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Abstract
The purpose of this master thesis is to use marketing theory on the library’s activities. The market-
ing theory used is the 4Ps; product, price, promotion and place, as it's presented by Philip Kotler. 
Because the library can be seen as a service oriented organization Christian Grönroos theory of 
marketing in the service industry also has been used. A case study of the public library in Broby was 
made to illustrate how the public libraries’  activities can appear in the light of marketing theory. 
The library went through a dynamic development during the case study, due to the fact that the li-
brary moved to a new location.

The staff and their manager are aware of that  they work in a certain context.  Their target  
groups have special needs and the groups get their information from certain places which the library 
take advantage of. They also use the institutional channels in the public sector such as the public 
schools to get their message out. According to marketing theory the context is essential to be able 
to adapt the products you promote and how you do it. Price has long not been an issue for the li-
braries’ services but price can also be non-monetary. Its important to know what this price consist 
of to be able to lower it. It might also depend on the context

The staff believes in the importance of the services that the library provide to the community 
and promote it to their users. But the employees feel that there is a misconceptions of the library as 
a collection of books, which they want to change. Because the library offer intangible goods, ser-
vices, it is hard to change, because the most tangible the library offers are the books. To be able to 
grasp the service the user therefore focus on these. To get away from this the library can materialize 
the library’s services in other ways which takes the focus away from the books. 
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Inledning

Change is inevitable and effects the public as well as the private sectors. All organizations are 
the subject to new challenges and new competitors, any of which might call for a restructuring 
of the organization or its termination. Public sectors agencies do not have a guaranteed life or 
funding levels. Like businesses, they must read the landscape of changing forces and technolo-
gies; they must think strategically; they must envision new modes of efficiency; they must inno-
vate; they must market their merits to  the general and particular publics who pay taxes or 
oversee their activities.1

Jag har valt att skriva om bibliotek och marknadsföring. Det är ett ämne som blir 
allt viktigare för biblioteken då utlåningen minskar, men också för att bibliotekets 
verksamhet och roll i samhället är under förändring. Fastän bibliotekens funktion 
och  utbud  förändras  ser  allmänheten  biblioteket  fortfarande  som  ”A house  of 
books”.2 I ett sådant skede är det viktigt att förmedla information om bibliotekens 
aktiviteter  till  allmänheten för att  nå ut med det förändringsarbete som präglat 
bibliotekens verksamhet de senaste åren. Idag erbjuder biblioteken mer än bara 
böcker  och  förutom  olika  typer  av  media  bedriver  man  dessutom  program-
verksamhet.

Marknadsföring är både ett verktyg och en process som kan används för att 
synliggöra verksamheten.  Det är dock en missuppfattning att  tro att  marknads-
föring  enbart  handlar  om  reklam  och  annonsering.  Det  involverar  fler 
komponenter som en organisation kan påverka och använda sig av för att lyckas, 
inte  minst  fokuserar  marknadsföring  på  kundens  behov  och  hur  detta  kan 
tillfredställas. 

Inom biblioteks-  och  informationsvetenskap  fokuserar  vi  på  informations-
behovet hos användaren. Det påminner något om hur marknadsföring fokuserar 
på sina kunders behov, men jag upplever att informationsbehovet betraktas som 
en separat  företeelse utan att  ta faktorer omkring i beaktande. Exempelvis kan 
man tänka på hur användaren tog sig till biblioteket, hur tillgängligt var det, vad 
det kostade denne och hur användaren fick reda på servicen.

1 Kotler, Philip, och Lee, Nancy, (2007),  Marketing in the public sector : a roadmap for improved perfor-
mance (Upper Saddle River, N.J.: Wharton School Publishing), s. 10.
2 Song, Yoo-Seong, (2006), ”Marketing library services. A case study at University of Illinois at Urbana – 
Champaign USA”, i Management, marketing and promotion of library services : based on statistics, analy-
ses and evaluation, red. Flaten, Trine Kolderup, ( München : Saur), s. 258.
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Syfte
Precis som queerteoretiker tar på sig sina queer-glasögon har jag i denna uppsats 
tagit  på  mig mina  marknadsföringsglasögon.  Mitt  syfte är  att  koppla  samman 
marknadsförningsteori med bibliotekets verksamhet. För att belysa detta har jag 
valt att göra en fallstudie av Broby bibliotek under deras flytt till Kulturhuset Vita 
skolan.  Mitt  angreppssätt  är  tvärvetenskapligt  och  jag  använder  marknads-
föringsteori för att få ny bild av biblioteket.  Marknadsföring har länge varit en 
angelägenhet för den privata sektorn, men det finns inget likhetstecken mellan 
marknadsföring  och  kommersialism.  När  det  gäller  marknadsföring  finns  det 
mycket material tillgängligt och diskussionen om bibliotekens marknadsföring är 
inte ny utan har pågått ett tag.3 Det finns också ett antal bibliotek i Sverige som 
aktivt  arbetat  med  sin  marknadsföring  som  exempelvis  Maracas-projektet  på 
Norrbottens länsbibliotek.4 

Jag har använt mig av marknadsföringsmixen som ett teoretiskt redskap. Den 
består  av  produkt,  plats,  pris  och  påverkan.  Dessa  fyra  faktorer  brukar 
tillsammans  benämnas  de  fyra  p:na.  Alla  fyra  utgör  komponenter  som 
organisationen  kan  påverka  för  att  bättre  uppnå  sitt  syfte  och  tilltala  sina 
målgrupper.  Marknadsföring omfattar  alltså  mer  än  reklam och skulle  snarare 
kunna liknas vid ett förhållningssätt som genomsyra hela organisationen då det 
tillämpas på rätt sätt. Det finns en oklarhet i vad bibliotekets kärnverksamhet är 
och hur man ska kunna fortsätta tilltala nya generationer. Marknadsföringsteori 
skulle kunna vara ett sätt att närma sig dessa problem, öka tillgängligheten och 
utveckla  verksamheten.  Min uppsats  syftar inte  till  att  ge konkreta  förslag på 
åtgärder utan mer presentera teorin bakom, hur man inom bibliotekets verksamhet 
kan tänka marknadsföring och hur biblioteket framstår ur ett sådant perspektiv.

Jag  har  låtit  mig  inspireras  av  Elin  Hjortsbergs  och  Sarah  Nyströms 
användning av marknadsföringsteori  i  sin uppsats  Marknadsföring, vad är det? 
där  de  gjort  en  fallstudie  över  Göteborgs  stadsbibliotek.  Särskilt  har  jag  tagit 
intryck av hur de kombinerat marknadsföringsmix med Christian Grönroos syn på 
marknadsföring av tjänsteföretag.5 Grönroos  är  professor  i  marknadsföring vid 
svenska handelshögskolan i Helsingfors och är specialiserad på marknadsföring 
av tjänster. 

Jag  har  valt  att  göra  en  fallstudie  av  Broby  bibliotek,  huvudbibliotek  i 
Östragöinge kommun. Under min studie har de befunnit sig i ett expansivt skede 
då de flyttat  till  nya lokaler, belägna i det nyöppnade Kulturhuset Vita skolan. 
Min tanke var att en sådan förändringsprocess leder till många frågor som man 
3 Kotler,  P. och Andreasen, A. R. (1996),  Strategic  marketing  for  nonprofit  organizations,(Upper Saddle 
River, N. J.  : Prentice Hall) ,  s.  3  f.  Kotler och Andreasen menar att  biblioteken, troligen i USA, började 
intressera sig för marknadsföring under tidigt 80-tal, men hur de svenska förhållandena ser ut kan jag inte säga.
4 Norrbottens länsbibliotek > Projekt > Maracas – skaka om bilden av biblioteket genom marknadsföring.
5 Hjortsberg, Elin, och Nyström, Sarah, (1997),  Marknadsföring, vad är det? : en fallstudie på Göteborgs  
stadsbibliotek  hur  personal  och politiker  uppfattar  marknadsföring,(Borås:  Högsk. i Borås,  Institutionen 
Bibliotekshögskolan), passim.

8



inom biblioteket måste ta ställning till, i stort sett frågor som är avgörande för hur 
man sköter sin marknadsföring längre fram. Jag har använt min fallstudie för att 
samla in exempel, för att sedan pedagogiskt åskådliggöra hur biblioteket kan te 
sig bakom ett par marknadsföringslasögon.
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Tidigare forskning

Jag har delat upp forskningsöversikten i tre delar beroende på vilka fält författarna 
kommer  ifrån  och  hur  jag  valt  att  använda  verken.  Den  engelskspråkiga 
litteraturen  är  tämligen  omfattande  inom området,  men  när  det  gäller  svenska 
förhållanden är det främst studentuppsatser som tagit upp ämnet och studerat det 
närmare. Det finns ett antal magisteruppsatser från 1990-talet och framåt, varav 
merparten kommer från Bibliotekshögskolan i Borås.6 IFLA:s (The International 
Federation of Library Associations and Institutions) publikationer omfattar mindre 
studier, användbara eftersom de ger en inblick i hur man arbetar med dessa frågor 
internationellt. En stor del av litteraturen om bibliotek och marknadsföring, även 
den  engelskspråkiga,  är  skriven  av  yrkesverksamma  bibliotekarier  som utifrån 
sina egna erfarenheter har sammanställt handböcker för anställda inom biblioteks-
sektorn. 

När  det  gäller  marknadsföring  finns  vissa  områden  som  på  olika  sätt  är 
närbesläktade  med biblioteken och har liknande förutsättningar.  Dessa är icke-
vinstdrivande  organisationer,  offentlig  sektor  och  tjänsteföretag.  Om  dessa 
verksamheter och deras marknadsföring finns en del litteratur tillgänglig.

Som komplement till denna mer specialiserade litteratur har jag använt mig 
av  mer  allmänna  verk  inom  marknadsföring  och  då  särskilt  marknads-
föringsforskaren Philip Kotlers arbeten. Denna litteratur är särskilt viktig för den 
teoretiska delen av denna uppsats eftersom marknadsföring inom särskilda verk-
samheter oftast är mer konkret och fokuserar på den praktiska tillämpningen.

Forskning om bibliotek och marknadsföring
Det finns information som riktar sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill få 
tips och upplysningar om hur de skulle kunna förbättra marknadsföringen av sitt 
eget bibliotek. Särskilt  har jag använt mig av Zuzana Helinskys  A Short-cut to  
Marketing  the  Library. Den  finns  också  tillgänglig på  svenska,  En nödvändig  
liten  bok  om  marknadsföring  av  biblioteket.  Helinsky har  lång  erfarenhet  av 
biblioteksvärlden  och  har  ett  konsultföretag  särskilt  inriktat  mot  att  hjälpa 

6 Högskolan  i  Borås  erbjuder en kurs  i  bibliotek och marknadsföring på  avancerad nivå,  vilket  kan  vara 
anledningen  till  att  de  är  överrepresenterade.  Högskolan  i  Borås,  Institutionen  för  biblioteks-  och 
informationsvetenskap, > Utbildning > Fristående kurser > Marknadsföring för biblioteket.
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bibliotek  med  marknadsföring.7 Helinskys  bok  är  skriven  enbart  utifrån 
bibliotekariens  perspektiv  och  tar  hänsyn  till  sådant  som  kan  visa  sig  vara 
problematiskt,  vilket  är  värdefullt  för  att  få  en  större  förståelse  för  vilka 
svårigheter bibliotekarierna möter när de väl bestämt sig för att aktivt arbeta med 
marknadsföring.  Helinsky  talar  om  vikten  av  att  marknadsföra  biblioteket 
gentemot  sina  ägare,  vilket  är  en  särskild  faktor  när  det  gäller  biblioteken 
eftersom de måste marknadsföra sig inte enbart mot allmänheten utan även mot 
sina huvudmän, vanligtvis kommunen, för att få gehör för sina projekt och anslag 
till sin verksamhet.8 

Jag  har  också  använt  mig  av  Management,  marketing  and  promotion  of  
library  services  based  on  statistics,  analyses  and  evaluation.  Detta  är  en 
publikation från IFLA och omfattar de uppsatser som lades fram vid en konferens 
i Bergen 2005 där marknadsföringsfrågor särskilt diskuterades. Studierna kommer 
från hela världen och jag har använt den för att få ett internationellt perspektiv på 
arbetet  med  marknadsföring  inom  bibliotekssektorn.9 Jag  har  använt  mig  av 
ytterligare  en publikation från IFLA, The image of the library and information  
profession  av  Hans  Prins  et.  al.  Denna  studie  är  från  1996  och  har  ett 
internationellt perspektiv, vilket gör att de slutsatser som dras inte alltid är helt 
aktuella när det gäller svenska förhållande. Den grundläggande problematiken när 
det gäller marknadsföring av biblioteket är däremot den samma.10

Rajesh  Singh  kommer  ursprungligen  från  Indien  och  har  tidigare  en 
mastersexman  i  både  botanik  och  biblioteks-  och  informationsvetenskap  från 
University of Lucknow i Indien. 2001 blev han antagen som doktorand vid Åbo 
Akademi.  I  sin  doktorsavhandling  Marketing  culture  of  Finnish  research  
libraries:  an analysis of  marketing attitude,  knowledge and behaviour  har han 
studerat  33  forskningsbibliotek.  Hans  utgångspunkt  är  att  om  ledningen  för 
forskningsbiblioteket har en väl utvecklad marknadsföring och tror på värdet av 
denna borde detta också leda till  att forskningsbiblioteket lyckas bättre med att 
tillgodose sina användares behov. Singh har intervjuat personer i ledningsposition, 
men  även  vanliga  användare  för  att  se  hur  de  upplever  forskningsbibliotekets 
tjänster. Trots detta är hans resultat intressant för mitt arbete. Singh presenterar en 
omfattande forskningsöversikt inom området och hans teoretiska redogörelse, där 
han  binder  samman  marknadsföringsteori  med  bibliotekets  särskilda  förut-
sättningar,  har  inspirerat  mig.  Singhs  avhandling  har  också  fungerat  som  en 

7 Zh consulting/Zuzana Helinsky > Om zh consulting.
8 Helinsky,  Zuzana,  (2008),  A short-cut  to  marketing  the  library,  (Oxford:  Chandos),  passim;  Helinsky, 
Zuzana,  och Heslin Carlson, Kathleen, (2006),  En nödvändig  liten  bok om marknadsföring  av bibliotek,  
(Lund: Btj), passim.
9 Flaten, Trine Kolderup, (2006), Management, marketing and promotion of library services based on statis-
tics, analyses and evaluation, (München: Saur), passim.
10 Prins, Hans, Gier, Wilco de, och Bowden, Russell, (1995), The image of the library and information profes-
sion : how we see ourselves : an investigation : a report  of  an empirical  study undertaken on behalf  of  
IFLA's Round Table for the Management of Library Associations, (München: Saur), passim.
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brygga  för  mig  mellan  biblioteks-  och  informationsvetenskap  och 
marknadsföringsteori.11

Elin Hjortsberg och Sarah Nyström har i sin uppsats Marknadsföring, vad är 
det? kombinerat  marknadsföringsmixen  med  Grönroos  ungefär  på  samma  sätt 
som jag gjort.  Den har varit  viktig eftersom den visat på möjligheterna i detta 
teoretiska  angreppssätt.  Hjortsberg  och  Nyström  har  valt  att  särskilt  studera 
bibliotekets strategier för att nå ut till en av sina målgrupper, ungdomar, medan 
min uppsats är mer generell i sin beskrivning.12

Forskning om marknadsföring inom särskilda sektorer
Som  jag  tidigare  nämnt  finns  det  litteratur  om  områden  som  delar  liknande 
fortsättningar  som biblioteken.  Ett  av dem är  verksamheter  som bedrivs  inom 
offentlig  sektor.  Marketing  in  the  Public  Sector:  A  roadmap  for  improved 
performance  av marknadsföringsforskaren Philip Kotler och Nancy Lee, konsult 
inom social marknadsföring, är utformad som är en vägledning i marknadsföring 
för anställda inom den offentliga sektorn. Kotler och Lee har anpassat marknads-
föringsteorier  till  den  offentliga  sektorns  förutsättningar  och  mål.  Boken 
innehåller  ett  stort  antal  exempel  på hur offentliga institutioner  använt  den så 
kallade marknadsföringsmixen för att förbättra sin verksamhet, bättre tillmötesgå 
allmänhetens  behov  och  för  att  bättre  nå  ut  med  viktig  samhällsinformation. 
Biblioteken nämns stundtals som exempel,  men förekommer inte som konkreta 
fall hämtade från verkligheten.13 Jag har använt denna tillsammans med Kotlers 
standardverk Principles of Marketing för att få en förståelse för hur dessa teorier 
kan fungerar inom den offentliga sektorn och användas i ett  icke-kommersiellt 
sammanhang.

