställning till exempel.  

- Norrbottens bibliotek samarbetar i Maracas - projektet, men det går ju ut på att 
marknadsföra bibliotek i allmänhet, inte vårt bibliotek i synnerhet. Fast vi 
använder ju oss av deras strategier och material i vår lokala marknadsföring…  

- Vi har ett unikt regionsamarbete, 6 kommuner och 25 bibliotek med en 
gemensam interaktiv webbplats.  
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- Svensk biblioteksförening.  

- Samarbeten vid föreställningar och andra evenemang.  

Här framkommer att en del av biblioteken får hjälp med marknadsföringen på 
olika sätt. Ibland fås hjälpen via samarbetsprojekt med andra bibliotek och 
kommuner. Två stora regionsamarbeten pågår vilka en del av de svarande 
biblioteken deltar i. En del bibliotek samarbetar också i mindre skala med andra 
aktörer som föreningar och studieförbund till exempel, eller med andra deltagande 
organisationer vid olika evenemang. Hjälp fås också från kommunen, 
länsbibliotek, svensk biblioteksförening och i en del fall från reklambyrå. En stor 
andel bibliotek uppger emellertid att de inte alls får hjälp.  
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Diskussion  

Marknadsföringsprocessen  
När det gäller att analysera den egna verksamheten inför sin 
marknadsföringsinsats, det vill säga att göra den inre analysen som ingår i det 
inledande analysblocket i The Strategic Marketing Planning Process, så framgår 
av enkätsvaren att 42 procent av de svarande har gjort denna analys, medan 58 
procent inte har gjort den. Frågan inställer sig om huruvida de bibliotek som inte 
gör någon inre analys är helt på det klara med vad som är bibliotekets 
huvuduppgift, dess starka och svaga sidor? Vet man vart man är på väg och vad 
som är det yttersta målet med verksamheten? Om inte, så kan underlåtenheten att 
göra den inre analysen leda till att marknadsföringen inte får optimal effekt. Jag 
kan tänka mig att bibliotekets huvuduppgift kan vara särskilt oklar i små 
kommuner där kommunens bibliotek, både huvudbibliotek och filialer, ibland 
fungerar också som skolbibliotek. Biblioteket kan i sådana fall se som sin uppgift 
att förse kommunens invånare med vad de önskar av biblioteksservice, men också 
att fungera så bra som möjligt som skolbibliotek. Man kanske ser också andra 
angelägna uppgifter, som att ha en god service för synsvaga, gamla eller andra 
speciella grupper. Man har säkert också vissa grupper man vill knyta starkare till 
sig, grupper av potentiella användare som ännu inte har upptäckt vad biblioteket 
har att erbjuda dem. I en sådan, säkert ganska vanlig, situation, gäller det att ha 
klart för sig vad biblioteket allra helst vill uppnå, vad det vill uppnå i andra hand 
och så vidare. Kanske tror man att man intuitivt känner på sig vad som är målet 
med bibliotekets verksamhet, kanske har man inte förstått nyttan med att göra 
analysen eller kanske är man osäker på hur analysen skall göras, det finns många 
tänkbara förklaringar till att man inte gör den inre analysen. Mycket kan dock 
vinnas genom att man blir säker på mot vilket mål man arbetar. Genom att 
analysera sin verksamhet och komma fram till ett väldefinierat huvudsyfte, till 
exempel, så får också hela personalen kunskap om vad som är huvudsyftet och 
kan arbeta mer målinriktat för att uppnå detta. Redan det att all personal drar åt 
samma håll måste betraktas som en vinst.  
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Det visar sig vidare att 71 procent av de bibliotek som har svarat på fråga 2 
har uppgett att de brukar utse en målgrupp för sina marknadsföringsinsatser, men 
att endast 33 procent av de svarande brukar ha ett mål för insatserna, endast 26 
procent brukar bestämma en tidsperiod inom vilken målet skall vara uppnått och 
endast 29 procent av de svarande brukar göra en utvärdering av om målet har 
uppnåtts. Här träder bilden fram av bibliotek som marknadsför sig lite på måfå. 
Man verkar rikta sin marknadsföring mot vissa målgrupper, men sätter inte alltid 
något särskilt mål för insatsen, bestämmer inte alltid någon tidsperiod inom vilken 
målet skall vara uppnått och gör heller inte alltid någon utvärdering av om målet 
har nåtts. Något bibliotek har i svar på den öppna frågan, berättat att de gör 
utvärderingen genom att fråga användarna om vad de tyckte om 
marknadsföringsinsatsen och får på det sättet en känsla av hur det har gått, även om 
det inte ger ett mätbart resultat. En del gör också en utvärdering genom att diskutera 
internt inom personalgruppen, framgår av svar på den öppna frågan. Om man inte har 
utsett något mål som man vill uppnå så kan emellertid inte ens en väl genomförd 
utvärdering besvara frågan om målet är uppnått. En oroande möjlighet är att 
biblioteken inte fastställer mål för sina marknadsföringsinsatser därför att de inte 
riktigt vet vad de vill uppnå och detta därför att de inte riktigt vet vart de syftar med 
sin verksamhet. En annan möjlighet är att biblioteken inte riktigt känner till hur man 
bedriver marknadsföring på ett effektivt sätt. Att marknadsföra ett bibliotek kräver tid 
och engagemang, men också kunskap. På samma sätt som mycket kan anses vara 
vunnet genom att bibliotekarier kommer till insikt om att de har en pedagogisk 
uppgift att fylla och därmed börjar fundera över sin pedagogiska grundsyn, kan 
mycket vara vunnet i och med att bibliotekarierna kommer till motsvarande insikt om 
att de förväntas bedriva en effektiv marknadsföring och att det kan finnas ytterligare 
kunskap att inhämta på det området.  