Strategic  Marketing  for  NonProfit  Organizations,  skriven av Philip  Kotler 
och  Alan R.  Andreasen,  diskuterar  marknadsföring  för  verksamheter  som inte 
fokuserar på den finansiella vinsten i första hand. Både biblioteken och många 
ickevinstdrivande  organisationer  har  ett  mål  utöver  det  rent  monetära.  Den 
verksamhet man bedriver möjliggörs istället  oftast av de finansiella medel man 
lyckas få tillgång till i form av donationer eller anslag. Dessa organisationers mål 
kan vara att vaccinera fler barn mot polio eller öka kvinnors rättigheter precis som 
bibliotekens  mål  kan  vara  att  öka  barns  intresse  för  läsning  eller  stimulera 
kreativiteten hos kommuninvånarna.14

Ett  företag  eller  annan  verksamhet  som  arbetar  med  att  erbjuda  tjänster 
istället  för  fysiska  produkter  har  andra  förutsättningar  och  detta  påverkar  hur 
11 Singh, Rajesh, (2005), Marketing culture of Finnish research libraries : an analysis of marketing attitude,  
knowledge and behaviour, (Åbo: Åbo Akademis förlag), passim.
12 Hjortsberg, E., och Nyström, S. (1997), Marknadsföring, vad är det?, passim.
13 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, passim.
14 Kotler, P. och Andreasen, A. R. (1996), Strategic marketing for nonprofit organizations, passim.

12



företaget  borde  utforma  sin  marknadsföring,  enligt  många  forskare.  Vad 
skillnaden  består  i  kommer  jag  att  behandla  mer  utförligt  i  mitt  teorikapitel. 
Kotler  tar  viss  hänsyn  till  marknadsföring  av  tjänsteföretag  i  Priciples  of  
Marketing och tangerar även ämnet i Marketing for the public sector, men jag har 
framförallt  använt  mig av Christian  Grönroos  Marknadsföring i  tjänsteföretag. 
Grönroos huvudtes är att det finns en skillnad mellan tjänsteföretag och övriga 
företag som arbetar mer med fysiska produkter av olika slag. Traditionellt sköts 
marknadsföringen oftast av en separat avdelning inom företaget, men Grönroos 
menar att  man inom tjänsteföretag måste  ta ett  helhetsgrepp och se marknads-
föring som en fråga för hela verksamheten och alla som arbetar inom den. Han 
presenterar olika tillvägagångssätt  för att  åstadkomma detta  och lägger särskild 
vikt  vid interaktiv marknadsföring,  den som sker  under  kundmötet,  och intern 
marknadsföring,  hur  man  lyckas  få  personalen  att  arbeta  och  representera 
företaget på ett homogent och önskat vis.15

Tidigare forskning om marknadsföring
Jag har använt mig av Principles of Marketing av Philip Kotler, Gary Armstrong, 
John Saunders och Veronica Wong. Det är ett standardverk inom marknadsföring 
och tar upp grunderna inom ämnet. I mitt teoriavsnitt har jag främst utgått ifrån 
hur marknadsföringsteori presenteras i detta verk såvida inget annat anges. Kotler 
är en stor auktoritet inom området och jag har valt att främst använda mig av hans 
produktion.  Han  är  professor  i  internationell  marknadsföring  vid  Kellogg 
Garduate School of Management,  Northwestern University. Förutom  Principles  
of  Marketing  har  Kotler  också  skrivit  Marketing  Management:  Analysis,  
Planning, Implementation, and Control,  som är den mest använda läroboken på 
handelshögskolor  över hela  världen.  Kotler  har  mottagit  ett  stort  antal  heders-
utmärkelser  för  sin  forskning,  sin  roll  som  föreläsare  och  sina  artiklar  inom 
marknadsföring.16 Gary  Armstrong  är  också  professor  i  marknadsföring  vid 
Kenan-Flagler Bussiness School vid University of North Carolina vid Chapel Hill. 
John  Saunders  är  förutom  professor  i  marknadsföring  också  konsult  och  har 
arbetat mycket inom den privata sektorn med exempelvis Rolls Royce. Veronica 
Wong är ursprungligen från Malaysia där hon började sina studier i marknads-
föring.  Idag  är  hon  professor  i  marknadsföring  vid  Loughborough  University 
Business School. Wong har, precis som Saunders haft en del konsultuppdrag.17

15 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, passim.
16 Armstrong, Gary, och Kotler, Philip, (2005), Marketing : an introduction, (Upper Saddle River, N. J.: Pren-
tice Hall), s. v.
17Kotler, Philip, (2001), Principles of marketing : European edition (London: Prentice Hall), s. xxx f.
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Teori

Det  finns  en  problematik  i  att  överföra  teorier  som  är  utvecklade  i  ett 
sammanhang  till  ett  helt  annat,  men  jag  ser  också  stora  möjligheter  i  detta. 
Marknadsföring är från början anpassad till  den privata sektorn medan de allra 
flesta  bibliotek  drivs  i  kommunal  regi.  Biblioteken  har  inte  heller  samma 
målsättning som privata  företag,  även om lånestatistik  ibland  presenteras  som 
tillväxtsiffror. De privata företagens uppgift är att generera ekonomisk vinst och 
medel för att kunna återinvestera i den fortsatta verksamheten. Bibliotekens syfte 
är däremot mer diffust och mycket mer omfattande. Biblioteken skall bland annat 
vara en resurs för individers livslånga lärande.18 Och det finns mer beroende på 
hur  man  betraktar  bibliotekets  funktion.  Statsvetarna  Staffan  Kumlin  och  Bo 
Rothstein från Göteborgs universitet diskuterar hur offentliga institutioner öppna 
för  alla  spelar  en  roll  i  att  öka  toleransen  mellan  medborgare,  förtroendet 
gentemot  samhället  och staten och jämna ut sociala  skillnader.19 Oavsett  syftet 
med verksamheterna har de båda något, för min uppsats väsentligt, gemensamt. 
De vill båda påverka individers beteende, om det så rör sig om att köpa en viss 
produkt eller låna en Harry Potter-bok att läsa högt för sina barn. För att uppnå 
detta blir marknadsföring ett användbart redskap. Även om marknadsföring inom 
den offentliga sektorn diskuteras av Kotler och andra är de stora teoretiska verken 
främst utformade efter den privata sektorns förutsättningar, vilket också kommer 
färga  min  teoretiska  redogörelse.  Jag  har  framför  allt  låtit  mig  inspireras  av 
marknadsföringsmixen som den presenteras av Kotler, och Grönroos teorier om 
marknadsföring av och inom tjänsteföretag. Dessa båda ska inte betraktas som 
motpoler utan mer ses som komplement till varandra.

Min teoretiska del tar stort utrymme och det finns goda anledningar till det. 
Valet av detta område har medfört att jag varit tvungen att börja om från början 
med ett  helt  nytt fält.  Marknadsföring är inte en del av den utbildning vi eller 
verksamma inom fältet tagit del av vilket medför att jag börja från grunden i min 
teoretiska redogörelse. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på de teoretiska verktyg 
jag använder och jag kommer att återkoppla till mycket min teoridel i min analys. 

18 Hansson, Joacim, (2005),  Det lokala folkbiblioteket : förändringar under hundra år (Linköping: Mimer, 
Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet), s. 36.
19 Kumlin, Staffan, och Rothstein, Bo, (2005), ”Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-
State Institutions” , Comparative Political Studies 38, nr. 4, passim.
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Därför måste  denna presenteras  ingående för att  läsaren ska kunna följa  mina 
resonemang.

Det är genom de glasögonen som jag presenterar nedan som jag kommer att 
betrakta biblioteket.  Marknadsföring är ett stort område, men jag har avgränsat 
det  till  några områden.  Jag kommer  att  inleda med en kort  presentation av de 
grundläggande principerna  bakom marknadsföring.  Sedan diskuteras  strategier, 
mission  statement,  och  målgrupper.  Efter  det  kommer  jag  att  presentera 
marknadsföringen  av  tjänster.  Därefter  kommer  jag  att  gå  igenom  marknads-
föringsmixen utifrån de fyra p:na produkt, pris, plats och påverkan. Jag kommer 
enbart  i  undantagsfall  hänvisa  till  marknadsföring  i  en  bibliotekskontext  i 
teoridelen,  utan  detta  kommer  jag  istället  att  ta  upp  i  analys-  och 
redovisningsdelen.

Marknadsföring?

We define marketing as: a social and managerial process by which individuals and groups ob-
tain what they need and want through creating and exchanging products and value with oth-
ers.20 

Det  finns  många  fler  definitioner  av  marknadsföring,  men  det  är  denna  som 
Kotler särskilt lyfter fram och också den som jag anser ger en tillräcklig bredd för 
att vara ändamålsenlig för min studie. Begreppet ”marketing” förefaller mycket 
vidare än den svenska översättningen ”marknadsföring”, men innebörden är den 
samma, även om vår uppfattning om marknadsföring ofta begränsas till reklam-
kampanjer och dylikt. Marknadsföring innebär egentligen ett organiserat flöde av 
byten och relationer pågående i syfte att tillfredställa behov och skapa värde för 
de olika aktörerna.21 

Intresset för marknadsföring som disciplin växte fram under 1950-talet i USA 
då man började forska på vad som låg bakom framgången för vissa företag. Till 
en början var man främst fokuserad på att sälja olika varor till konsumenter, men 
under  1970-talet  bedrevs  mycket  forskning  på  marknadsföring  för  icke-
vinstdrivande  organisationer  och  ”societal  marketing”  vilket  ledde  till  att 
organisationer  även  utanför  den  privata  sektorn  började  tillämpa  marknads-

20 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 5.
21 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 11.
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föring.22 Under 1990-talet har marknadsföringens omfattning växt och idag talar 
man mycket om värdet av att bygga upp långvariga relationer med sina kunder.23

Marknadsföring  beskrivs  oftast  som  en  filosofi  som  genomsyrar 
verksamheten.24 Vad den bygger på  är  värdet  av att  identifiera  individers  och 
gruppers behov och att på ett effektivt sätt kunna tillfredställa detta. Vissa behov 
är  essentiella  för  människan  såsom mat,  värme  och  gemenskap.  Dessa  behov 
påverkas och kan också väckas utifrån en social och kulturell kontext. Medan vi 
har ett antal grundläggande behov har vi däremot ett närmare obegränsat  begär, 
samtidigt som våra resurser för att tillfredställa dessa är begränsade. Därför vill vi 
ha  ut  så  mycket  som  möjligt  av  de  resurser  vi  har.25 Det  blir  därmed  en 
efterfrågan på produkter som tillfredställer ett visst begär i utbyte mot en specifik 
del av de resurser som vi har till vårt förfogande.26 

Efterfrågan är överordnad produkten som ska ses som en lösning bland många 
på ett  problem kunden ställs inför. Om kunden efterfrågar transport  kan denna 
välja mellan exempelvis flyg, buss eller tåg, men som marknadsförare bör man 
inte  fokusera  på  företags  inriktning,  utan  istället  försöka  presentera  den  mest 
förmånliga  transportlösningen,  det  vill  säga  fokusera  på  det  bakomliggande 
behovet. 27

Ofta finns det olika lösningar för samma problem och kunden vill välja den 
bästa av dessa produkter. En avgörande faktor blir då mervärdet för kunden som 
är den mellanskillnad som uppstår i utbytet för kunden.28 En bil kostar givetvis 
mycket pengar, men samtidigt får kunden en bil som innebär transport. I en del 
sammanhang innebär en bil och särskilt en bil av ett särskilt märke prestige, något 
som också kan bidra till att öka mervärdet för kunden. Den bedömning kunden 
gör bygger på dennes personliga uppfattning om produktens värde och är  inte 
objektiv. När bytet är fullbordat förväntar kunden sig en viss kvalitet och service. 
Hur väl produkten motsvarar kundens förväntningar blir avgörande för hur nöjd 
kunden känner sig. Det ligger i organisationers intresse att deras kunder är nöjda 
med  deras  produkter.  Dels  vill  man  ha  trogna  kunder,  dels  för  kunden  sina 
upplevelser vidare till  andra runt omkring sig. Från organisationens sida är det 
fördelaktigast  att  försöka  lägga  sig  på  en  nivå  som  motsvarar  kundens 
22 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 6 f.
Societal marketing innebär att man har en fokusering på kunden och att effektivt tillfredställa det behov som 
denna uttrycker, men utöver detta vill man även uppnå en positiv effekt för samhället som helhet. Man skulle 
kunna tro att detta enbart tillämpas inom den offentliga sektorn, men det är idag vanligt att även privata företag 
bedriver societal marketing. Exempelvis försöker McDonalds marknadsföra sina menyer som anpassade till 
tallriksmodellen och anknyter därmed till en strävan om en bättre folkhälsa.  Kotler, P. (2001),  Principles of  
marketing, s. 17. 
23 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 6 f.
24 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 7.
25 Kotler använder orden ”need” och ”want” men inom svenska görs det ingen skillnad i översättningen. Därför 
har jag översatt need med ”behov” och want med ”begär”. 
26 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 6.
27 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 7.
28Kotler, Philip, (2002),  Principles of marketing: European edition (London: Prentice Hall), s. 7. Kotler an-
vänder termen “customer value”, som jag översätter till  “mervärde för kunden”.
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förväntningar.  Om  man  lyckas  leverera  utöver  detta  bidrar  det  till  en  ökad 
tillfredsställelse  för  kunden,  vilket  enbart  kan  betraktas  som  positivt.  Det  är 
däremot  viktigt  att  inte  lova  sådant  man  sedan inte  kan uppfylla.  Det  kan  ge 
upphov till besvikelse, irritation och negativ spridning om produkten från kundens 
sida.29

En annan nyckelkomponent  som redan nämnts är  bytet, att  någon erbjuder 
någon annan något i utbyte mot något annat.  Transaktion är en mer kontrollerad 
form av utbyte som sker mellan två parter där man kommit överrens om vad som 
ska bytas mot vad, samt när och var det ska ske. Transaktion är egentligen en del 
av relationsmarknadsföring som innebär en långsiktighet där man inte ser enbart 
till den enskilda transaktionen utan istället vill bygga upp en relation mellan kund 
och övriga involverade parter för att säkra fortsatta transaktioner även i framtiden 
mellan dessa båda. Relationsmarknadsföringen är en växande del av marknads-
föringen och istället för att maximera vinst vid varje transaktion ser man istället 
till den sammanlagda vinsten som en kund potentiellt kan ge upphov till.30

Slutligen har vi marknaden som tidigare utgjorde den fysiska platsen där den 
process jag ovan beskrivit ägde rum. Idag har begreppet samma betydelse även 
om det numera inte har någon fysisk förankring. Man definierar marknad idag 
med  den  samling  potentiella  köpare  och  försäljare  av  en  viss  produkt. 
Marknadens  omfattning beror  på  efterfrågans och tillgångens storlek  samt  hur 
många potentiella kunder och försäljare det finns.31

Strategisk plan
Den strategiska planen är riktlinjer för hur organisationen kontinuerligt ska arbeta 
för att kunna anpassa verksamheten och produktionen till förhållandena som kan 
uppstå  på  marknaden.  Att  utveckla  en  strategisk  plan  involverar  ett  antal 
processer  och  beslut  som  både  påverkar  och  påverkas  av  marknadsförings-
planerna.  Arbetet  med  den  strategiska  analysen involverar  utvecklandet  av  ett 
mission statement, som jag kommer fokusera på. Man tar också hänsyn till mikro- 
och makromiljöer; som påverkar organisationen och genomför en SWOT-analys, 
som tar styrkor, svagheter, styrkor och möjligheter i beaktande.32 Den strategiska 
planen kan också omfatta  en genomgång av företagets verksamhetsportfölj  där 
man sammanfattar de olika verksamheter som företaget ägnar sig åt.33

29 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 7 ff.
30 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 9 f.
31 Kotler, P. (2001), Principles of marketing 10.
32SWOT står för ”strenght”, ”weakness”, ”opportunities” och ”threats”. En SWOT-analys studerar data från 
både  interna  och externa  sektorer  för  att  kunna  avgöra  vilka  områden som bör  uppmärksammas  för  att 
företaget ska nå framgång. Om SWOT-analys se Kotler, P. (2002), Principles of marketing, s. 81 ff.
33 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 74 ff.
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Mission statement34 och strategiska mål 

When an organization is drifting, the manager must renew its search for purpose. It must ask, 
What business are we in? What do consumers value? What are we in business for? What sort 
of business are we? What makes us special?35

Många  företag  har  en  strategisk  plan  som bland  annat  formulerar  syftet  med 
verksamheten och vilka strategiska mål man vill uppnå. Kotler menar att syftet 
fungerar  som en ledstjärna  som får  organisationens  olika  delar  att  sträva  mot 
samma  mål.  Utöver  det  övergripande  syftet  kan  organisationen  formulera 
strategiska mål som, till skillnad från det huvudsakliga syftet, bör vara mätbara 
och möjliga att uppnå under en överskådlig tid. Det övergripande syftet är mer 
långsiktigt och bör ligga fast i ungefär 10-20 år.36 

Traditionellt  sätt är syftet produktorienterat,  som att  man ”tillverkar billiga 
möbler”,  men  Kotler  menar  att  det  bör  vara  marknadsorienterat  och  istället 
fokusera på det behov man vill tillfredställa.37 I utvecklandet av syftet är det till 
hjälp att ställa de frågor som Kotler nämner i citatet ovan, men det finns också 
andra  saker  att  tänka  på.  Först  och  främst  ska  syftet  vara  realistiskt,  alla 
organisationer kan inte bli världsledande och kanske är det mer realistiskt att bli 
ledande inom regionen eller nationellt. Det ska också vara specifikt och formulera 
det  unika  samt  fokusera  på  den  kompetens  organisationen  besitter.  En  annan 
aspekt är att syftet ska vara motiverande för de anställda, det ska vara ett mål som 
inspirerar och som man verkligen vill uppnå. Visionen kan vara en vagare bild av 
vad man vill  åstadkomma som kan åskådliggöra målet,  även om den förefaller 
abstrakt och oformulerad.38

Marknadsföringsstrategi
För att  verka  i  samklang  med  sitt  syfte  och  för  att  uppnå  sina  målsättningar 
sammanfattade  i  den  strategiska  planen  använder  organisationen  sig  av  en 
marknadsföringsstrategi.  När  strategin  utformas  tar  man  hänsyn  till  socio-
ekonomiska, demografiska, politiska och rättsliga samt tekniska förhållande, men 
även konkurrens och leverantörer. Viktigast av allt är att analysera de potentiella 
målgrupperna och välja ut de grupper vars behov man med störst lönsamhet kan 
tillfredställa effektivare än konkurrenterna. En organisation kan vända sig till fler 

34Kotler använder termen ”Mission statement”, som jag översatt till  ”syfte” eller ”övergripande syfte” i den 
löpande  texten.  I  rubriksättningen  använder  jag  däremot  Kotlers  engelska  term  eftersom det  annars  kan 
förväxlas med rubriker som egentligen avser att diskuterar själva uppsatsens syfte. Om mission statement se 
Kotler, P. (2002), Principles of marketing, s. 78 ff.
35 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 78.
36 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 77 ff.
37 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 78.
38 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 79 f 
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än en målgrupp, men marknadsföringen bör vara anpassad efter  den målgrupp 
man riktar sig mot. Man kan inte tala till alla med samma röst. Att använda sig av 
målgrupper gör marknadsföringen mer effektiv och det är enklare att rikta in sig 
på särskilda grupper och sätta sig in i deras behov och vad de sätter värde på.39

Segmentering/målgrupper 
Om makro- och mikromiljöerna samt marknadsförutsättningarna ser positiva ut 
fortsätter  man med att  utvärdera vilka målgrupper  man ska vända sig till  med 
produkten. Marknaden är full med olika typer av kunder, ibland har de samma 
behov, men olika aktörer tillfredställer dessa på olika sätt. Vissa målgrupper kan 
vara mer gynnsamma, beroende på konkurrens och hur köpstarka de är. Denna 
process kallas för marknadssegmentering. Ett  segment består  av en grupp som 
baserat  på  gemensamma  drag  förväntas  reagera  likartat  på  olika  typer  av 
marknadsstimuli. Man utvärderar vad målgruppens värden består av och vad de 
finner attraktivt och tilltalande.40

Positionering
Efter  det  att  man valt  ut  sina segment  vill  man skapa sig ett  namn och ännu 
viktigare, en bild i kundernas medvetande om vad produkten är för något. Det kan 
handla om att det är en billig och prisvärd produkt, men samtidigt kan det vara 
abstrakta värden som lyx och kvalitet. Dessa kallas differentierings faktorer, något 
som  skiljer  ut  organisationens  produkt  från  övriga  organisationers.  Man  kan 
tillämpa  fler,  men  inte  för  många  eftersom  det  kan  leda  till  förvirring  och 
misstro.41

Marknadsföring av tjänster
Marknaden för tjänster har på senare tiden ökat och i USA, Japan och de större 
länderna inom Europa är antalet anställda inom tjänstesektorn större än alla andra 
sektorer  gemensamt.  Efter  hand  som samhället  och  teknologin  har  blivit  mer 
komplex  har  behovet  av experter  inom olika  områden  vuxit  och  på  grund av 
ökade kostnader  lägger allt  fler  företag ut sina serviceuppdrag på entreprenad. 
Detta är några faktorer som lett till tjänstsektorns tillväxt. Det är inte enbart inom 
den  privata  sektorn  som  service  spelar  en  stor  roll  utan  även  den  statliga 
verksamheten  och  offentlig  sektor  erbjuder  framför  allt  tjänster  till  sina 
medborgare,  som  sjukvård,  äldreomsorg  och  utbildning.  Även  kultursektorns 
utbud består till stor del av tjänster. En tjänst är fortfarande en produkt och även 
materiella  produkter  kan  erbjudas  tillsammans  med  inslag  av  tjänster  och 
39 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 93 f
40 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 95.
41 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 95 f.

19



viceversa. En restaurang serverar exempelvis mat som konsumeras samtidigt som 
man  också  erbjuder  en  service  i  form  av  personal,  kockar  och  interiör,  som 
sammantaget  blir  en  upplevelse.  Flygbolag  säljer  framförallt  transporter,  men 
under  flygresan  medföljer  det  materiella  produkter  som  mat,  tidningar  och 
dylikt.42

A service is any activity or benefit that one party can offer to another which is essentially in-
tangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be 
tied to a physical product.43

Detta är hur Kotler definierar en tjänst/service. Det finns också olika definitioner 
av tjänstemarknadsföring. Lehtinens definition, enligt Singh, lägger större vikt vid 
interaktionen mellan kunden och den eller det som förmedlar tjänsten:” [market-
ing is] an activity or a series of activities which take place in interactions with a 
contact  person  or  a  physical  machine  and  which  provides  consumer 
satisfaction.”44 Dessa  olika  definitioner  belyser  de  olika  aspekter  som gör  att 
tjänster  skiljer  sig  från  materiella  produkter.  Istället  för  ting  är  tjänster  olika 
sorters  aktiviteter  vilket  leder  till  att  de  är  immateriella.45 Även om det  finns 
många  olika  typer  av  tjänster  finns  det  några  gemensamma  drag  som  Kotler 
identifierar som immaterialism, oskiljbarhet, variation, förgänglighet och brist på 
ägandeskap.46 

Immaterialism
Eftersom en tjänst eller service är immateriell är det svårt att demonstrera eller 
visa upp den för sina kunder så att dessa kan se vad den innebär och skapa sig en 
uppfattning  om  den.  Det  finnas  inget  fysiskt  i  själva  produkten  som  kan 
utvärderas, som design, färg, storlek eller smak.47 Bateson menar enligt Singh att 
en tjänst inte bara är fysiskt ogreppbar utan även mentalt. Det kan därmed vara 
svårt att förstå vad tjänsten egentligen innebär innan man personligen tagit del av 
den.48 På grund av detta  är  osäkerheten  inför  köpet  större  än vid köpet  av en 
materiell produkt. Vanliga produkter kombineras ofta med tjänster av olika slag, 
som garanti eller support, men marknadsförare av tjänster måste tvärtom ge sin 
tjänst fysiska drag som kan bygga upp en uppfattning om erbjudandets kvalité och 
sort. Därför blir den fysiska platsen där servicen ges, personalen som förmedlar, 
den  utrustningen  man  använder  samt  informationsmaterialet  som  förklara 
servicens innebörd betydelsefulla komponenter. Dessa blir ett led i ett försöka att 
42 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 533 ff.
43 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 535 .
44 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 11.
45 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 11.
46 Kotler använder begreppen “intangibility”, “inseparability”, “variability”, “perishability” och “lack of owner-
ship”. Jag har istället översatt dessa begrepp till immaterialism, oskiljbarhet, variation, förgänglighet och brist 
på ägandeskap. Kotler, P. (2002), Principles of marketing, s. 537-544.
47 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 537.
48 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 12.
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materialisera  en  immateriell  produkt.  Det  är  viktigt  att  det  man  väljer  att 
materialiserar positionerar verksamheten i enlighet med de strategier man tidigare 
lagt upp.49

Oskiljbarhet
En omständighet som skiljer  tjänster från materiella  produkter är att  medan de 
senare produceras, lagras, säljs och konsumeras, är processen omkastad när det 
gäller  de  tidigare  eftersom en  tjänst  först  köps  för  att  sedan  konsumeras  och 
produceras i samma ögonblick. Tjänsten kan därmed inte skiljas från den eller det 
som  producerar  den  utan  är  bunden  till  experten,  konsulten,  massören  eller 
bankomaten. Förutom den som erbjuder tjänsten är oftast kunden på något sätt 
närvarande och en aktiv part, vilket leder till att interaktionen mellan kund och 
säljare  blir  av  särskilt  intresse.  Beroende  på  vilken  typ  av  verksamhet  man 
bedriver kan det också vara så att det inte är den specifika kunden som involveras 
utan utrymmet delas också med andra konsumenter som på olika sätt kan påverka 
den specifika kundens upplevelse av tjänsten.50

Variation
Eftersom  tjänsten  är  beroende  av  den  som  levererar  den  kan  kvalitet  och 
utförande variera. Det varierar inte enbart mellan de anställda utan en anställd kan 
utföra sitt  arbete  med varierande kvalitet  beroende på exempelvis dagsformen. 
Eftersom interaktionen mellan kund och säljare är frekvent förekommande och en 
avgörande faktor för hur kunden upplever servicen är det av vikt att de anställda 
presterar bra och som man från organisationen föreskriver. Detta kan avhjälpas 
genom att man anställer den typen av personer man tror lever upp till de krav på 
kvalitet och interaktion man har från organisationens sida. Man kan också utbilda 
sin personalstyrka i  hur situationer  ska hanteras och ge dem en säkerhet  i  sitt 
agerande.51 Det kan också hanteras genom att man automatiserar de moment där 
detta är möjligt för att reducera mänsklig inblandning vilket gör det enklare att ge 
en  jämn  kvalitativ  service.52 Problemet  med  detta  är  att  man  då  mister  det 
personliga mötet,  som Grönroos betraktar  som värdefullt  inom tjänstesektorn . 
Han anser att sådana åtgärder är ett steg bort från en kundorienterad verksamhet.53 

Förgänglighet
Om  du  inte  säljer  tomatsoppan  på  burk  idag  kan  du  fortfarande  sälja  den  i 
morgon. Så är det inte med tjänster då både personal och utrustning blir ståendes 

49 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 537 f.
50 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 539 f .
51 Kotler, P.  (2001),  Principles  of  marketing  ,  s.  540 f,  ;  Grönroos, C.  (1996),  Marknadsföring  i  tjänste-
företag, s. 80; 86 f.
52 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 13.
53 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 27.
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om efterfrågan sjunker eller är ojämn under vissa perioder. Beroende på vilken 
verksamhet  organisationen  bedriver  kan  detta  lösas  på  olika  sätt.  Hotell  kan 
exempelvis  utforma  speciella  erbjudande  under  lågsäsong,  man  kan  anställa 
deltidsanställda som hoppar in vid rusningstid eller dela vissa tjänster med andra 
för att sänka kostnader på utrustning och personal. Man kan också använda sig av 
reservationssystem som kan ge en jämnare fördelning av tillströmningen.54

Brist på ägandeskap
En materiell  produkt följer med kunden längre än en semesterresa eller en god 
måltid. Det leder också till att medan minnet av upplevelsen lever kvar försvinner 
kanske leverantören i glömska. En immateriell tjänst leder till ett diffust ägande-
skap,  men det  finns olika  sätt  för att  förstärka  ett  känslan  av ägandeskap hos 
kunderna.  Man  kan  utforma  särskilda  erbjudande  för  dem  som  använder 
organisationens tjänster ofta. Man kan också ha kundklubbar, något man ser allt 
oftare idag.55

Marknadsföringsstrategier för tjänstesektorn
Traditionellt  sett  hanteras marknadsföringsfrågor av en separat  avdelning inom 
organisationen, men Grönroos menar att det kan vara problematiskt att tillämpa 
en sådan modell  inom tjänstesektorn.56 En organisations marknadsföring består, 
enligt  Grönroos,  av de  aktiviteter  som påverkar  de  potentiella  kundernas  upp-
fattning om verksamheten och organisationens utbud. Därför borde den anställde 
också,  enligt  Grönroos,  delges  ett  ansvar  för  organisationens  framtida 
marknadsframgångar.57

Intern marknadsföring
Eftersom de  anställda  i  sitt  möte  med  kunderna  spelar  en  avgörande  roll  för 
kvalitén på tjänsten och hur den uppfattas av kunden är det viktigt att ta hand om 
och investera i de anställda. Man måste motivera och inspirera dem samt få dem 
att arbeta tillsammans för att uppnå största mervärde för kunden. Personalstyrkan 
bör ha ett  kundorienterat  perspektiv och man ska uppmuntra dem att  tänka på 
marknadsföringen  som en  del  av  sina  arbetsuppgifter.  En  framgångsrik  intern 
marknadsföring leder till en effektivare interaktiv marknadsföring.58

Den interna marknadsföringen föregår den externa i form av annonsering och 
reklam. Risken finns att de anställda varken är redo eller villiga att ge den tjänsten 

54 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 541.
55 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 543 f.
56 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 47.
57 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 50 f.
58 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 77 ff.
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som erbjudits via den externa marknadsföringen. Man har då inte med framgång 
lyckats  motivera  de  anställda  och  det  kan  leda  till  problem  eftersom 
organisationen inte lever upp det man erbjudit eller projicerar det som avses i den 
interaktiva marknadsföringen.59

Interaktiv marknadsföring 
När det gäller fysiska produkter är själva tillförskansandet inte särskilt avgörande, 
produkten kan fortfarande tillfredställa  kunden oavsett om miljön där den säljs 
eller  bemötandet  i  butiken inte  är det  bästa.  När det  gäller  tjänster  är  de nära 
förbundna med det bemötandet kunden får och den miljön där de utförs. Det som 
avgör upplevelsen av tjänsten som helhet är både kvalitén på själva tjänsten, men 
också hur det överförs till kunden, vilket sätter det anställde i en särskilt viktig 
position.60  

Grönroos skiljer på tre olika interaktioner. Jag har redan diskuterat interak-
tionen mellan  de anställda  och kunderna,  men Grönroos tar  även upp interak-
tionen ”mellan kunden och företagets system och fysisk-tekniska resurser.”61 Med 
fysisk-tekniska  resurser  avser  Grönroos  de  icke-personella  faktorerna,  såsom 
porslinet  på en restaurang, gardinernas färg, lokalens inredning m.m. Slutligen 
nämner Grönroos även interaktionen mellan kunder. En trevlig granne på tåget 
kan exempelvis göra resan behagligare än vad den annars varit. På samma sätt kan 
andra kunder påverka upplevelsen av tjänsten negativt. Dessa tre områden bidrar 
alla  till  kundens upplevelse av tjänsten och dennes relation till  organisationen. 
Därför är de betydelsefulla vid utvecklingen av marknadsföringen.62

Marknadsföringsmixen

We define marketing mix as a set of controllable tactical marketing tools that the firm blends 
to produce the response it wants in the target market.63

Inom modern marknadsföring har marknadsföringsmixen fått  en stor betydelse. 
Den består av de delar som organisationen kan påverka för att öka efterfrågan och 
uppnå sina målsättningar. När man valt ut vilken målgrupp eller målgrupper man 
tänker vända sig till kan marknadsföringsmixen utformas på ett sätt som passar 
målgruppens  särskilda  behov.  Marknadsföringsmixen  är  utformad  utifrån 
organisationens  perspektiv,  men  som ett  korrelat  nämner  Kotler  de  fyra c:na; 

59 Kotler, P.  (2001),  Principles  of  marketing  ,  s.  547.  Se  även  Grönroos, C.  (1996),  Marknadsföring  i  
tjänsteföretag, s. 91 f. 
60 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 547.
61 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 53.
62 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 53.
63 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 97.
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customer needs and wants, cost to the customer, convenience och communication, 
som är baserat på de potentiella kundernas preferenser.64 

Även om Grönroos kritiserar en traditionellt utformad marknadsföring inom 
tjänstesektorn förnekar han inte att marknadsföringsmixen spelar en stor roll även 
där, men den måste kompletteras med de infallsvinklar som presenterades tidigare 
för att leda till en effektiv och framgångsrik marknadsföring.65

Marknadsföringsmixens  ursprung finner  man hos Neil  H Borden på  1960-
talet. Han var i sin tur inspirerad av sin vän James Culliton som brukade beskriva 
att marknadschefens arbete bestod av att blanda olika ingredienser för att få till 
det  rätta  receptet  för  framgång.  Borden  experimenterade  med  tolv  olika 
ingredienser, men dessa arbetades om av McCarthy till de fyra vi idag förknippar 
med marknadsföringsmixen; produkt, pris, plats och påverkan, som också brukar 
refereras till som de fyra p:na.66

Produkt

In marketing theory [product] is broadly interpreted and refers to anything that can be offered 
to a market by an organization or individual to satisfy a want or need.67