Denna kunskap skulle kunna tillföras utifrån och 65 procent av de tillfrågade 
biblioteken har uppgivit att de får hjälp med marknadsföringen av någon utanför 
den egna personalen. 35 procent av biblioteken har emellertid uppgivit att de inte 
får någon hjälp alls utifrån. En del av dessa kan naturligtvis ha kompetensen inom 
den egna personalen. Jag anser att undersökningens resultat antyder att det råder 
ojämlikhet mellan biblioteken när det gäller den hjälp de kan få med sin 
marknadsföring.  

Jag anser att de av enkätsvaren antydda bristerna i marknadsföringsprocessen 
är av allvarligt slag och tror att resultaten av marknadsföringsinsatserna skulle 
förbättras betydligt om man fäste tillräcklig vikt vid dessa moment.  

Problem i samband med marknadsföringen  
72 procent av de svarande biblioteken har angett att de upplever speciella problem 
vid marknadsföringen. 72 procent av de som har angett att de upplever problem 
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har angett att de ekonomiska kostnaderna är ett sådant problem och 50 procent har 
angett att tidsbrist är ett sådant problem.  

Med begränsad budget är de ekonomiska utgifterna helt naturligt en faktor att 
ta hänsyn till så fort man gör något som kostar pengar. Det gäller att prioritera och 
att noga välja var man skall lägga pengarna. Många områden känns säkert 
angelägna och kanske framstår marknadsföringen inte som fullt lika viktig som 
inköp av böcker och annat. Här bör man ändå begrunda saken lite i ljuset av vad 
man önskar uppnå med marknadsföringen. Dels är det en viktig uppgift att 
marknadsföra sig gentemot användarna så att de får del av det biblioteket har att 
erbjuda. Dels, och inte minst viktigt, är avsikten med bibliotekets marknadsföring 
gentemot politiker och beslutsfattare att säkerställa att verksamheten även 
fortsättningsvis tilldelas tillräckliga medel. Om biblioteket inte lyckas få 
tillräckligt med pengar i sin budget, så tvingas man ändå skära ner verksamheten 
och detta kanske mer permanent, än om man från början hade satsat en del av sina 
medel på väl genomtänkta och väl genomförda marknadsföringsinsatser som hade 
kunnat användas som positiva exempel i bibliotekets marknadsföring av sig självt 
gentemot beslutsfattare och politiker.  

Att man inte bör ta pengar från personalkostnaderna, genom att skära ner på 
personal eller genom att anställa mindre kompetent personal eller rentav genom 
att ersätta personal med automater, framgår av Christian Grönroos modell över 
tjänsteföretagens fallgrop. Eftersom samtalet och kommunikationen mellan 
bibliotekspersonal och användare är viktig för att användaren skall kunna få den 
hjälp och vägledning han efterfrågar, vägledning som inte kan erhållas av en 
utlåningsautomat, så är det av vital betydelse för användaren att det faktiskt finns 
personal på biblioteket som har tid med honom. Att det saknas personal, eller att 
befintlig personal inte har tid att ge en god service, är dålig reklam för biblioteket 
och kan inte avhjälpas genom till exempel en ökad satsning på marknadsföring. 
Tvärtom framgick av exemplet från undersökningen på Uddevalla stadsbibliotek, 
återgivet på sidan 11 ovan, att det undersökta biblioteket som på grund av 
resursbrist hade genomfört nedskärningar av personal, inte vågade marknadsföra 
sin uppsökande verksamhet fullt ut av rädsla över att inte kunna erbjuda service åt 
alla som ville ha den.  

Tiden kan vara ett problem vid marknadsföring. En av de svarande påpekade i 
svar på den öppna frågan att tiden visserligen var ett problem vid 
marknadsföringen, men att tiden var ett problem även annars. Detta framstår som 
ovedersägligt. Har man problem med att få tiden att räcka till så gäller det 
sannolikt alla delar av verksamheten. Samma tillvägagångssätt blir aktuellt vid 
tidsbrist som vid penningbrist, nämligen att väga olika arbetsuppgifter och 
verksamheter mot varandra och försöka att prioritera rätt. Jag anser dock att man 
bör försöka få tid till att reflektera över marknadsföringen, även om den tiden 
måste tas från annan viktig verksamhet, eftersom denna tid används för arbete 
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som i förlängningen kan medföra att biblioteket får, eller får behålla, pengar till 
den egna budgeten.  