Meningen är, som Kotler säger, att man ska tolka begreppet produkt brett.  Det 
behöver  nödvändigtvis  inte  vara en fysisk produkt  som företaget  erbjuder  sina 
kunder utan kan likaväl röra sig om någon form av tjänst eller för den delen en 
vacker  interiör..68 Eftersom  jag  redan  genomgående  redogjort  för  en  tjänsts 
kännetecken,  tänker  jag främst  fokusera  på  branding i  detta  avsnitt.  Även om 
produkten  är  immateriell  kan  branding  användas  på  informationsmaterial  och 
dylikt som förmedlas av organisationen.69 

Branding
Det  finns  en  ömsesidig  relation  mellan  produkten  och  företaget  genom  att 
företaget synliggör produkten för att kunna sälja den samtidigt som produkten, när 
den  säljs  också  synliggör  företaget.  Produkten  i  sig  kan  bli  ett  medel  för 
marknadsföringen,  men  då  är  det  viktigt  att  produkten  förses  med  något  som 
skickar ut signaler till den tänkta konsumenten. Ett varumärke eller ett ”brand” är 
ett namn, logotyp eller symbol som företag använder för att deras produkter ska 
kunna skiljas ut från konkurrenternas. Kotler menar att ett varumärke kan ha upp 
till  fyra  olika  betydelser  för  kunden.  Attribut  är  det  som  kunden  eller  den 
potentiella kunden associerar med varumärket, exempelvis kvalitet  och hållbar-

64 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 97 f.
65 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 19.
66 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 15 f.
67 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 46.
68 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 46.
69 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 548.
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het. Varumärket kan också erbjuda vissa  fördelar  såsom att produkterna är slit-
starka och håller längre eller att de är ekologiska. Man brukar också vilja knyta 
vissa  specifika  värden till  varumärket  som  i  sin  tur  kan  säga  någonting  om 
kundens  egna  värden,  tillexempel  att  varumärket  aktivt  motverkar  växthus-
effekten  på  olika  sätt.  Slutligen  brukar  man  också  tala  om  personlighet,  att 
varumärket  måste  ha  en  personlighet.  Detta  gör  det  lättare  för  kunden  att 
identifiera sig med varumärket. Kotler menar att det viktigaste i den här mixen är 
varumärkets identitet, dvs. dess värden och personlighet, eftersom attributen och 
fördelarna lätt är något som konkurrenter kan ta efter. 70 

Ett framgångsrikt varumärke har en hög brand equity. Det som avgör hur hög 
brand equity ett varumärke har är hur välkänt märket är, hur lojala kunderna är 
mot  varumärket  samt  vilka  associationer  man  förknippar  med  det.  En  del 
analytiker ser själva varumärket och brand equity som företagets mest långsiktiga 
tillgång.  Produkter  kan  bli  obsoleta  och  produktionen  läggas  om,  men  själva 
varumärket, om det sköts väl, kan överleva detta och hålla samman verksamheten. 
Kotler poängterar dock att bakom en hög brand equity finns den lojala kunden, 
något han kallar customer equity.71

Pris
Prissättning  är  ett  viktigt  moment  eftersom  det  avgör  vilka  målgrupper  man 
kommer  att  vända sig till,  vilka  leverantörer  man  kan komma  att  anlita  samt 
vinstens  omfattning.72 När  man  inom den privata  sektorn  talar  om pris  är  det 
framför  allt  det  monetära  priset  som  avses  och  här  är  det  stor  skillnad  från 
offentlig  sektor  som  inte  alltid  har  ett  ekonomiskt  vinstintresse  i  sina 
verksamheter. Man får då betrakta begreppet ”pris” i en vidare bemärkelse och i 
en icke-monetär kontext. Det kan ses som det individen måste offra för att ta del 
av produkten. Detta kan involvera tid, psykiska barriärer och fysiskt obehag. För 
att  exempelvis genomgå en mammografi  måste  man boka en tid,  bege sig dit, 
överkomma eventuella  rädslor  för resultat  och även utstå  det  fysiska obehaget 
som undersökningen innebär.73

Kotler menar att ju tydligare företaget är i sin målsättning, desto enklare blir 
det att sätta ett passande pris. Målet kan variera, men Kotler ger några exempel 
som överlevnad, ökade marknadsandelar eller maximal vinst.74 Pris och vinst är 
också nära sammankopplade, men vinst inom den offentliga sektor kan också ses 
ur  ett  icke-monetärt  perspektiv  och  skulle  närmare  kunna  definieras  som 
deltagande  och  om  investeringen  givit  upphov  till  de  positiva  effekter  man 
hoppades på. 

70 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 469.
71 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 473.
72 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 569.
73 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 34 f.
74 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 569.
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Incitament
Marknadsföring handlar  mycket  om att  få individen att  fatta  ett  beslut  som är 
fördelaktigt för organisationen. Detta gäller inom både den privata och offentliga 
sektorn.  För  att  få  individen  att  anamma  det  beteende  som  önskas  kan  man 
använda sig av olika former av incitament. Dessa ska vara utformade på ett sådant 
sätt att de resulterar i antingen nackdelar eller fördelar, beroende på om man vill 
att individen ska engagera sig i eller avstå från något.75

Ett bra exempel på ett monetärt incitament är böter som utfärdas för att göra 
vissa handlingar mindre attraktiva. Att belägga något med böter är ett incitament 
för att avstå från detta beteende. Man kan också använda monetära incitament för 
att främja vissa handlingar. Monetära incitament kan också bestå av att man låter 
vissa individer köpa en vara till ett subventionerat pris på grund av att man varit 
en trogen kund.76 

Det  finns  också  incitament  som  inte  nödvändigtvis  behöver  innebära 
ekonomisk vinning för individen. Det kan vara ett bevis på att man tagit del i en 
önskad aktivitet,  som visar att  individen har utfört en viktig handling av något 
slag. 77

Påverkan
Påverkan, eller promotion, är ett stort område och jag kommer i stort sett enbart 
täcka public relations och personal selling. Detta är kanske den mest välkända av 
marknadsföringsmixens  alla  delar  och  många  reducerar  hela  marknadsförings-
teorin till  att  enbart  handla om PR eller reklam. Påverkan definieras av Kotler 
som hur organisationer når ut till  sina olika målgrupper.78 Det handlar om hur 
organisationen  kommunicerar  sitt  erbjudande  utåt.  Alla  delar  av  marknads-
föringsmixen bidrar  till  detta.  Plats,  pris och produkt kommunicerar  alla  något 
beroende på hur de är utformade, vilket visar på vikten av att de är samordnade 
och skapar en och samma bild, det vill säga. drar mot samma håll.79

Tidigare  använde  sig  organisationer  mer  av  massmarknadsföring  och 
budskapet och produkten var utformade för att tilltala så många som möjligt. Då 
var det  också meningsfullt  att  satsa  starkt  på omfattande  annonskampanjer  till 
miljontals människor. Idag har utvecklingen gått åt ett annat håll och numera är 
marknadsföringen mer inriktad mot en segmenterad marknadsföring som försöker 
nå ut till  specifika målgrupper och bygga upp långvariga relationer med dessa. 
Målet blir då inte bara att synas, utan att synas för sina målgrupper. Därför blir det 
viktigt att veta varifrån de utvalda målgrupperna hämtar sin information och var 

75 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 74. 
76 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 75 ff.
77 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 80 ff .
78 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 624.
79 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 626 f.
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de befinner sig.80 Den rena reklamen upptar idag en mindre del av organisationers 
marknadsföringsbudget, än vad den gjorde tidigare.81

Personal selling
Kotler skriver att dagens försäljare skiljer sig mycket från den stereotypa bilden, 
som  exempelvis  dammsugsförsäljaren.  Vem  försäljaren  riktar  sig  mot  kan 
varierar.  Det  kan vara andra  företag eller  enskilda  individer,  men syftet är  att 
genom att  lyssna  på  kunden och vara  denna  behjälplig,  bygga upp långvariga 
relationer.82 Genom sin kontakt med kunden blir försäljaren en viktig länk mellan 
företaget  och  dess  kunder.  Kontakten  möjliggör  det  för  säljaren  att  anpassa 
erbjudandet på ett sådant sätt att det passar kunden och samtidigt kan försäljaren 
lära sig mer om kundens behov och vad denne saknar i företagets utbud.83

Public relations
PR innebär  att  man  genom användandet  av media  bygger  upp en  positiv  och 
hållbar relation till sina målgrupper och allmänheten. PR kan också innebära att 
organisationen effektivt genom användandet av media kan oskadliggöra hot mot 
varumärkets  goda  namn,  såsom  att  hantera  skandaler  och  ofördelaktiga 
avslöjanden. PR  är  en  relativt  kostnadseffektiv  form  av  påverkan  eftersom 
organisationen inte  måste  betala  för publiciteten,  som i fallet  med reklam och 
annonser.84 För att bli uppmärksammad i medierna måste man erbjuda något för 
dem  att  skriva  om,  vilket  gör  ”nyheter”  till  ett  viktigt  verktyg.  Dessa  kan 
organisationen  skapa  genom att  anordna  arrangemang som exempelvis  vid  en 
lanseringen  av nya produkter. PR omfattar  också  distribution  av  det  skriftliga 
material som potentiella kunder tar del av och som informerar om organisationens 
verksamhet  och  produkter.  Det  kan  handla  om  nyhetsbrev,  programblad  och 
broschyrer av olika slag.85

Plats/distributionskanaler
Plats står för var organisationen tillgängliggör sina erbjudanden till kunderna. Det 
brukar också kallas för distributionskanaler.86 Det handlar inte om var information 
om organisationen distribueras, utan enbart  om var deras produkter tillgänglig-
görs.87 Plats tar också tillgängligheten i beaktande, som under vilka öppettider kan 
potentiella kunder ta del av organisationens produkter och hur många parkerings-
platser  det  finns  i  närheten.88 Ju  tillgängligare  distributionskanalerna  är  desto 
80 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 628.
81 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 629.
82 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 705.
83 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 706 f.
84 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 691.
85 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 692.
86 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 92.
87 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 105.
88 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 98.
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mindre tid måste kunderna lägga ner på att ta sig dit, vilket sänker priset för dem 
och kan leda till ökat deltagande.89

Var man väljer att placera sin verksamhet kan vara avgörande och beror också 
på vilken målgrupp man vänder sig till. Man vill gärna befinna sig i närheten av 
var målgruppen redan befinner sig, eller på en plats som de har goda associationer 
till och som förstärker organisationens positionering inom marknaden.90 I stället 
för att vänta på att de potentiella kunderna ska komma till organisationen arbetar 
man numera mer mot att ta produkten till användarna.91 Kotler och Lee nämner 
projekt där man gjort det möjligt för allmänheten att testa sig för HIV och AIDS 
på nattklubbar och dylikt som exempel.92

Olika former av distributionskanaler.
Förutom den  rent  fysiska  lokalen  kan  organisationen  använda  sig av ett  antal 
komplement för att öka närheten. Man kan använda sig av mobila enheter som 
kan ta sig väldigt nära de potentiella kunderna. Ett annat sätt att minska avståndet 
är att göra hembesök. Idag är inte plats enbart fysiskt utan det kan också vara av 
det digitala slaget. Många organisationer har idag en hemsida där man kan ta del 
av de tjänster som i vanliga fall erbjuds under öppettiderna.93

89 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 93.
90 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 97.
91 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 29.
92 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 97.
Kotler och Lee nämner också de fysiska lokalernas utformning i samband med att  de diskuterar plats  och 
distributionskanaler.  Eftersom Grönroos  tar  upp  detta  som en  teknisk-fysisk interaktion  under  interaktiv 
marknadsföring,  har  jag i  min uppsats  enbart  behandlat  plats  i  marknadsföringsmixen  som en fråga  om 
tillgänglighet. Se  Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 100 f; Grönroos, C. (1996), 
Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 53.
93 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 95 ff.
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Metod

Jag har använt mig av två olika metoder,  fallstudien och litteraturstudien.  Den 
teoretiska delen av min uppsats är som jag tidigare nämnt omfattande, men jag 
ville  testa  mina  teoretiska  utgångspunkter  på  ett  reellt  fall  och  pedagogiskt 
använda mig av detta  för att  åskådliggöra hur bibliotekets verksamhet  framstår 
sett ur ett marknadsföringsperspektiv. Därför har jag även gjort en fallstudie av 
Broby bibliotek. I min fallstudie har jag arbetat med observationer, datainsamling 
gällande mitt specifika fall samt även gjort kvalitativa intervjuer med de anställda 
vid biblioteket.

Litteraturstudie
Mycket har skrivits om bibliotekens marknadsföring och jag har inte kunnat ta del 
av allt. Jag har fördjupat mig i litteraturen inom mitt område, men jag har gjort 
det  utifrån  vissa  avgränsningar.  Marknadsföring  är  ett  stort  ämne  och  därför 
fokuserade  jag  främst  på  de  verk  som skrivits  av  Kotler,  eftersom han  är  en 
erkänd auktoritet inom området.

Jag har som jag tidigare redogjort för valt ut verk som diskuterar områden 
som  delar  liknande  förutsättningar  som  biblioteket.  Jag  anser  att  genom  att 
använda  mig  av  litteratur  som  även  berör  närbesläktade  verksamheter  blir 
perspektivet bredare.

Som jag tidigare nämnt finns det en del praktiskt inriktad litteratur som riktar 
sig mot yrkesverksamma bibliotekarier.  Jag har valt  att  använda Helinskys bok 
som  finns  på  både  svenska  och  engelska.94 Eftersom  jag  redan  har  en 
internationell  utblick  genom IFLA:s publikationer  har  jag  inte  använt  mig  av 
några handböcker  som behandlar  bibliotekens arbete  med dessa frågor i  andra 
länder.

94Helinsky,  Z.  och Heslin Carlson,  K. (2006),  En nödvändig  liten  bok  om marknadsföring  av  bibliotek, 
passim;  Helinsky, Z. (2008), A short-cut to marketing the library, passim. Den svenska boken kom före den 
engelska och den svenska är anpassad efter svenska förhållanden. Även om den engelska i mångt och mycket 
bygger på den svenska versionen har den anpassats efter engelska/amerikanska förhållanden.

29



Fallstudie
Jag har valt  att  använda mig av fallstudien som metod i  min uppsats.  Jag har 
framförallt utgått ifrån Sharan B Merriams Fallstudien som forskningsmetod och 
hennes  beskrivningar  och  råd  om  hur  en  fallstudie  kan  och  bör  utföras.  En 
fallstudie kan se ut på olika sätt, dels kan den tillämpas för att testa en teori, dels 
kan den vara teoriuppbyggande. Jag har valt  att  testa marknadsföringsteorin på 
bibliotekets verksamhet. Merriam menar att fallstudier både kan vara kvantitativa 
och kvalitativa,  men fokuserar  mestadels  på  den kvalitativa  fallstudien,  vilken 
även jag kommer att tillämpa i den här uppsatsen.95

Just i det här fallet är en fallstudie lämplig av ett flertal skäl. Merriam skriver 
i  sin  inledning  att  ”en  forskare  väljer  fallstudiemetoden  för  att  skaffa  sig 
djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar 
denna”.96 För att få kunskap om detta krävs en helhetssyn som tar många aspekter 
i beaktande som samarbete, kunskap i marknadsföringsfrågor, utbud av tjänster, 
struktur,  ekonomiska  och  materiella  resurser.  Det  är  en  metod  som  har  ett 
holistiskt angreppssätt och som är lämplig att använda vid studier av ett begränsat 
fenomen, som exempelvis en institution som ett bibliotek.97

En kritik som oftast  riktas mot fallstudier  är att  de är för specifika för att 
några generella slutsatser ska kunna dras.98 Genom att använda fallstudiens som 
metod kan man däremot uppmärksamma av en frågeställning genom att studera 
ett  särskilt  fall.  Även  om  situation  är  unik  kan  problematiken  fallstudien 
diskuterar vara generellt förekommande.99 

Jag besökte Broby bibliotek den 20 december  2008 då de gamla lokalerna 
fortfarande var i bruk. Därefter återvände jag till invigningen den 7 januari 2009 
och utförde mina intervjuer på biblioteket v. 8.

Intervjuer
Innan jag gjorde mina intervjuer utförde jag en testintervju tillsammans med Boel 
Simonsson vid det nyöppnade biblioteket i Stenhagen. Eftersom de befann sig i en 
likartad situation som Broby bibliotek vill jag prova mina frågor och se hur de 
fungerade i verkligenheten.

När jag sedan utförde mina intervjuer hade jag till min hjälp en intervjuguide 
som finns bifogad som Bilaga 1. Den användes som en grund och ordningen samt 
följdfrågorna varierade beroende på hur informanten svarade och hur intervjun 
utvecklades.  Alla  intervjuer  ägde  rum  på  Kulturhuset  Vita  skolan,  men 
omständigheterna  varierade.  I  vissa  fall  satt  vi  helt  avskilt  medan  en  del 

95 Merriam, Sharan B. och Nilsson, Björn, (1994), Fallstudien som forskningsmetod, (Lund: Studentlitteratur), 
s. 18.
96 Merriam  S. B. och Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 9.
97 Merriam, S. B. och Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 11.
98 Merriam, S. B. och Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 48.
99 Merriam, S. B. och Nilsson, B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 27.
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informanter  föredrog att  sitta  i  biblioteket.  Intervjuerna  tog ungefär  en timme, 
förutom intervjun  med  Maria  Ehrenberg,  kultur-  och  bibliotekschef,  som blev 
något längre och som skedde vid två olika tillfällen, med en dags mellanrum.

Alla intervjuer bandades och transkriberades. De citat som återges i uppsatsen 
är  redigerade  för  att  mer  likna  skriftspråk  och  korrekt  svenska.  Utifrån 
transkriberingarna  sammanfattade  jag  intervjuerna  i  löpande  text  och 
kompletterade  med  utvalda  citat.  Dessa  skickade  jag  sedan  ut  med  e-post 
tillsammans med några kompletterande frågor till mina informanter. Jag bad dem 
läsa igenom sammanfattningarna för att  kontrollera  att  jag uppfattat  och tolkat 
informanternas svar korrekt. Fyra av informanterna har hört av sig efteråt och tre 
av dem återkom med reviderad versioner av mina sammanfattningar.

Mina informanter
Jag har  haft  fem informanter  varav två är  bibliotekarier  och två är  biblioteks-
assistenter. Jag intervjuade även kultur- och bibliotekschef, Maria Ehrenberg, som 
har ett större ansvarsområde än enbart biblioteksverksamheten inom kommunen. 
Intervjuerna ägde rum v.8 2009 på Broby bibliotek innan biblioteket hade öppnat, 
det vill säga runt 10-tiden.

Maria Ehrenberg
Ehrenberg är kultur- och bibliotekschef i Östragöinge kommun. Som sådan sitter 
hon även med som ledamot i Kultur-, fritid- och turismnämnden. Hon tillträdde 
tjänsten 2002, då den enbart omfattade biblioteksverksamheten, med sedan dess 
har  hennes  ansvarsområde  breddats.  Ehrenberg  har  stor  erfarenhet  inom 
bibliotekssektorn och kom senast från Kristianstads bibliotek där hon arbetat som 
PR- och programbibliotekarie.  Hon har förutom en bibliotekarieutbildning även 
en doktorsexamen i litteraturvetenskap.100

Bibliotekspersonal
Bibliotekspersonalen  arbetar  vid  Broby  bibliotek  och  har  varit  engagerade  i 
arbetet  med  flytten.  Eftersom  de  har  valt  att  vara  anonyma  kommer  de  att 
presenteras som anställd A, B, C eller D i uppsatsen. Eftersom arbetsstyrkan är 
liten hade det varit lätt att identifiera vilka de var om jag givit en mer omfattande 
beskrivning. Jag har inte lagt någon vikt vid skillnader mellan bibliotekarier och 
biblioteksassistenter i uppsatsen och har inte analyserat ansvarsfördelningen eller 
lagt någon större vikt på vem som gör vad, förutom när det gäller Ehrenberg i 
hennes egenskap av chef. Mina frågor har varit utformade på samma sätt oavsett 
om  informanten  har  varit  bibliotekarie  eller  biblioteksassistent.  Däremot  har 
frågorna varierat beroende på vilket ansvarsområde informanten har, men enbart i 
syfte att få större insyn i det området. 

100 Maria Ehrenberg, intervju.
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Avgränsningar och val av fall

One good opportunity for marketing is if you are lucky enough to rebuild or renovate your li-
brary . Usually people are very interested in anything to do with new buildings or new furni-
ture and equipment, and we should exploit this interest. The problem is that when we are go-
ing through a process like this we are busy with other things, so we do not have time to make 
a real marketing plan, let alone to follow it up. Try very hard to do it anyway – this is a golden 
opportunity which will never repeat it self.101

Anledningarna till  att jag valde det här fallet  är många. Personligen har jag en 
anknytning till kommunen och orten vilket underlättade för min fallstudie. Broby 
bibliotek är också intressant eftersom det genomgått en flytt till nya lokaler i det 
nyligen invigda Kulturhuset Vita skolan. Detta är enligt Helinsky ett bra tillfälle 
att utforma en marknadsföringsplan och implementera den inom verksamheten.102 

De befinner sig i ett expansivt och dynamiskt skede och jag ansåg att det kunde 
vara fruktbart att göra en studie under sådana förutsättningar eftersom många nya 
tankar troligtvis föds under en sådan förändringsprocess.

Broby bibliotek är som sagt huvudbiblioteket i kommunen. Utöver detta finns 
fyra filialer varav ett är integrerat med kommunens gymnasiebibliotek. Även om 
jag valt att enbart intervjua personalen vid Broby bibliotek har de anställda ofta 
talat  om biblioteket  i  betydelsen  av alla  biblioteken  i  kommunen.  Samarbetet 
mellan huvudbiblioteket och filialerna är nära, troligtvis eftersom kommunen är 
relativt liten. En av de anställda säger att personalen på filialerna också arbetar en 
del pass på huvudbiblioteket vilket leder till att verksamheten på huvudbiblioteket 
och filialerna flyter samman.103

Källmaterial
Förutom intervjuer  har  jag  också  gjort  observationer  under  invigningen den  7 
februari 2009 och i samband med mina besök på biblioteket under vecka 8 2009 
och den 20 december  2008. Jag har också gjort  vissa observationer  runt  om i 
Broby. Dessa har jag använt som komplement till mina intervjuer. Jag har även 
läst lokaltidningar och deras rapportering inför, under och efter invigningen av det 
nya  Kulturhuset.  Förutom  invigningen  har  tidningarna  också  rapporterat  om 
biblioteket i andra sammanhang, vilket jag också tagit i beaktande. Jag har hört 
mig för i samhället hur folk diskuterar och talar om biblioteket samt undersökt 
bibliotekets synlighet i Broby. Jag har också fått ta del av offentliga handlingar 
som berör biblioteket verksamhet. Unna Stenram har bidragit med bilder av det 
gamla  biblioteket  och jag har  själv fotograferat  de nya lokalerna.  Ett  utval  av 
dessa bilder finns tillgängliga i bilaga 3 respektive 4.

Den största delen av mitt källmaterial består av de intervjuer jag gjort med de 
anställda. Jag har även haft kontakt med dem via e-post och telefon efter det att 
101 Helinsky, Z. (2008), A short-cut to marketing the library, s. 48.
102 Helinsky, Z. (2008), A short-cut to marketing the library, s. 48.
103 Anställd D, telefonsamtal.
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intervjuerna  genomfördes.  Dessa  har  jag  också  använt  som  källmaterial. 
Biblioteket  tillhandahåller  information  om  sin  verksamhet  via  kommunens 
hemsida och delar ut informationsmaterial om bibliotekets verksamhet. Detta har 
jag också använt mig av.

Validitet och reliabilitet
I samband med den kvalitativa fallstudien talar man om inre validitet.  Merriam 
refererar till Ratcliffe som diskuterar hur väl resultat kan stämma överrens med 
verkligheten. Han menar, enligt Merriam, att den insamlade informationen alltid 
måste ha en uttolkare som kommer att färga framställningen. Det går inte heller 
att observera ett förlopp utan att själv bli en faktor i förändringen. Den data som 
slutligen presenteras är enbart  en spegling av verkligheten.104 Mina informanter 
visste att min studie berörde marknadsföring. Detta kan ha påverkat deras svar på 
mina frågor. Genom min närvaro kan jag också ha blivit en faktor som påverkade 
mina  resultat.  Jag  har  däremot  använt  mig  av  deltagarkontroll  genom  att 
återkoppla till mina informanter för att kontrollera att jag uppfattat dem rätt.105 De 
anställda på Broby har själva inte tillämpat de teorier som jag använt mig av i 
denna uppsats utan det är jag som överför dem på deras verksamhet. 

När det gäller reliabilitet  är det omöjligt att  utföra samma studie på Broby 
bibliotek en gång till och få samma resultat eftersom verkligheten är i förändring. 
Däremot  tror  jag  att  det  är  möjligt  att  diskutera  en  mer  generell  problematik 
utifrån min specifika fallstudien även om det inte  direkt går att  överföra mina 
resultat till något annat sammanhang.106

Disposition
Min disposition kommer att vara tematisk och utgå ifrån de olika områden som 
jag presenterat i teoriavsnittet. Jag har delat upp mitt analys- och undersöknings-
avsnitt  i  tre  delar  där  den  första  diskuterar  bibliotekets  marknadsföring,  syfte, 
positionering  och  målgrupper.  Den  andra  delen  fokuserar  på  marknads-
föringsmixen och den sista diskuterar bibliotekets verksamhet  utifrån Grönroos 
syn på marknadsföringen av tjänster. Därpå tar jag upp vad jag funnit i min studie 
och  uppsatsen  avslutas  därefter  med  en  sammanfattning.  Innan  analys-  och 
undersökningsdelen följer nu en bakgrund.

104 Merriam, S. B., och Nilsson, B.(1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 177.
105 Merriam, S. B., och Nilsson, B.(1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 179 f.
106 Merriam, S. B., och Nilsson, B.(1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 180 ff.
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Bakgrund

I  detta  avsnitt  kommer  jag  ge  en  presentation  av  Östragöinge  kommun  och 
kommunens biblioteksverksamhet. Jag kommer även redogöra för tillkomsten av 
det nya biblioteket och Kulturhuset Vita skolan. 

Östragöinge kommun
Östragöinge kommun ligger i nordöstra Skåne, i närheten av både Hässleholm och 
Kristianstad. Kommunen har ca. 13 700 invånare och det finns 9 större samhällen 
där Broby och Knislinge är de mest framträdande och befolkningsrikaste. I båda 
orterna finns högstadieskolor och kommunen har också en egen gymnasieskola, 
Stenforsaskolan,  som  är  belägen  i  Sibbhult.107 18  procent  av  befolkningen  i 
kommunen  mellan  20  och  64  år  har  en  eftergymnasial  utbildning,  vilket  kan 
jämföras  med  riksgenomsnittet  som  ligger  på  34  procent.  Sedan  1996  har 
invånarantalet sjunkit från 14 875 personer till 13 886 personer 2006.108

Historiskt sett är trakten förknippad med Snapphanarna och diabasen. Dessa 
båda har på olika sätt  dröjt  sig kvar även in i  dagens Östragöinge. Runt om i 
bygden finns betydelsefulla platser som figurerar i historien. Man kan fortfarande 
besöka Sporrakulla,  som var  en samlingspunkt  för snapphanarna  och i  parken 
utanför Wanås slott finns den så kallade ”snapphaneeken” där snapphanarna sägs 
ha hängt svenska soldater under kriget.109 Wanås är också känt för sina temporära 
och permanenta konstutställningar i parken och skogen runt omkring slottet, något 
som lockar turister sommartid.

Diabasen, eller svart granit, har länge brutits i Göingetrakten. Det finns antal 
övergivna och fortfarande verksamma stenbrott  i  kommunen. På senare tid har 
man även startat  en  stenhuggarlinje  vid kommunens gymnasieskola.  Stenen är 
mycket närvarande i kommunen och man försöker att återknyta till denna tid då 
området var känt för stenen och levererade till köpare över hela Europa. Diabasen 
är sällsynt och bryts på få ställen. Varje år, sedan 20 år tillbaka, delar man ut ett 
stenstipendie  till  en  lovande  stenkonstnär  och  runt  omkring  kommunen  finns 
107 Östragöinge kommun > kommunfakta; Östragöinge kommun > kommunfakta > Om Östragoinge > Orter 
och Byar.
108 Östragöinge  kommun  >  Kommunfakta  >  Statistik  >  Kommunfakta  2007  [framtagen  av  statistiska 
centralbyrån, tilllgänligt som pdf i menyn till höger].
109 Wanås slott > Mer om Wanås > historia.
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också en mängd skulpturer gjorda i diabas. För några år sedan invigde man den 
skulpturpark som nu ligger på vägen mot det nya Kulturhuset i Vita skolan.110 Två 
block av diabas pryder också bibliotekens lånekort i kommunen. 

Kommunen  arbetar  sedan  något  år  tillbaka  utefter  en  handlingsplan  som 
kallas  ”Vision  2015”.  Denna  innebär  att  man  2015  ska  ha  15 000 invånare  i 
kommunen.  Visionen omfattar  områden som man  särskilt  satsar  på  att.  Bland 
annat försöker man bygga ut den kollektiva infrastrukturen för att underlätta för 
pendlare.111

Biblioteksverksamheten
Sedan januari 2009 ligger Broby bibliotek i Kulturhuset Vita skolan. Det är också 
huvudbiblioteket  i  Östragöinge  kommun.  I  kommunen  finns  förutom  huvud-
biblioteket fyra filialer i Knislinge, Sibbhult, Hanaskog och Glimåkra. I Sibbhult 
är  biblioteket  integrerat  med  Stenforsaskolans  gymnasiebibliotek.  Sammanlagt 
arbetar tio personer på de fem biblioteken varav många anställda arbetar deltid. 
En  av  de  anställda  nämner  att  det  i  kommunen  inte  finns  några  regelrätta 
skolbibliotek med en anställd skolbibliotekarie vilket leder till  att biblioteken i 
orterna har ansvar för denna verksamhet med många besök från både skolan och 
förskolan som följd. Det finns ingen ekonomisk överenskommelse mellan skola 
och  bibliotek  när  det  gäller  detta.112 Det  finns  heller  ingen  biblioteksplan  i 
kommunen.  Troligen har arbetet  mest  cirkulerat  runt genomförandet  av flytten 
och  förhoppningsvis  kommer  en  biblioteksplan  till  stånd  nu  när  den  är 
genomförd.113

Om  man  tittar  på  statistiken  framtagen  av  kulturrådet  och  som  grafiskt 
sammanställts av biblioteksförening är Östragöinge den kommun i Skåne län som 
har minst antal besök per antal invånare 2007. Däremot har man en ganska hög 
utlåning  till  de  besökare  som  använder  biblioteket  och  ligger  över 
riksgenomsnittet. Man ligger också på fjärde plats när det gäller antal bibliotek 
per invånare.114 Däremot har man en väldigt aktiv utlåning till barn och unga. Här 
ligger biblioteken i Östragöinge över riksgenomsnittet.115

Bibliotekets chef är Maria Ehrenberg som även har ansvar för kulturfrågorna i 
kommunen.  Då  hon  tillträdde  2002  stod  det  klart  för  henne  att  biblioteket 
110 Östragöinge  kommun  >  Kultur  och  Fritid  >  Kultur  >  Stenen;  Stenforsaskolan  >  Utbildningar  > 
Gymnasieutbildningar > Industriprogrammet – Stenutbildning(riksintag).
111 Östragöinge kommun > Vision 2015 [menyn till höger].
112 Anställd C, Intervju samt epost.
113 Winquist,  Lisa  ”Alliansen  missnöjd  med internkontroll”,  Norra  Skåne  13  februari  2009.  [elektronisk 
dagstidning].
114 Svenska  biblioteksföreningen  >  Nyheter  och  Opinion  >  Statistik  >  Folkbiblioteken  i  Skåne  län. 
Biblioteksföreningen har grafiskt formgivit den statistik som presenteras i Folkbiblioteken. 2007, Kulturen i 
siffror, 2008:3 (Stockholm: Statens kulturråd).
115 Svenska biblioteksföreningen > Nyheter och Opinion > Statistik > Kommunvisa rapporter > Östragöinge 
kommun. Biblioteksföreningen har grafiskt formgivit den statistik som presenteras i Folkbiblioteken. 2007.
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behövde flytta till nya lokaler. Det var då ingen ny diskussion utan frågan hade 
varit  uppe  med  jämna  mellanrum  sedan  80-talet.116 De  gamla  lokalerna  hade 
använts i ca. 40 år och började bli slitna. De var inte heller längre ändamålsenliga 
och det var svårt att bedriva den typ av biblioteksverksamhet som de anställda och 
Ehrenberg ville  eftersom lokalerna  inte  var  anpassade  för  det.  Bilder  från  det 
gamla biblioteket finns bifogade i Bilaga 2. 117

Kulturhuset
Frågan om nya lokaler och ett  eventuellt  kulturhus är inte ny utan har varit en 
pågående process under flera år innan beslutet  slutligen fattades 2008. Ärendet 
hade  då  redan  tidigare  varit  uppe  i  kommunfullmäktige,  men  röstats  ner. 
Lokalerna som varit i åtanke var ”Vita skolan”, ett hus byggt på 1920-talet och 
som  sedan  dess  haft  skiftande  funktioner,  tillfälligt  kyrkorum,  skola,  dagis, 
förskola och musikskola.118 När det slutligen blev ett positivt beslut gick allting 
väldigt fort.  Vita skolan byggdes om och renoverades med stor hänsyn till  den 
ursprungliga arkitekturen. Ambitionen är att  huset  ska rymma tre verksamheter 
musikskolan, biblioteket och turistbyrån, varav den senare enbart kommer att ha 
öppet under sommarhalvåret. Musikskolan var redan sedan tidigare installerade i 
Vita skolan och behåller nu i stort sett sina gamla, men nu renoverade lokaler.119 