I svar på den öppna frågan har också framkommit att information overflow, 
det omgivande informationsöverflödet, är en svårighet och ett hinder vid 
marknadsföringen. I en sådan situation kan det vara intressant att reflektera över 
fördelarna med marknadsföring via media eftersom dessa fördelar delvis består i 
att marknadsföringen drabbar människor när de inte är beredda på att bli utsatta 
för marknadsföring. Detta eftersom budskapet inte framförs genom de vanliga 
marknadsföringskanalerna som annonser, affischer och så vidare, utan till 
exempel i form av ett inslag på radion eller i en artikel i en tidning. Även 
marknadsföring via mun till mun metoden kan vara ett sätt kan komma förbi 
människors informationströtthet. Även här är det fråga om en metod som går 
utanför de gängse marknadsföringskanalerna och som kan få ökad trovärdighet 
om man är bekant med den person som framför budskapet. Flera bibliotek har 
också i svar på den öppna frågan angett att de anser mun till mun metoden vara en 
metod som fungerar bra.  

Metoderna  
Om vi först tittar på vilka metoder som flest bibliotek har svarat att de har använt 
sig av, jämfört med vilka metoder som de har angett har fungerat bäst, så finner vi 
att 96 procent av de svarande har använt sig av bibliotekets eller kommunens 
hemsida/webbplats för att marknadsföra sig men att endast 32 procent har angett 
alternativet bland dem som man anser har fungerat bäst. Den egna hemsidan ger 
biblioteket ett tillfälle att gratis marknadsföra sig själv gentemot en användare som 
aktivt har sökt upp webbplatsen. Här kunde det alltså vara lämpligt att avsätta tid till 
att reflektera över möjligheterna och att sedan utse ett mål som man vill uppnå med 
en marknadsföringsinsats på webbplatsen under en viss tid, för att sedan undersöka 
hur det gick. Det är ju tänkbart att marknadsföringen lyckas bättre än man tror, att 
budskapet så att säga når fram, men att användarna inte spontant ger feedback. Gör 
man då ingen egen undersökning av hur marknadsföringen fungerar så får man aldrig 
veta det, utan tror kanske att den inte fungerar. Om man verkligen vinnlägger sig om 
att undersöka vad användarna anser så får man kanske samtidigt information om hur 
webbplatsen upplevs rent allmänt. Upplevs den som tillförlitlig och uppdaterad, är det 
någonting som saknas eller någonting som är onödigt krångligt och skulle kunna 
göras på ett annat sätt? Är det kanske någon ytterligare information som användarna 
skulle uppskatta att finna där? Man kunde försöka att göra det riktigt lätt för 
användaren att lämna feedback och att verkligen känna sig välkommen att göra det, 
genom att till exempel uppmuntra till att skicka e-mail med synpunkter på webbsidan. 
Kanske skulle man kunna ordna så att synpunkterna kunde lämnas anonymt, om det 
skulle kännas bekvämare för användaren. Att så få av biblioteken tycker att 
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webbplatsen är ett av de bättre sätten att marknadsföra sig på kan antyda att man 
kanske inte fullt ut har försökt på allvar. Man kan tänka sig att marknadsföring via 
webbplatsen av bibliotekspersonalen kan upplevas som lite osynlig eftersom inte alla 
användare kommer i kontakt med den. Åtminstone en aktiv grupp av användare 
kommer emellertid i kontakt med den och kan enkelt och, möjligen, effektivt nås på 
detta sätt.  

Affischering är en mycket använd metod. 92 procent av de svarande har 
angett att de brukar använda sig av affischering, men endast 28 procent har angett 
att det är en av de metoder som man anser fungerar bäst. Även här tror jag att man 
bör reflektera över på vilket sätt man försöker marknadsföra sig med 
affischeringen. Har man ett mål för vad man vill uppnå och undersöker man om 
man har uppnått detta mål? Även broschyrerna används av många, 64 procent av 
biblioteken har angett att de har använt sig av broschyrer i sin marknadsföring, 
men endast 20 procent av dem anser att det är en av de metoder som har fungerat 
bäst. Här måste man fundera över var problemet ligger. Om man utgår från en 
sådan situation att biblioteket verkligen har klart för sig vad det är man vill uppnå 
med sin marknadsföring via affischer och broschyrer och att en undersökning vid 
insatsens slut visar att budskapet inte gick fram, så bör man fundera över 
utformningen av broschyrerna respektive affischerna, samt också fundera över om 
de exponeras på rätt platser. En stor fördel med denna metod att marknadsföra sig 
på är, precis som i fråga om webbplatsen, att den kan vara nästan kostnadsfri. 
Man kan visserligen välja att anlita professionell hjälp, men saknas pengar så är 
den egenhändigt tillverkade affischen ett alternativ som finns. Kanske skulle en 
större satsning på reflektion och eftertanke då det gäller innehåll, utseende och 
plats för exponering kunna hjälpa till att öka nyttan av denna mycket använda 
metod för marknadsföring.  

Annonsering i annonsblad är en metod som används av 84 procent av de 
svarande biblioteken och metoden hamnar högst på listan, med 68 procent, över 
de metoder som de svarande anser har fungerat bäst. Annonsering i tidningar 
används av 60 procent av de svarande biblioteken och anses av 24 procent av de 
svarande vara en av de metoder som har fungerat bäst. Skillnaden mellan de två 
metoderna torde vara främst priset för annonseringen. Att annonsera i tidningar är 
dyrt, medan priset för en annons i ett annonsblad ofta är betydligt lägre. 
Genomslagskraften är stor hos båda metoderna. Ännu en fördel man kan se med 
annonsbladen är att dessa i allmänhet delas ut gratis till kommuninvånarna medan 
tidningarna i allmänhet måste köpas eller prenumereras på. Annonsbladen når alltså 
läsaren utan att denne behöver göra någonting eller betala någonting. Sannolikt läses 
annonsbladen också med visst intresse av många kommuninvånare och med en 
förväntan att finna meddelanden och information som rör dem, eftersom det är vanligt 
att både kommun och företagare annonserar i annonsbladen, förutom privatpersoners 
annonsering.  
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Även jippon och temadagar är ett sätt att marknadsföra biblioteket som 
används av många av de svarande, nämligen 80 procent. 36 procent tycker att 
anordnandet av jippon och temadagar är en av de metoder som har fungerat bäst. 
Att bara 36 procent tycker att metoden är en av dem som har fungerat bäst 
stämmer till eftertanke och de bibliotek som inte tycker att metoden fungerar så 
bra borde kanske avsätta lite tid till att reflektera över var problemet ligger. En 
möjlig anledning till att ett bibliotek inte upplever sig få ut så mycket av ett jippo 
eller en temadag skulle kunna vara att man inte har något annat mål för 
evenemanget än att man vill anordna någonting roligt för bibliotekets besökare 
eller för en speciell målgrupp, till exempel barn. En annan möjlighet kan vara att 
man som mål hade till exempel ett visst antal besökare som man inte lyckades nå 
upp till och att man därför tycker att metoden fungerade mindre bra. Att så många 
bibliotek som 80 procent av de svarande ändå verkar använda metoden, trots att 
den inte anses vara en av de verkningsfullare, skulle kunna tyda på att man 
anordnar jippon och temadagar i första hand för att glädja besökarna, inte för att 
man räknar med att uppnå någonting för egen del. Om man ändå skulle försöka 
sätta ett mål för evenemanget och göra en utvärdering, kanske genom en 
lättbesvarad enkät som ligger utlagd redan vid evenemangstillfället, så skulle man 
kunna få en ledtråd till vad som kan göras annorlunda till nästa gång för att 
förbättra resultatet. Ett evenemang kan också vara en sådan händelse som skulle 
kunna intressera en journalist att skriva en artikel om eller att göra ett inslag i 
lokalradion om och därmed ge positiv och trevlig publicitet.  

Bearbetning av press har av 72 procent angetts vara en metod som man 
använder sig av, medan bearbetning av radio har angetts användas av 52 procent 
av de svarande biblioteken. 36 procent har ansett att bearbetning av press är en av 
de metoder som har fungerat bäst, medan endast 16 procent har ansett att 
bearbetning av radio är en av de metoder som har fungerat bäst. En anledning till 
att bibliotekspersonalen verkar föredra att bearbeta tidningsjournalister framför 
radiojournalister skulle kunna vara att det sannolikt finns fler tidningsjournalister 
och att man kanske oftare kommer i kontakt med dessa. Det kanske känns lättare 
att kontakta någon som man redan har träffat och talat något med. 
Undersökningens resultat skulle också kunna tyda på att man upplever det som 
lite lättare att nå resultat genom att bearbeta tidningsjournalister än genom att 
bearbeta radiojournalister. I ett sådant fall skulle det kanske löna sig att fundera 
över vad det är som radiojournalisten vill ha. Man bör se det som en 
marknadsföringsinsats för sig, att få journalisten intresserad av att göra det inslag 
man vill få till stånd. Om man kan få ett fortlöpande gott samarbete, kanske där 
journalisten i förväg erbjuds en plan med vissa evenemang införda på vissa datum 
och med erbjudande om färdigt bakgrundmaterial samt möjlighet till intervjuer 
och liknande, så skulle man ha en mycket god hjälp i sin marknadsföring. 
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Marknadsföring via media är ett sätt att marknadsföra sitt bibliotek på, som ger stort 
genomslag till liten ekonomisk kostnad och kan därför vara värt att satsa en del tid på.  