Den  avgörande  anledningen  till  flytten  var  troligtvis  att  lokalerna  på  det 
gamla  biblioteket  inte  längre  kunde  rymma  den  verksamheten  som man  ville 
bedriva. De var inte ändamålsenliga eller flexibla. I många fall fick man använda 
sig av lokaler i andra byggnader utanför biblioteket, som exempelvis vid teater-
föreställningar eller större förläsningar.120

Invigningen ägde rum den 7 februari 2009 och då hade biblioteket varit stängt 
under flytten i  ungefär två veckor.  Allmänheten  hade uppmanats  att  hjälpa till 
genom att låna böcker på det gamla biblioteket och sedan lämna tillbaka dem på 
det nya.121 Biblioteket hade också en utförsäljning av gallrade böcker i november 
för att underlätta själva flytten.122 Renoveringen av Vita skolan kunde också följas 
på  bibliotekets  hemsida  via  ”byggdagboken”,  som  med  jämna  mellanrum 
uppdaterades med bilder och information om hur arbetet fortskred.123

Övervåningen är i stort sett avsedd för kontor och musikskolans verksamhet. 
Här finns också en stor aula som tidigare använts vid konserter, men som nu även 

116 Maria Ehrenberg, intervju.
117 Maria Ehrenberg, intervju.
118 Fältstudier.
119 Fältstudier.
120 Anställd B, intervju.
121 Anställd B, intervju.
122 Truedsson,  Jan-Tuve,  ”Utförsäljning på  bibblan”,  Kristianstadbladet,  16  november  2008  [Elektronisk 
dagstidning].
123 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Kulturhuset Vita skolan – byggdaboken.
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kan används som teaterlokal.124 Biblioteket finns på entréplan tillsammans med 
bibliotekariernas  kontor.  Huvuddelen  av  biblioteket  är  nu  inrymt  i  vad  som 
tidigare var en gymnastiksal och rymden i rummet är därför stor. Barnavdelningen 
och  turistbyrån  finns  i  två  angränsande  rum.  Där  finns  också  tidnings-  och 
tidskriftrummet  med  kaffeautomat.  Medan  biblioteket  ligger  till  höger  om 
ingången ligger tidnings- och tidskriftrummet till vänster och utanför dörren in till 
huvuddelen vilket är funktionellt eftersom de olika delarna har olika öppettider.125

I  källarplanet  hittar  man  magasinet,  släktforskarrummet  samt  personalens 
fikarum,  som är  gemensamt  för  alla  som arbetar  i  byggnaden.  Huset  är  både 
utvändigt  och  invändigt  vitmålat.  I  biblioteksdelen  finns  förvånande  få  dörrar, 
något  som  också  leder  till  att  musiken  från  musikskolan  lätt  färdas  ner  till 
biblioteket när eleverna övar. Utanför finns generöst med parkeringsutrymme och 
genom skulpturparken, som finns på andra sidan vägen, går en väg som leder in 
mot biblioteket från busshållsplatsen.126

124 Anställd C, intervju.
125 Fältstudier, anställd D, intervju och e-post.
126 Fältstudier.
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Marknadsföringen av biblioteket

I  detta  avsnitt,  som  är  det  första  av  tre  avdelningar  i  min  analys-  och 
undersökningsdel, kommer jag att behandla hur de anställda tänker runt omkring 
marknadsföring, vilka resurser som finns för detta arbete och vilken som ansvarar 
för  bibliotekets  marknadsföring.  Under  rubriken  ”positionering”  kommer  jag 
behandla hur de anställda betraktar hur väl deras markandsföring fungerar och 
vad de strävar efter att uppnå. Därefter kommer jag även att diskutera bibliotekets 
mission statement och inom vilka branscher biblioteket verkar. Slutligen går jag 
igenom de olika målgrupper som biblioteket riktar sig mot.   

Marknadsföra biblioteket?

Ett bibliotek måste finnas. Det är lagstadgat att bibliotek ska finnas i varje kommun, men det 
är klart. Det är upp till biblioteket, bibliotekets personal att populera sig och öppna vägarna in 
till biblioteket på olika sätt och vara aktiva som vi är då, med ett programblad som är väldigt 
digert hela våren.127

Det är klart en sorts marknadsföring, vi vill ju synas och förklara vad vi är för något. Men, vi 
har ju inte kommersiella kampanjer, ”passa på”, utan vi är en varaktig institution. Vi ska alltid 
finnas.128

En skillnad  som en del  i  personalen  nämner  när  marknadsföring diskuteras  är 
deras åsikter om skillnaden mellan kommersiell  marknadsföring och marknads-
föring  av  biblioteket.  Utifrån  deras  perspektiv  är  biblioteket  något  som alltid 
kommer att finnas och dessutom måste finnas inom varje kommun. Ett företag 
måste däremot göra allt för att tilltala nya och behålla gamla kunder. Biblioteket 
måste inte på samma sätt slåss för sin överlevnad. Samtidigt tycker många tycker 
att  marknadsföringen  är  viktigt  och  anser  att  deras  information  utåt  är  en 
marknadsföring  av  biblioteket.129 Ehrenberg  ser  det  som  en  av  bibliotekets 
kärnverksamheter.130

127 Anställd B, intervju.
128 Anställd D, intervju.
129 Anställd C, intervju, anställd D, intervju. 
130 Maria Ehrenberg, epost.
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Många av de anställda relaterar marknadsföring först och främst till reklam 
och annonsering av olika slag.131 Detta är inte unikt för bibliotekssektorn. Kotler 
nämner  att  uppfattningen  om  marknadsföring  ofta  reduceras  till  reklam, 
manipulering och säljande inom offentlig sektor.132 Grönroos menar att det också 
är vanligt att personalen inom tjänsteföretag missuppfattar begreppet och har svårt 
att  betrakta sig som försäljare.133 Han menar vidare att  ”[i]nom få branscher är 
missuppfattningen att marknadsföring är det samma som reklam så anammad som 
inom stora  delar  av  tjänstesektorn!”134.  Kotler  och  Lee diskuterar  skillnaderna 
mellan  den  offentliga  och  privata  sektorn  när  det  gäller  marknadsföring  och 
kommer fram till att dessa ofta är överdrivna. Precis som vilket företag som helst 
bör även offentliga organisationer arbeta med att förbättra sin verksamhet så att 
den är i linje med allmänhetens förväntningar. Det är också viktigt att förbättra 
bilden av verksamheten för att behålla allmänhetens förtroende och respekt. För 
att uppnå detta kan marknadsföring vara ett effektivt redskap.135

En av de anställda känner att hon har den kunskap som hon tycker krävs för 
att arbeta med marknadsföring, även om ingen av dem har någon utbildning inom 
det området. Då handlar det mycket om att de tycker att de vet tillräckligt för att 
hantera de uppgifter de har i nuläget.136 Andra tycker inte att de vet tillräckligt. De 
vill lära sig mer om hur människor lägger märke till saker och hur man väcker 
intresse.137 En i personalen säger att möjligheterna för fortbildning är goda och 
hon har även föreslagit en utbildning i marknadsföring till  bibliotekssamarbetet 
inom Nordöstra Skåne.138 Men, det finns också ett behov av resurser och extern 
kunskap.

Ansvar, budget och resurser

Vi har absolut ingen budget för det,  det har vi ju inte. Mer än att  vi kan skriva ut på våra 
papper, lite posters, lite broschyrer och sådant.139

Helinsky anser att  marknadsföringen av biblioteket  är såpass viktig att  det kan 
motivera nedskärningar på andra områden för att frigöra både tid och ekonomiska 
resurser.140 På Broby bibliotek finns ingen särskild budget för detta, men pengarna 
dras  från  den  övriga  budgeten  vid  behov.141 En  av  mina  informanter  påpekar 

131 Anställd C, intervju och anställd D, intervju.
132 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 10.
133 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 87.
134 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 52.
135 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 7 ff.
136 Anställd B, intervju.
137 Anställd D, intervju och anställd C, intervju.
138 Anställd C, intervju.
139 Anställd D, intervju.
140 Helinsky, Z.  och Heslin  Carlson, K. (2006),  En nödvändig  liten  bok  om marknadsföring  av  bibliotek 
(Lund: Btj), s. 17.
141 Maria Ehrenberg, intervju.
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däremot att programverksamheten i sig är ett sätt att marknadsföra biblioteket och 
till den finns ekonomiska medel avsatta.142

Ehrenberg  har  ansvaret  för  marknadsföringen  av  biblioteksverksamheten 
inom  Östragöinge  kommun.  I  kommunen  finns  ingen  med  det  övergripande 
ansvaret för marknadsföringen vilket lett till att tjänstemännen tar ansvar för detta 
inom sina  särskilda  områden.  Detta  är  en  svaghet  och  en  sådan samordnande 
tjänst i form av en strateg, diskuteras för närvarande.143 Kommunen saknar också 
en layoutare som kan hjälpa till med tryckt material; ”[v]i ska ha snygga skyltar, 
men  vi  har  inte  den  kompetensen,  inte  ens  i  kommunen  övergripande”.144 

Däremot  kan  biblioteket  vända  sig  till  kommunen  när  de  behöver  hjälp  med 
hemsidan.145

Även om en i personalen känner sig delaktig i arbetet med marknadsföringen 
och de övriga förfaller vara det så förs det inga djupgående samtal om detta bland 
personalen.146 En av mina informanter anser att det diskuteras alldeles för lite.147 

En annan informanter anser att man är medvetna om att tider förändras och man 
försöker anpassa sig så gått man kan efter detta.148 Hur biblioteket väljer att lägga 
upp sin marknadsföring blir i många fall baserat på de anställdas intuition om vad 
som fungerar.149

Positionering

Bibliotekets personalen anser inte att man når ut till  så många som man skulle 
vilja eller har det besöksantal som man önskar.150 Problemet ligger kanske inte i 
hur många man når ut till,  för alla är medvetna om att det finns ett bibliotek i 
Broby,  däremot  känner  de  anställda  att  bibliotekets  verksamhet  uppfattas 
felaktigt. När Ehrenberg tillträdde sin post som chef för verksamheten märkte hon 
att det fanns ett stort avstånd mellan biblioteket och dess potentiella användare.

När  jag  började  här  upptäckte  jag  att  man trodde,  man hade  en  väldigt  stadig  bild  av 
biblioteket  som en  finkulturell  och  tråkig  inrättning  för  bara  tanter.  Med  tanter  och  för 
tanter.151

142 Anställd D, e-post.
143 Maria Ehrenberg, intervju. 
144 Maria Ehrenberg, intervju.
145 Anställd D, intervju.
146 Anställd C svara via e-post att hon känner sig delaktig och anställd D svarar via e-post att hon inte anser att 
det förs någon djupgående diskussion.
147 Anställd A, intervju.
148 Anställd D, intervju.
149 Anstäld B, intervju och anställd C, intervju. 
150 Anställd D, intervju, anställd C, e-post, intervju, och Maria Ehrenberg, intervju. Anställd A och anställd B 
anser inte att man når ut till  så många man skulle vilja.
151 Maria Ehrenberg, intervju.
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Sedan  dess  har  Ehrenberg  arbetat  med  att  ”vända  bilden”  av  bibliotekets 
verksamhet  genom  att  poängtera  att  biblioteket  är  till  för  alla  och  att  det  i 
slutändan är allmänheten som ska vara med och bestämma vad biblioteket  ska 
erbjuda.  Man har bland annat anordnat bokprat där bibliotekarierna visserligen 
pratar  om viss  litteratur,  men  deltagarna  är  lika  välkomna  att  diskutera  egna 
böcker.  Genom att  föra en dialog med allmänheten försöker man ta tillvara på 
deras önskemål samtidigt som man informerar om vad biblioteket verkligen kan 
erbjuda sina användare.152 

Många i personalen känner att det finns förutfattade meningar om bibliotekets 
verksamhet som leder till missförstånd som att bibliotekets verksamhet reduceras 
till  utlåning  av  böcker.  Information  om  andra  tillgängliga  medier  och 
arrangemang är på intet sätt dold för allmänheten, men de anställda upplever att 
bilden av biblioteket och böckerna är oerhört stark i allmänhetens medvetande.153

Ja, jag vill ju tro att de inte har tid och ork, att det är anledningen till det. Att de inte tror att vi 
har någonting att  erbjuda, kan det  också vara. Att  de inte läser och bara tror  att  det  finns 
böcker här. Fortfarande kan folk bli förvånad över att vi har filmer och DVD:er.154

Många är positiva [...], men de kommer ändå inte hit. Då undrar man varför de inte kommer, 
men jag tror att läsningen. [...] Det är jobbigt att läsa till exempel och då går man inte hit för 
här ”måste alla läsa”. Jag skulle kunna känna att  man förutfattade meningar om biblioteket 
egentligen.155

Jag är rädd att de tycker att det är en boksamling.156

Kommentarerna är ibland ”jag köper mina böcker”. Det hör man ibland och då vet man inte 
heller att ”jag kan ju låna en skiva tillexempel eller en film eller en tidskrift”. Men, går man inte 
hit så vet man inte heller vad som finns.157

Vad man inom biblioteket håller på med är en repositionering. Man vill förändra 
den uppfattning om biblioteket som finns bland allmänheten, för att det bättre ska 
spegla den egentliga verksamheten.  Man befinner  sig inte  på den plats  i  folks 
medvetande som man vill.

Bibliotekets mission statement

Romulo  Enmark  har  studerat  de  svenska  bibliotekens  aktiviteter  och  delat  in 
dessa mål  i tre nivåer utifrån ett  ideologiskt och politiskt perspektiv. Först har 

152 Maria Ehrenberg, intervju.
153 Anställd A, intervju, anställd D, intervju, anställd C, intervju, och anställd B, intervju.
154 Anställd D, intervju.
155 Anställd C, intervju. 
156 Anställd D, intervju
157 Anställd B, intervju

41



biblioteket en funktion som förmedlare av information, kunskap och upplevelser 
och det  är  upp till  biblioteket  och kommunen att  se till  att  utbudet  passar  de 
potentiella  användarna.  I andra hand är biblioteket  en viktig tillgång för andra 
verksamheter  i  samhället  såsom skolan,  föreningar,  ålderdomshem  och  i  viss 
utsträckning även företag. Man förväntas också vara en fadder för det kulturella 
livet och stödja den kvalitativa kulturen.  Slutligen är biblioteket  en bidragande 
faktor  till  ”det  goda samhället”,  dvs. man ska från bibliotekets  sida arbeta  för 
demokrati och jämlikhet samt uppmärksamma och engagera minoriteters behov 
och deltagande i  samhället.  Man ska också förvalta  det  kollektiva  minnet  och 
vidarebefordra tidigare generationers upplevelser till kommande.158

Niclas  Lindberg  diskuterar  i  Biblioteksbladet  folkbibliotekens 
kärnverksamhet. Han lägger inte någon större vikt vid universitetsbiblioteken och 
skolbibliotekens kärnverksamhet,  eftersom de framstår  som mer självklara  och 
jag håller med honom i detta. Deras uppgifter är kopplade till de verksamhet de 
tjänar  som  redan  består  av  en  väldefinierad  målgrupp,  studenter,  lärare  och 
skolbarn.159 Han tar upp hur stort det uppdrag som möter folkbiblioteken är och 
lägger  fokus  vid  de  tre  begreppen  ”fritt  samla”,  ”fritt  ordna”  och  ”fritt 
tillgängliggöra”, som innebär ordnande och tillgängliggörandet av information.160 

Han nämner också Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen fyra definitioner 
av  folkbibliotekens  verksamhet  som  kulturcentrum,  kunskapscentrum, 
informationscentrum  och  socialtcentrum.161 Varje  folkbibliotek  har  givetvis 
möjligheten att på egen hand definiera sin målsättning och eftersom jag valt att 
arbeta med marknadsföringsteori  tänker jag ställa  en av Kotlers frågor till  mitt 
material.