Reliabilitet och validitet  
Här vill jag lämna visst utrymme åt reflektion över undersökningens reliabilitet, 
tillförlitlighet, och dess validitet, giltighet. När det gäller enkätens utformning och 
distribution, så har jag funnit att de har varit behäftade med en del svagheter. Jag 
försökte helt naturligt att göra frågorna så klara som möjligt för att undvika att få 
svar av typen ’nja’ eller ’vet ej’. Det var också min förhoppning att möjligheten 
att lämna egna svar skulle minska risken för denna typ av svar. Icke desto mindre 
finner jag nu att en del av frågorna kunde ha varit bättre formulerade. Särskilt vad 
gäller kryssalternativen på fråga 5 så tror jag att ett annat val hade varit till det 
bättre. Alternativet att biblioteken gjorde en utvärdering av sina 
marknadsföringsinsatser i intervjuform har inte angivits av något enda bibliotek. 
Det har i efterhand slagit mig att om jag hade frågat om man brukade göra en 
utvärdering genom att prata med användarna, så kunde svarsfrekvensen ha sett 
annorlunda ut. Valet av ordet intervju blev sannolikt alltför formellt, medan en 
utvärdering i informell samtalsform kanske görs ’i farten’ under arbetsdagen. 
Huruvida så är fallet framgår nu inte av svaren.  

En brist har funnits i utformningen och distributionen av enkäten som ett e-
mail, som har besvarats genom att informanten har fyllt i svaren genom att kryssa 
i eller skriva direkt i min text, för att sedan returnera e-mailet som svarspost till 
mig. Jag valde att utforma enkäten på detta vis dels för att det skulle vara lätt för 
mig och dels för att det skulle vara så lätt som möjligt för informanten att svara 
direkt efter att ha öppnat e-mailet. Det fungerade också bra, tycker jag, men 
eftersom informanten har kunnat manipulera texten, så har det i några fall hänt att 
informanten har kryssat för svar på annat sätt än det som jag bad dem göra. En del 
har placerat sina kryss under alternativet, en del har försökt att fylla i med färg 
och en del har helt enkelt plockat bort felaktiga alternativ. Någon har också 
returnerat enkäten utan att den har varit ifylld.  

Svarsfrekvensen var relativt god och jag upplever att jag också har fått en 
relativt god uppfattning om hur folkbiblioteken i glesbygdskommunerna ser på de 
ställda frågorna. I många fall har det varit tydliga skillnader mellan antalet ja-svar 
och antalet nej-svar, varför risken för att ett missbedömt eller bortgallrat svar 
skulle ha avgörande betydelse för förståelsen och analysen av svaren, minskar.  
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Mina sökvägar  
Då uppsatsen till stor del har handlat om användandet av olika metoder vid 
svenska folkbibliotek har jag i hög utsträckning intresserat mig för tidigare 
forskning kring just dessa metoder och deras användning vid svenska 
folkbibliotek. Sökmotorn Google och Google Scholar har varit till stor hjälp då 
jag har letat efter dessa arbeten. Jag har funnit att Google fungerar bra som en 
genväg till många databaser, eftersom man vid en träff i Google får en hänvisning 
direkt till rätt databas. Jag har också använt mig av litteratur som jag har funnit på  
det lokala folkbiblioteket, litteratur som har skickats ut av Bibliotekstjänst rörande 
marknadsföring av bibliotek. Eftersom uppsatsen också har behandlat marknadsföring 
ur ett mer teoretiskt perspektiv har jag använt mig av välkänd litteratur på det 
området, som jag har funnit vid inläsningen av ämnet.   
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Slutsatser  

Biblioteken har sedan länge blivit marknadsförda av sin engagerade personal. En 
förändring har emellertid nu inträtt i skälen till att biblioteket bör marknadsföras. 
Tidigare har man arbetat för att nå ut till användarna med information som 
användarna kan tänkas ha nytta av, till användarnas fromma så att säga. 
Situationen har nu blivit sådan att biblioteken vid sidan av denna, fortfarande 
viktiga marknadsföring, även måste marknadsföra sig själva gentemot politiker 
och beslutsfattare för att dessa skall välja att tilldela biblioteken pengar till 
verksamheten i konkurrens med många andra angelägna verksamheter som 
hämtar medel ur samma kassa. Denna marknadsföring bör därför tas på största 
allvar av biblioteken. Jag anser att undersökningsresultaten antyder att biblioteken 
marknadsför sig, men kanske lite på måfå. Man skulle kunna gå betydligt 
grundligare till väga genom att noggrant analysera sin egen organisation och dess 
situation i det omgivande samhället, genom att reflektera över vad det är man vill 
uppnå, genom att sätta tydliga mål och genom att till slut också göra en 
utvärdering av hur marknadsföringsinsatsen lyckades. Uppnådde man sitt mål? Är 
man på rätt väg eller behöver man ändra på något för att säkrare uppnå sitt mål? 
Utvärderingen är en väsentlig del av marknadsföringen som man inte kan avstå 
ifrån. Undersökningen ger vid handen att biblioteken i någon mån följer The 
Strategic Marketing Planning Process, men att vissa väsentliga delar i processen, 
att utse mål som skall vara uppnådda inom en viss tidsperiod för att sedan 
utvärderas, inte följs i så stor utsträckning. Jag tror att biblioteken skulle uppleva 
en större behållning av sin marknadsföring om man valde att följa processen 
bättre. Om man gjorde utvärderingen skulle man åtminstone veta om 
marknadsföringsinsatserna fungerade bra eller dåligt och på så sätt få en möjlighet 
att förändra det som inte gav önskat resultat.  

När det gäller vilka metoder biblioteken använder och föredrar, så visade det 
sig att annonsering i annonsblad var den populäraste metoden, men att ett antal 
metoder används mycket. Bearbetning av press och media var metoder som inte 
var så populära, men som jag tror skulle kunna ge stor utdelning om man var 
villig att lägga ner tid och eftertanke på dem. De framstår som goda alternativ då 
de har stor genomslagskraft till ingen ekonomisk kostnad. Säkert kan det också 
kännas tilltalande för politiker och beslutsfattare att få läsa om sitt bibliotek, 
förhoppningsvis i positiva ordalag, i tidningen eller att höra ett trevligt inslag om 
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detsamma på radion. Då kan det också kanske kännas lättare för någon i 
beslutandeposition att inför andra politiker och kommuninvånare motivera varför 
man ger pengar till bibliotekets budget, istället för till någon annan behövande 
verksamhet. Även marknadsföring via bibliotekets webbplats erbjuder stora 
möjligheter att marknadsföra sig utan ekonomiska kostnader och redan en sådan 
sak som att webbplatsen är välskött och trevlig ger ett gott intryck. Min slutsats av 
undersökningen av de metoder biblioteken använder för sin marknadsföring är att 
biblioteken skulle kunna tjäna på att lägga ner tid på att använda och finslipa metoder 
med stor genomslagskraft som kostar lite eller ingenting att använda, om det är så att 
man har lättare att avvara tid än pengar. Har man tvärtom lättare att avvara pengar än 
tid så framstår annonsering i annonsblad och press som alternativ med stor 
genomslagskraft men till högre kostnad. Tidsåtgången torde dock vara mindre än vid 
bearbetning av medier.  

Vad gäller frågeställningen om hinder i marknadsföringen, så har jag kommit 
till den slutsatsen att pengar och tid av många upplevs som hinder i 
marknadsföringen. Av svaren på de öppna frågorna har framgått att även det 
ständigt närvarande informationsflödet som omger oss utgör ett hinder mot att nå 
ut med ett budskap. Jag menar att marknadsföringen är så viktig för bibliotekens 
framtid att man bör ta tid och pengar från andra delar av bibliotekets verksamhet 
för att använda till marknadsföringen, om inga andra möjligheter ges. Vad gäller 
svårigheterna att nå ut med budskapet kan man försöka hitta metoder som 
överrumplar och fångar människorna när de inte förväntar sig marknadsföring. En 
sådan metod är att arbeta för att få journalister att skriva om biblioteket eller att 
göra inslag för lokalradion, till exempel. En annan metod är att låta budskapet 
sprida sig från människa till människa med mun till mun metoden, en metod som 
flera bibliotek har angivit att de uppskattar i sina svar på de öppna frågorna.  

Bibliotekarier har många arbetsuppgifter som skall skötas på ett professionellt 
och bra sätt. Detta synes dock kräva att man ordentligt sätter sig in i vad som 
krävs kunskapsmässigt för de olika arbetsuppgifterna. Marknadsföring är ett 
ämnesområde som innefattar kunskap som man inte inser rent intuitivt, utan som 
man behöver sätta sig in i om man skall kunna göra anspråk på någon grad av 
professionalitet. Av undersökningen har jag dragit slutsatsen att ojämlikhet råder 
mellan biblioteken när det gäller frågan om att få hjälp med marknadsföringen av 
någon utanför den egna personalen. Önskvärt vore att alla bibliotek skulle 
erbjudas seriös hjälp med denna för bibliotekens framtid så viktiga fråga.   
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Sammanfattning  

Biblioteken befinner sig i den situationen att de skall konkurrera med andra 
verksamheter om de pengar som finns. Det framstår som viktigt att biblioteken 
kan marknadsföra sig själva på ett sådant sätt att politiker och beslutsfattare vill 
tilldela dem pengar ur knappa kommunala resurser, i konkurrens med många 
andra viktiga angelägenheter som också behöver pengar.  

Syftet med uppsatsen har framför allt varit att undersöka vilka metoder som 
används vid marknadsföringen av de små folkbiblioteken ute i landet. Min 
målsättning har varit att uppsatsen skall kunna bidra med praktiskt användbar 
information om en del av de metoder som används. Det har också varit ett syfte att 
undersöka om biblioteken i någon mån bedriver sin marknadsföring i 
överensstämmelse med The Strategic Marketing Planning Process, en väletablerad 
teori för hur marknadsföring bör bedrivas i icke-vinstdrivande företag.  