What business are we in?162

Vetgirighet? Nyfikenhet? Tröst? Sällskap?163 

Kotler skriver att det hjälper att ställa sig den här frågan och det är en bättre start 
än att utgå ifrån de produkter och tjänster som erbjuds.164 

158 Enmark,  Romulo, (1990),  Defining  the  library's  activities,  (Göteborg: Centre for Library Research), s. 
69 ff.
159 Lindberg, Niclas, ”Kärnan i folkbibliotekens verksamhet – kan man tala om det?”, Biblioteksbladet, 2009:1. 
s. 5 [Elektronisk tidskrift].
160 Lindberg, N. ”Kärnan i folkbibliotekens verksamhet – kan man tala om det?”, Biblioteksbladet, 2009:1. s. 5 
f. [Elektronisk tidskrift].
161 Lindberg, N. ”Kärnan i folkbibliotekens verksamhet – kan man tala om det?”, Biblioteksbladet,  2009:1. s. 
8. [Elektronisk tidskrift].
162 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 78.
163 Anställd D, e-post.
164 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 78 f.
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Informationsbranschen

Vi är ett korrelat, alltså vill man söka fakta, vill man ha reda på hur saker är än bara en enda 
bild så är vi ett korrelat mot den förenklade bilden.165

Traditionellt sätt är bibliotekets kärnverksamhet att samla, ordna och tillgänglig-
göra information, precis som Niclas Lindberg skriver.166 Så är det även på Broby 
bibliotek.  Här  möter  man  konkurrenter  som  Internet,  vilket  av  de  anställda 
visserligen snarare betraktas  som ett  komplement.167 Via bibliotekets  hemsidan 
kan  man  få  tillgång  till  tips  om  källkritik.168 Läsfrämjande  verksamhet  är 
betydelsefull  eftersom den möjliggör för individen att överhuvudtaget ta del av 
information  och utvärdera  den.169 Och bibliotekarier  är  bra  på information,  att 
identifiera ett informationsbehov hos användaren och effektivt tillfredställa detta. 
Ehrenberg och en av de anställda poängterar att information kan levereras i alla 
dess  former  och även i  mänsklig form,  det  vill  säga en  expert  inom ett  visst 
området.170 Sedan biblioteket flyttade till nya lokaler upplever Ehrenberg att de 
kvalificerade informationsfrågorna har öka, vilket man ser som mycket positivt.171 

En av informanterna ser det som en viktig del av sina arbetsuppgifter att hålla 
sig uppdaterad och därmed bättre kan besvara svårare frågor som kan komma. 
Dessvärre  känner  hon  att  tiden  inte  alltid  räcker  till  detta.172 Men  även  om 
informationsbehovet  diskuteras  mycket  finns  det  även  ett  annat  behov  som 
biblioteket i Broby idag försöker tillfredställa och stimulera.

Upplevelsebranschen

Det ska vara skoj att  bo här. Det är inte skoj att  vara i Östragöinge, inte efter kl. 16:00 på 
eftermiddagen. Nej, vi är ett väldigt bra centrum för att se till att det kan bli skoj i alla fall vissa 
kvällar i veckan.173

Biblioteket  i  Broby  fokuserar  inte  bara  på  informationsbehovet  hos  sina 
användare  utan  ser  det  också  som  sin  uppgift  att  stimulera  allmänhetens 
kreativitet.  Enmark  nämner  också  det  som en  av  bibliotekets  uppgifter.174 De 
anställda talar om att de vill förmedla upplevelser till sina användare.175 Då menas 
upplevelser  genom  medier  eller  upplevelser  genom  läsning,  men  detta 

165 Maria Ehrenberg, interjvu.
166 Lindberg, N. ”Kärnan i folkbibliotekens verksamhet – kan man tala om det?”, Biblioteksbladet, 2009:1. s. 5 
f. [Elektronisk tidskrift].
167 Anställd D, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
168Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Sök och Finn > Källkritik.
169 Anställd C, intervju.
170 Maria Ehrenberg, Anställd D, intervju.
171 Maria Ehrenberg, intervju.
172 Anställd D, intervju.
173 Maria Ehrenberg, intervju.
174Enmark, Romulo, (1990), Defining the library's activities, s. 71.
175 Anställd B, intervju, anställd C, e-post och Maria Ehrenberg, intervju.
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tillsammans  med  vilken  programverksamhet  de  anställda  vill  bedriva  (teater, 
föreläsningar  och workshops),  tycker jag att  berättigar  att  placera  biblioteket  i 
upplevelsebranschen. 

Biblioteket har länge varit en kulturbärare i samhället och så ser man det även 
i Broby, att det är en ”lisa för själen”176 och att kulturen är viktig. Men, man har 
en ambition  om att  det  ska vara lekfullt,  dynamiskt  och stimulerande,  det  ska 
hända saker på biblioteket.177

Det måste finnas ett  kulturellt centrum. Någon måste tala om kreativitetens roll i samhället. 
Någon måste pusha för att uppmana alla till kreativitet egentligen.178

Det behov som man inte får glömma bort och som skymtar i verksamheten som 
Broby  bibliotek  bedriver  är  att  tillfredställa  ett  behov  av  kreativ  stimulans. 
Östragöinge kommun hamnade 2007 i bottenskiktet när det gällde kreativitet i en 
undersökning.179 En annan undersökning,  Sweden in the  creative  age,  placerar 
Östragoinge kommun på en 254:e plats av alla Sveriges kommuner när det gäller 
kreativitet.180 Sett mot denna bakgrund finns det en vilja att stimulera kommun-
invånarnas kreativitet och skapande.

Att  kommuninvånarnas kreativa sidor  uppmuntras är  en förutsättning för att  samhället ska 
kunna leva vidare.  Utan kreativa människor,  inga nya företagare.  Det  anser Östra  Göinge 
kommuns  kulturchef  Maria  Ehrenberg,  barn-  och  utbildningschefen  Bertil  Ängquist  och 
musikskolans rektor Sverker Eriksson.181 

Här  hoppas  biblioteket  och  framförallt  Kulturhuset  Vita  skolan  spela  en 
avgörande roll  genom att  erbjuda möjligheter till  möten,  skapande, upplevelser 
och kultur. Genom kreativiteten hoppas kommunen uppmuntra och stimulera en 
positiv tillväxt inom kommunen.182

Ehrenberg nämner också Gardners sju intelligenser och menar att biblioteket i 
Broby är bra på den logiska och verbala pedagogiken och läsförmågan är hög. 
Gardner menar att alla har en specifik kognitiv intelligens och är barnen då mer 
mottagliga för andra typer av intryck kan biblioteket idag inte tillmötesgå dem, 
vilket man upplever som ett problem.183

176 Anställd A, intervju.
177 Maria Ehrenberg, intervju och anställd D nämner i intervjun att det skall vara lekfullt.
178 Maria Ehrenberg, intervju.
179 Alfredsson, Karolina, ”Målet är ett kreativt centrum”, Kristianstadbladet,  20 september 2007, [elektronisk 
dagstidning].
180 Tinagli,  Irene,  (2007),  Sweden  in  the  creative  age (Göteborg:  Kulturgeografiska  institutionen, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet), s. 60. [Elektronisk version]. Det kan vara denna undersökning som 
avses i Kristianstadbladets artikel.
181 Alfredsson, K,  ”Målet  är  ett  kreativt  centrum”,  Kristianstadbladet,  20  september  2007,  [elektronisk 
dagstidning].
182 Alfredsson, K.  ”Målet  är  ett  kreativt  centrum”,  Kristianstadbladet,  20  september  2007,  [elektronisk 
dagstidning] URL: www.kristianstadbladet.se.
183 Maria Ehrenberg, intervju. Om Gardner se  Wikipedia,  den engelska versionen, gå till: Howard Gardner 
[2009-05-10].
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Målgrupper

Det är ju alla184

Jag tillhör de som anser att biblioteket har alla som målgrupp. Däremot kan man göra särskilda 
insatser och vi har i våra mål att barn och unga är våra prioriterade målgrupper.185

Vi har valt ut där vi känt att vi behövs.186

I detta avsnitt tänker jag redogöra för hur biblioteket arbetar med målgrupper och 
varför just dessa är mer framträdande i bibliotekets verksamhet. Biblioteken blir 
ibland anklagade för att  inte alls  tillämpa segmentering. Harrison menar  enligt 
Singh att biblioteket försöker vara allt för alla och ”fires at everyone but actually 
hits very few people with the information they need”.187 Precis som i Hjortsbergs 
och Nyströms studie visar de anställda en viss tveksamhet inför användning av 
ordet ”målgrupper”.188 De anställda på Broby bibliotek är medvetna om att det 
finns vissa grupper som biblioteket valt att satsa särskilt på.189 Det är framförallt 
grupper som man anser har ett särskilt behov av bibliotekets resurser och där man 
anser sig kunna spela en avgörande roll. En i personalen säger att man helst skulle 
vilja satsa på alla grupper, men eftersom de ekonomiska medlen är begränsade 
har man valt ut de som är i störst behov av bibliotekets resurser.190 Jag får inte 
intrycket  av  att  det  gjort  några  användarundersökningar  för  att  studera 
användarnas behov och förväntningar på biblioteket, förutom en barngrupp som 
fått tycka till om det nya biblioteket.191

Skolelever

Det är ju mycket barn och ungdomar. Man måste ju börja när de är små för att de verkligen 
ska få in det här med att gå till biblioteket, det är jätteviktigt.192

Inriktningen mot  skolelever  är  ett  politiskt  beslut,  men Ehrenberg tror  inte  att 
någon i personalen motsätter sig detta.193 Eftersom skolbiblioteken i Broby saknar 
utbildad  personal  och  resurser  har  huvudbiblioteket  ett  välutvecklat  samarbete 
med grundskolan och förskolorna på orten.194 Många i personalen framför vikten 
184 Anställd B, intervju.
185 Maria Ehrenberg, intervju.
186 Anställd C, intervju.
187 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 32
188 Hjortsberg, E., och Nyström, S. (1997), Marknadsföring, vad är det?, s. 51.
189 Anställd A, intervju, anställd B, intervju, anställd C, intervju, anställd D, intervju och Maria Ehrenberg, 
intervju.
190 Anställd C, e-post.
191Anställd D, intervju, anställd C, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
192 Anställd A, intervju.
193 Maria Ehrenberg, intervju.
194 Anställd C, intervju.
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av  läsfrämjande  insatser  och  även  att  lära  sig  att  hantera  och  utvärdera 
information.195 Biblioteket  kan erbjuda detta  och dessutom en plats  där barnen 
kan få ro till att läsa. Eftersom dessa resurser saknas på skolan finns ett tydligt 
behov att tillfredställa här.

Eleverna på högstadiet är svårare att nå ut till. En i personalen ser det som en 
större utmaning att  ordna aktiviteter  och program som tilltalar  denna grupp.196 

Men, sedan biblioteket öppnade i de nya lokalerna har man fått fler besökare i den 
åldersgruppen.197

Ägare

Det har varit en dag vi trodde de skulle bli av. Och under tiden har vi jobbat hela tiden för 
detta och framförallt då mycket på politikerna.198

Helinsky skriver  att  bibliotekspersonalen  ofta  glömmer  bort  att  vända sig mot 
beslutsfattarna i sin marknadsföring. Detta segment är viktiga eftersom det är de 
som  administrerar  de  ekonomiska  resurserna  och  beslutar  om  ramarna  för 
bibliotekets  verksamhet.  Biblioteket  kostar  pengar  och  för  att  få  ökade  eller 
fortsatta medel är det viktigt att kunna kommunicera resultaten till beslutsfattarna. 
Detta segment är inte i första hand användare utan utvalda utifrån sin position 
som beslutsfattare. Helinsky nämner några sätt att påverka beslutsfattarna och för 
ett  folkbibliotek  skulle  detta  innebära  att  visa  på  samarbete  med  utbildnings-
verksamheten inom kommunen, stöd för företag och ett bra bibliotek kan även 
spela en roll i marknadsföringen av kommunen som helhet. 199

På  Broby  bibliotek  ser  både  personalen  och  bibliotekschefen  kommun-
politikerna  som  en  viktig  målgrupp.  Innan  beslutet  fattades  om  att  flytta 
biblioteket till Vita skolan arbetade bibliotekspersonalen och Ehrenberg med att 
visa på bibliotekets potential genom att lyfta fram den positiva publiciteten och 
det arbete de gjorde, snarare än att klaga över lokalernas otillräcklighet. Det är 
istället något som andra parter har fått ge uttryck för.200

Kommunen  administrerar  många  verksamheter  och  alla  behöver  pengar, 
vilket var en av orsakerna till att beslutet röstades ner tidigare. Men, en anställd 
säger att det i den situationen har varit viktigt att inte ställa bibliotekets behov 
mot exempelvis skolans, för de behöver också resurserna. Istället har man bidat 
sin tid.201

Efter  det  att  det  nya biblioteket  öppnat  har  personalen  fått  önskemål  om 
visningar, vilket inte förväntades då man planerade nyöppningen. Detta är något 
195 Anställd D, intervju, Anställd C, intervju, och Maria Ehrenberg, intervju. 
196 Anställd C, intervju.
197 Maria Ehrenberg, intervju.
198 Anställd C, intervju.
199 Helinsky, Z. (2008), A short-cut to marketing the library, s. 43 f.
200 Maria Ehrenberg, intervju.
201 Anställd C, intervju.
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som senare kommer att användas för att visa på det stora intresse som det nya 
biblioteket  väckt  och  när  det  gäller  besökare  utifrån  kommunen  är  det  också 
positivt för Östragöinge som kommun.202

Den breda allmänheten

När jag började här så upptäckte jag att man hade en väldigt stadig bild av biblioteket som en 
finkulturell och tråkig inrättning för bara tanter. [...] [en i personalen] och jag har diskuterat 
detta många gånger och hon brukar använda begreppet att ”Var är de jag möter på Konsum?”. 
Var är de, de är inte här. Varför är de inte det? Så det är en bild som de har haft. Konsum 
samlar ju alla schatteringar och det är faktiskt så. De som var på konsum på lunchtiden var inte 
här. Det har börjat ändra sig.203

Utifrån de empiriska resultaten kan jag inte se att man skiljt  ut några särskilda 
segment inom denna grupp utan istället  försöker man erbjuda ett  program som 
uppvisar en mångfald och hoppas att det kan finnas något där för alla.204

En av de anställda hade lagt märke till att det hade varit fler manliga besökare 
efter  invigningen  av  det  nya  biblioteket.205 Det  är  i  denna  grupp,  den  breda 
allmänheten,  som  jag  upplever  att  de  flesta  icke-användare  finns.  En  av  de 
anställda  säger  att  de  saknar  ”karriärfolket”,  de  mellan  25-50.206 En annan  av 
mina informanter upplever att det är först när folk pensioneras som de får tid över 
att läsa och besöka biblioteket.207

I  samband  med  Vision  2015  vill  man  också  verka  för  att  öka 
kommuninvånarnas  stolthet  över  Östragöinge  kommun.  Genom  ett  vackert 
kulturhus hoppas man kunna påverka detta.208 Redan nu har de anställda hört det 
sägas  ”Hässleholm  har  ett  kulturhus  och  Östragöinge  har  kulturhus,  men 
Kristianstad har inget kulturhus”.209 I förhållande till  dessa båda orter är Broby 
ganska litet och att Broby har något som Kristianstad inte har blir betydelsefullt.

Barnfamiljer
Att bilda familj är en stor förändring i livet och en personalen upplever att en del 
börjar eller går tillbaka till att använda biblioteket efter det att de blivit föräldrar 
eftersom de  då  går  dit  tillsammans  med  sina  barn.210 Broby bibliotek  har  ett 
samarbete med barnavårdscentralen som ger nyfödda barn ett presentkort som de 
kan ta med sig till biblioteket där de då får sin första bok. På så sätt knyter man en 
kontakt med både barnet och föräldrarna i ett avgörande skede.211

202 Maria Ehrenberg, intervju.
203 Maria Ehrenberg, intervju.
204 Anställd A, intervju.
205 Anställd D, intervju.
206 Anställd D, intervju.
207 Anställd A, intervju.
208 Maria Ehrenberg, intervju.
209 Anställd C, intervju, samma sak framförs av Maria Ehrenberg under intervjun.
210 Anställd C, intervju.
211 Anställd B, intervju.
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Under det senaste året har biblioteket gjort en satsning på barnfamiljer genom 
ett projekt som man kallar ”Bokkassen”. Istället för att gå till biblioteket och låna 
böcker kan föräldrarna nu hämta en kasse med böcker på förskolan samtidigt som 
de hämtar barnen.212

Funktionshindrade

Ja, storstilsböcker har vi, Daisy, som du ser där, de som har lite svårare att läsa vanliga böcker 
försöker vi också hjälpa lite extra.213

Biblioteket har enligt § 8 i Bibliotekslagen en uppgift att ta funktionshindrades 
behov i särskilt beaktande.214 Här fyller biblioteket ett behov genom att tillhanda-
hålla  bland annat storstilsböcker och DAISY. Man har också ”boken kommer” 
-verksamhet som tar sig ut till  dem som av olika skäl inte själva kan ta sig till 
biblioteket.215 En  av  mina  informanter  nämner  också  att  man  vänder  sig  till 
handikapporganisationer och genom de anställda vid äldreboendena når man ut 
till  pensionärerna.216 Via bibliotekets  hemsida  finns  särskild  information  under 
beteckningen ”Läsa på flera sätt”, som särskilt vänder sig till individer med olika 
typer av handikapp, som en synskada.217

Nyckelpersoner

Vi måste jobba med [nyckelpersoner] för vi är inte tillräckligt många här för att kunna gå ut till 
en och en. Vi är tio stycken som håller fem bibliotek igång och vi är inte många som jobbar 
heltid.218

Eftersom personalstyrkan inte räcker till när det gäller att gå ut och informera om 
biblioteket  använder  sig  biblioteket  av  nyckelpersoner  som  rör  sig  i  samma 
miljöer som bibliotekets målgrupper. Så arbetar men exempelvis när man vänder 
sig mot  barn och unga. Då informeras  oftast  lärare  och rektorer  som i sin tur 
sedan kan gå ut i klasserna och föra informationen vidare. Barnen för det sedan 
vidare  till  sina  föräldrar.219 Man  arbetar  på  ett  liknande  sätt  när  det  gäller 
äldreomsorgen,  då  man  vänder  sig  till  vårdpersonalen  som  informeras  om 
bibliotekets  resurser  så att  dessa  kan tipsa  pensionärer  som de tror  kan ha ett 
behov av det.220

212 Anställd B, intervju.
213 Anställd D, intervju
214 Sveriges Riksdag > Dokument > Lagar > Svensk Författningssamling (SFS) > Bibliotekslagen.(1996:1596), 
[Man måste söka på lagens namn i sökfältet].
215 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Låna > Boken kommer.
216 Anställd C, intervju.
217 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Låna > Läsa på flera sätt.
218 Anställd C, intervju.
219 Anställd C, intervju, Anställd B nämner också denna kanal.
220 Anställd C, intervju.
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Biblioteket och marknadsföringsmixen

I min andra del av analys- och undersökningsavsnittet  kommer  jag att  relatera 
bibliotekets  verksamhet  till  marknadsföringsmixen som består  av de fyra p:na; 
produkt, plats,  pris och påverkan. Jag kommer i  stor utsträckning följa  samma 
struktur som i min teoretiska redogörelse. 