Jag har funnit att en del av de metoder som används av många bibliotek vid 
marknadsföringen sannolikt skulle fungera bättre om biblioteken valde att bättre 
följa en del processer som ingår i The Strategic Marketing Planning Process. 
Biblioteken följer visserligen i någon mån The Strategic Marketing Planning 
Process, men många av biblioteken verkar försumma att analysera sin egen 
organisation och dess huvuduppgift, dess styrkor och svagheter. Vidare verkar 
många försumma att utse mål för marknadsföringen samt utvärderingen av 
marknadsföringsinsatsen. Dessa brister är enligt min mening allvarliga och bör 
åtgärdas för att ge biblioteken större möjlighet att i framtiden få ännu bättre 
resultat av sitt marknadsföringsarbete.   
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Bilaga 1. Diagramförteckning  

Diagram1. Den inre analysen, s 22  

Diagram 2. Analys av den egna organisationen, s 23  

Diagram 3. Målgrupp, s 24  

Diagram 4. Barn och ungdom som målgrupp, s 25  

Diagram 5. Mål för insatsen, s 27  

Diagram 6. Tidsperiod för insatsen, s 29  

Diagram 7. Utvärdering av insatsen, s 31  

Diagram 8. Utvärderingens genomförande, s 32  

Diagram 9. Metoder, s 33  

Diagram 10. Bäst fungerande metoder, s 35  

Diagram 11. Problem i samband med marknadsföringen, s 37  

Diagram 12. Ekonomiska problem och tidsproblem, s 38  

Diagram 13. Hjälp med marknadsföringen, s 39  

Diagram 14. Hjälp ges med marknadsföringen, s 40  
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Bilaga 2. Enkät och missivbrev  

Hej! Jag heter Susann Funck och skall nu skriva min mastersuppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM (Arkiv, Bibliotek och Museer) 
vid Uppsala universitet. Uppsatsen skall handla om marknadsföring vid biblioteken i 
landets glesbygdskommuner.  

Jag kommer att skicka ut en enkät med frågor till 39 bibliotek i landets 
glesbygdskommuner och hoppas att en bibliotekarie vid varje bibliotek vill ta sig tid 
att svara. När uppsatsen är färdig kommer jag att skicka ut uppgifter om var man kan 
läsa resultatet av undersökningen. Enkäten skickas ut inom kort. Jag är tacksam för er 
hjälp. Jag kan vid behov nås via e-mail: Susann.Funck.4400@student.uu.se  

Med vänliga hälsningar/Susann Funck  
Hej!  
Här kommer nu marknadsföringsenkäten. Skicka enklast tillbaks enkäten på detta 

sätt: klicka på e-postens svara-funktion, fyll i enkäten och skicka. Den skickas då som 
svar till avsändaren. Om problem skulle uppstå kan jag nås på avsändaradressen: 
Susann.Funck.4400@student.uu.se. Markera svaret på ja-och nej frågor genom att ta 
bort det felaktiga svaret, så att endast ja eller nej blir kvar. Markera rätt 
svarsalternativ på övriga frågor genom att skriva ett stort X framför passande 
alternativ. Det går också att skriva till egna alternativ i slutet av frågorna. Tack för 
hjälpen.  

1 Har ni någon gång analyserat bibliotekets verksamhet som en förberedelse inför 
marknadsföringsinsatser? JA NEJ  

Om du har svarat ja, analyserade ni vad som skall anses vara  
biblioteketshuvuduppgift bibliotekets starka sidor  
bibliotekets svaga sidor  
annat,nämligen:   
2 Brukar ni utse någon målgrupp, som ni särskilt riktar bibliotekets 

marknadsföringsinsatser mot? JA NEJ  
Om du har svarat ja, har målgruppen varit  
barn ungdomar annat, nämligen:  
3 Brukar ni fastställa något mål som ni vill uppnå med 

marknadsföringsinsatserna? JA NEJ  
Om du har svarat ja, ge gärna exempel här:  

 69



4 Brukar ni fastställa en viss tidsperiod inom vilken målen för 
marknadsföringsinsatserna skall vara uppnådda? JA NEJ  

Om du har svarat ja, ange gärna ungefärlig tidsperiod som ni brukar använda här:  
5 Brukar ni göra en utvärdering av marknadsföringsinsatserna? JA NEJ  
Om du har svarat ja, hur går utvärderingen till?  
enkätundersökning intervjuer annat, nämligen:  
6 Vilka metoder använder ni för att marknadsföra biblioteket?  
annonsering i annonsblad  
annonsering i tidningar  
affischering broschyrer bearbetning av press  
bearbetning av radio  
jippon och temadagar  
bibliotekets / kommunens hemsida  
annat, nämligen:  
7 Vilka metoder anser du har fungerat bäst?  
annonsering i annonsblad  
annonsering i tidningar  
affischering broschyrer bearbetning av press  
bearbetning av radio   
jippon och temadagar  
bibliotekets / kommunens hemsida  
annat, nämligen:  
8 Upplever ni något speciellt problem i samband med marknadsföring av 
biblioteket? JA NEJ  
Om svaret är ja, har problemet närmast att göra med  
ekonomiska kostnader  
tidsbrist annat, nämligen:  
9 Får biblioteket hjälp med marknadsföringen av någon utanför den egna 
personalen? JA NEJ  
Om svaret är ja, kommer hjälpen från  
kommunen reklambyrå länsbibliotek annan, nämligen:  
Tack för hjälpen!  
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Rubrik 1 lägger sig automatiskt på en ny sida 

Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för brödtexten som kommer 
direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för 
brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik. 

Rubrik 2 
Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för brödtexten som kommer 
direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för 
brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. 

Citatstycke 1 är formatmallen som används i det första stycket i ett citat. Citatstycke 1 är 
formatmallen som används i det första stycket i ett citat. Citatstycke 1 är formatmallen som 
används i det första stycket i ett citat. 

Citatstycke 2 är formatmallen som används i alla stycken i ett citat utom i det allra första. 
Citatstycke 2 är formatmallen som används i alla stycken i ett citat utom i det allra första. 
Citatstycke 2 är formatmallen som används i alla stycken i ett citat utom i det allra första. 

Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som används direkt 
efter citat. Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som 
används direkt efter citat. 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik. 

Rubrik 3 
Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för brödtexten som kommer 
direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för 
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brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är 
formatmallen som används för brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. 
Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för brödtexten som kommer 
direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för 
brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. 

Tabellrubrik är formatmallen som används för att sätta rubrik på tabeller och andra figurer 

Bilder och figurer är formatmallen som används för bilder, tabeller och andra 

figurer som infogas. Bilder och figurer är formatmallen som används för bilder, 

tabeller och andra figurer som infogas. Bilder och figurer är formatmallen som 

används för bilder, tabeller och andra figurer som infogas. Bilder och figurer är 

formatmallen som används för bilder, tabeller och andra figurer som infogas. 

Tabell källhänvisn o bildtext är formatmallen som används efter tabeller och andra figurer samt 
vid bildtexter. 

Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som används efter 
bilder, tabeller och andra figurer. Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är 
formatmallen som används efter bilder, tabeller och andra figurer. 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik. 

Rubrik 4 
Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för brödtexten som kommer 
direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är formatmallen som används för 
brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. Brödtext efter rubrik är 
formatmallen som används för brödtexten som kommer direkt efter en rubrik. 

Uppräkning 1 är formatmallen som används bara i det allra första stycket i en 
uppräkning. 

Uppräkning 2 är formatmallen som används i alla stycken i en uppräkning utom 
det första. 

Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som används efter 
uppräkningar. Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som 
används efter uppräkningar. Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är 
formatmallen som används efter uppräkningar. Brödtext efter uppräkning, citat 
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och bildtext är formatmallen som används efter uppräkningar. Brödtext efter 
uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som används efter uppräkningar. 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik. 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik.75 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik.76 

Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som inte 
kommer direkt efter en rubrik. Normal är formatmallen som mestadels används 
för den brödtexten som inte kommer direkt efter en rubrik. Normal är 
formatmallen som används för den brödtexten som inte kommer direkt efter en 
rubrik.77 

                                                 
75 Fotnotssiffran och fotnoterna får automatiskt rätt formatmall och utseende. Det behöver du inte tänka på. 
Inte heller utseendet på sidnumreringen behöver du tänka på. 
76 Fotnotssiffran och fotnoterna får automatiskt rätt formatmall och utseende. Det behöver du inte tänka på. 
Inte heller utseendet på sidnumreringen behöver du tänka på. 
77 Fotnotssiffran och fotnoterna får automatiskt rätt formatmall och utseende. Det behöver du inte tänka på. 
Inte heller utseendet på sidnumreringen behöver du tänka på. 
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Käll- och litteraturförteckning (Rubrik 1) 

Otryckt material (Rubrik 2) 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 

Tryckt material (Rubrik 2) 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
Käll- o litteraturförteckning är formatmallen som används för posterna i käll- och 

litteraturförteckningen. 
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Författare (liksom övriga rubriker här: formatmallen abstractrubriker) 
Uppsatsförfattarens namn. Skrivs med formatmallen Abstractstycke 1. 

Svensk titel 
Uppsatsens huvud- och undertitel på svenska. OBS! skrivs i kursiv med formatmallen 
Abstractstycke 1. 

English title 
Uppsatsens huvud- och undertitel på engelska. OBS! skrivs i kursiv med formatmallen 
Abstractstycke 1. 

Handledare 
Handledarens namn. Skrivs med formatmallen Abstractstycke 1. 

Färdigställd 
Månad och år då uppsatsen rapporteras som godkänd. Skrivs med formatmallen Abstractstycke 1. 

Abstract 
Abstractstycke 1 är formatmallen som används för brödtexten som kommer direkt efter rubriken 
till abstract. Abstractstycke 1 är formatmallen som används för brödtexten som kommer direkt 
efter rubriken till abstract. Abstractstycke 1 är formatmallen som används för brödtexten som 
kommer direkt efter rubriken till abstract. 

Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer 
direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext 
som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract 
för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som 
används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är 
formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. 
Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt 
efter rubriken. 

Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer 
direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext 
som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract 
för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som 
används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är 
formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. 
Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt 
efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte 
kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den 
brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i 
abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken. 

Ämnesord 
Abstractstycke 1 är formatmallen som används för både svenska och engelska ämnesord. 
Abstractstycke 1 är formatmallen som används för både svenska och engelska ämnesord. 

Key words 
Abstractstycke 1 är formatmallen som används för både svenska och engelska ämnesord. 
Abstractstycke 1 är formatmallen som används för både svenska och engelska ämnesord. 
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