Produkt

In developing product plans, major variables for you to consider are those related to quality,  
design, features, options, size, name, and packaging. For example, a public library will make 
the obvious product decisions regarding choices of books, reference materials, and periodicals. 
Offerings at many libraries, however, have expanded enormously to now include options to 
check out audio books, music Cds, videos, and DVDs, select books in large type, take advan-
tage online databases and ebooks, and attend special lectures, community forums, and even 
film screenings. You will even find in some libraries espresso stands and teen cafes. 221

Det  enda  som  biblioteket  erbjuder  sina  använder  och  som  de  får  behålla  är 
lånekortet.  Inom Östragöinge kommun är två granitblock som står på varandra 
avbildade på lånekortet, vilket jag tolkar som en referens till kommunens vilja att 
bygga en profil på diabasen. Övriga produkter som biblioteket erbjuder består av 
tjänster  av  olika  slag.  Som  tidigare  tagits  upp  kan  tjänster  bestå  även  av 
upplevelser och inte enbart  förmedlas av individer utan även av automater och 
system.

Webben
Bibliotekens  hemsida  finns  tillgänglig  under  kommunens  hemsida.  De tjänster 
som biblioteket erbjuder via webben består i att användarna kan söka i katalogen, 
reservera böcker,  se öppettider,  ansöka om nytt lånekort,  spärra  lånekortet  och 
ändra sina personliga uppgifter. Om besökaren saknar någon titel i beståndet kan 
denne också lämna inköpstips via webben. Besökaren kan också se vad som för 
närvarande händer på kommunens bibliotek under ”aktuellt” -sidan.222

221 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 34. 
222 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > E-tjänster. För att reservera böcker måste 
besökaren ha ett lånekort och för att kvittera ut lånekortet man önskt om måste man besöka biblioteket.
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Utöver detta finns det även en sida vid namn ”svindlande höjder” som med 
jämna mellanrum uppdateras och erbjuder litteraturtips, länktips, musiktips och 
dylikt till besökaren.223 Det finns också en särskild avdelning anpassad för barn 
och unga. Denna innehåller lästips och anpassad information för denna grupp.224 

Via  webben  kan  besökaren  också,  om denne  har  lånekort,  få  tillgång  till 
bibliotekets  databaser.  Library  pressdisplay innehåller  dagstidningar  från  hela 
världen och på 40 olika språk. Via  Musikwebb  kan användaren ladda ner både 
populärmusik och klassiskt till sin dator och EBSCO tillhandahåller vetenskapliga 
engelskspråkiga artiklar och abstracts. Slutligen kan användaren även få tillgång 
till Global Grant som är en stipendiedatabas.225 

På biblioteket
Bibliotekets katalog är gemensam för alla biblioteken inom Östragöinge kommun 
och  katalogen  innehåller  omkring  50 000  poster  katalogiserade  som  böcker. 
Utöver  detta  erbjuder  biblioteket  ljudböcker,  talböcker,  tv-spel,  DVD:er  och 
språkkurser. Man erbjuder också  Svenska Dagbladet och  Dagens Nyheter  samt 
lokaltidningarna,  Norra Skåne,  Kristianstadbladet och  Sydsvenskan. Gemensamt 
tillhandahåller  biblioteket  ett  90-tal  tidskrifter.226 I  förhållande  till 
riksgenomsnittet  har  biblioteken  ett  stort  utbud  av  litteratur  i  förhållande  till 
invånarantalet.227

Förutom de databaser som användarna kan använda hemifrån finns några som 
enbart tillgängliga från bibliotekets datorer. Dessa är  Encyclopædia Britannica, 
Folke  Bernadottesamlingarna  och  Genline.  Den senare är till  för släktforskare 
och kan enbart användas på Broby bibliotek.228

Vid inköp använder man sig inte av BTJ:s listor utan läser istället våren och 
höstens böcker samt recensioner i dagstidningar.229 För några år sedan beslutade 
man sig för att lägga om inköpspolitiken. Tidigare gick man efter BTJ:s listor och 
personalen hade gemensamma inköpsmöten. Detta har man gått ifrån och de som 
har ansvar för inköpen är friare att välja vad de själva vill köpa in.230 En av mina 
informanter anser att man numera köper in mer på efterfrågan än vad man gjorde 
tidigare.231

223 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Svindlande höjder [I menyn till höger].
224 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Barn och Unga.
225 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Sök och Finn > Databaser.
226 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Vårt utbud; Östragöinge kommun > Kultur 
och Fritid > Kultur > Bibliotek > Vårt utbud > Tidningar; Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > 
Bibliotek > Vårt utbud > Tidskrifter.
227 Svenska biblioteksföreningen > Nyheter och Opinion > Statistik > Kommunvisa rapporter > Östragöinge 
kommun. Biblioteksföreningen har grafiskt formgivit den statistik som presenteras i Folkbiblioteken. 2007. 
228 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Sök och Finn > Databaser.
229 Anställd D, intervju.
230 Anställd D, epost
231 Anställd A, intervju.
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Det oväntade

Än så länge är det ingen som kan ersätta det personliga tipset.  Jag känner dig, du har lärt 
känna mig, jag vet vad du gillar. Jag är den som är bäst på att hjälpa dig med detta. [...] Men,  
jag tittar på Amazon tillexempel och deras ”baserat på dina tidigare inköp så vill vi tipsa dig 
om”,  fungerar  väldigt  bra.  Men vad  hittills ingen kunnat  konkurrera  med oss  om är  det 
oväntade.232

Det  som  Ehrenberg  framhåller  som  den  stora  konkurrensfördelen  är  ”det 
oväntade”.233 Genom att vara ett bibliotek i en mindre kommun har personalen 
fördelen att lära känna sina användare och kan därmed förse dem med personliga 
tips. Genom den personliga servicen och kännedomen om användarnas läsvanor 
kan bibliotekspersonalen se användaren på ett sätt som digitala system aldrig kan. 
Biblioteket  i  Broby ser  detta  som  en  av  sina  största  konkurrensfördelar.  Det 
oväntade gäller även programverksamheten i form av exempelvis författarbesök. 
Innan man kan börja erbjuda det oväntade och det lite mer främmande måste man 
dock bygga upp ett förtroende bland allmänheten, så att de kan känna att det är 
något för dem, även om de inte är helt säkra på vad det egentligen innebär.234

Programverksamhet
Biblioteket bedriver också programverksamhet. Under våren kommer denna vara 
präglad av en samverkan med Musikskolan som utvecklats i samband med att de 
båda nu huserar i samma byggnad. Tidigare har man haft ett arrangemang runt 
H. C. Andersen och under våren ska man göra samma sak med Selma Lagerlöf.235 

Man har  också  haft  ett  astronomiskt  tema  med  föreläsningar  och ett  uppblåst 
provisoriskt  planetarium.236 I  de  nya  lokalerna  kan  man  erbjuda 
teaterföreställningar för barnfamiljer, vilket man ser positivt på.237

Än så länge har man ingen strategi bakom programverksamheten förutom att 
göra så mycket  som möjligt  tillsammans med andra verksamheter  och försöka 
erbjuda något för alla. Då menar man inte att allt alltid ska tilltala alla, utan att 
programmet som helhet ska innehållet något intressant för alla.238

Innan flytten bedrev man en blygsam programverksamhet och hade egentligen 
inget regelrätt program. Under våren blir det första gången som Broby bibliotek 
kan erbjuda allmänheten en mer planerad programverksamhet.

232 Maria Ehrenberg, intervju.
233 Maria  Ehrenberg,  intervju.  Anställd  D  nämner  också  att  biblioteket  kan  erbjuda  det  oväntade  under 
intervjun.
234 Maria Ehrenberg, intervju.
235 Anställd C, intervju.
236 Lindell, Marie-Louise, ”Stjärnkväll i Broby”, Kristianstadbladet, 18 mars 2009. [Elektronisk dagstidning].
237 Anställd C, intervju.
238 Maria Ehrenberg, intervju.
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Kaffe
På kulturhuset finns en kaffeautomat och även ytterligare en automat där man ska 
kunna  köpa  fika  och  dylikt  kommer  att  installeras.  Denna  är  placerad  inne  i 
tidnings- och tidskriftrummet. En kaffeautomat passar bra eftersom många sitter 
och  läser  tidningarna  där.239 Helinsky  menar  att  ett  kafé  passar  väl  in  med 
biblioteket.240

Detta  är  också  en  möjlighet  för  biblioteket  att  nå  ut  till  en  av  sina  mer 
besvärliga  målgrupper,  nämligen  de  i  högstadieåldern.  Tidigare  bedrev 
kommunen  ett  ungdomskafé  i  centrala  Broby,  men  det  stängdes vid årsskiftet 
Istället  hänvisar man ungdomarna till  det nya utrymmet i Kulturhusets lokaler. 
Barn- och utbildningsförvaltningens chef Bertil Ängquist säger att ”Det kommer 
att finnas ett kafé i Kulturhuset, Vita skolan. Och med anledning av det tycker 
nämnden  att  det  finns  anledning  att  dra  ner  på  ungdomskaféet.”241 En  av  de 
anställda  säger  dock att  de  ännu inte  märkt  någon tillströmning av högstadie-
ungdomar.242

Branding
Biblioteket i sig är inget varumärke utan en företeelse eller en benämning på en 
företeelse. Däremot kan ”Broby bibliotek” betraktas som ett varumärke eftersom 
det då handlar om en specifik avgränsad verksamhet. Min studie involverar enbart 
de yrkesverksamma inom biblioteketsområdet i Broby. Min analys har inte i syfte 
att  visa på de faktiska  förhållandena  utan  mer  de ideala  förhållandena,  såsom 
personalen skulle vilja eller hoppas att verkligenheten ser ut eller kommer att se 
ut längre fram.

Attribut
Alla mina informanter nämner att biblioteket ska vara en plats för alla, en plats dit 
alla känner sig välkomna.243 Man vill att biblioteket ska bli ett tryggt rum, en oas 
dit  människor  kan  komma.244 Man  vill  också  gärna  att  folk  ska  förknippa 
biblioteket med trevlig personal, bra service och att de kan känna sig välkomna.245 

Samtidigt som man är medvetna om att biblioteket oftast kommer att förknippas 
med böckerna i deras samlingar så hoppas man ändå att kunna komplettera denna 
bild och göra den mer mångfacetterad.246 Samtidigt menar Ehrenberg att man inte 

239 Fältarbete.
240 Helinsky, Z. och Heslin Carlson, K. (2006), En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, s. 61.
241 Sällberg, Maria, ”Ungdomskafé stänger”, Kristianstadbladet 17 september 2008. [Eletronisk dagstidning].
242 Anställd D, telefonsamtal.
243 Anställd A, intervju, anställd B, intervju , anställd D, intervju, anställd C, intervju och Maria Ehrenberg, 
intervju.
244 Anställd D, intervju.
245 Anställd A, intervju, anställd B, intervju och anställd D, intervju.
246 Anställd B, intervju och anställd C, intervju. 
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får glömma bort böckerna som ändå är en stor tillgång och något man inte ska 
skämmas över.247

Fördelar

De kan ju verkligen önska olika media och vi fixar det åt dem. Vi har massa fjärrlån och köper 
böcker som de vill ha, filmer också.248

Det  är  att  man får  tillgång till ett  upplevelsecentrum och du  får  tillgång till folk som är 
intresserade av upplevelser av olika form. Och så är vi ett korrelat , alltså vill man söka fakta, 
vill man ha reda på hur saker är an bara en enda bild så är vi ett korrelat mot den förenklade 
bilden.249

Den fördel som framförallt nämns är att biblioteket är gratis för användarna.250 De 
köper in material  som efterfrågas och användarna kan komma med förslag till 
olika  evenemang.  Man har  också  kunna erbjuda  personlig service  och kunnig 
personal.251 Dessutom kan föreningar inom kommunen gratis använda lokalerna 
för  möten  och  dylikt  om  dessa  arrangemang  samtidigt  är  öppna  för  allmän-
heten.252

Värden
Joacim Hansson diskuterar det demokratiska värdet av bibliotekens verksamhet 
eftersom han betraktar den fria och jämlika tillgången till information ”som ett 
viktigt och gott redskap för människors vilja att förändra samhället”.253 Många av 
mina  informanter  nämner  det  läsfrämjande  arbetet  för  barn  och  unga.254 

Ehrenberg  talar  om  hur  biblioteket  kan  visa  på  ett  bredare  perspektiv  och 
motverka  den  enkla  bilden  av  hur  saker  och  ting  förhåller  sig.255 En  av 
informanterna  nämner  att  biblioteket  är  viktigt  för  demokratin.256 Ehrenberg 
menar  att  biblioteken  är  viktiga  för  att  ge  utrymme  för  och  uppmuntra  till 
kreativitet och lekfullhet.257

Personligheten

Vi har  ju många skolbarn här.  [Barnbibliotekarierna]  har  jobbat  mycket  och  varit  ute  på 
skolorna och pratat, så jag tror att [de] symboliserar biblioteket i mångas sinnen. Och [Maria 
Ehrenberg] syns gärna utåt, så hon är också en bild för det.258

247 Maria Ehrenberg, intervju.
248 Anställd D, intervju.
249 Maria Ehrenberg, intervju.
250 Anställd C, intervju, anställd B, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
251 Anställd C, intervju och Maria Ehrenberg.
252 Maria Ehrenberg.
253 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket , s. 16; s. 15 f.
254 Anställd C, intervju, anställd B, intervju och anställd D, intervju.
255 Maria Ehrenberg, intervju.
256 Anställd D, intervju.
257 Maria Ehrenberg, intervju, även anställd D nämner lekfullhet.
258 Anställd D, reviderad återkoppling samt intervju.
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Här har jag inga underlag att hämta från min fallstudie, förutom att det förefaller 
som om bibliotekets personlighet är nära förknippad med dem som arbetar där.259 

Bibliotekets  personlighet består  inte  av någon form av representativ användare 
utan den utgörs av bibliotekarien.

Pris

Most likely you think of price as just the amount of money paid for a product or service. In re-
ality, it also includes other values that consumers ”give up” in the exchange process. Given 
this, the real price a customer pays also includes nonmonetary costs such as their time, effort, 
psychological risks [...] or any physical discomforts that may be experienced260

Helinsky har bortsett från pris eftersom hon anser att det spelar en underordnad 
betydelse för bibliotekens verksamhet.261 Singh ser en möjlighet att avgiftsbelägga 
bibliotekets  tjänster  och  diskuterar  detta  i  sin  avhandling.262 Det  finns  olika 
metoder för att  mäta  hur mycket  allmänheten skulle  vara beredd att  betala  för 
bibliotekets verksamhet, men dessa är mer till för att utvärdera det ekonomiska 
värdet  av  biblioteket  som  sedan  kan  användas  i  bland  annat 
ägarmarknadsföring.263 Jag anser ändå att  ”pris” har en funktion när det  gäller 
marknadsföring av biblioteket. Marknadsföring är baserat på ett utbyte av värden 
och därför blir det aktuellt.  Jag föredrar Kotler och Lees utgångspunkt, att pris 
också  kan  vara  det  som  individen  ”offrar”,  vilket  innebär  att  det  inte 
nödvändigtvis behöver röra sig om ett ekonomiskt värde.264 I Strategic marketing  
for nonprofit organisations menar Kotler och Andreasen att dessa offer kan delas 
upp  i  fyra  kategorier.  Det  kan  vara  en  rent  ekonomisk  kostnad  i  form  av 
donnationer  eller  köp av  en  produkt  eller  tjänst.  Det  kan  också  involvera  att 
individen  uppmanas  omvärdera  sina  tidigare  uppfattningar.  Priset  kan  också 
innebära  att  individer  ombedes  överge  ett  beteende  till  fördel  för  ett  annat. 
Slutligen är tid och energi något som organisationen kan begära av individen, i 
form  av  frivilligarbete  eller  deltagande.265 I  min  fallstudie  har  jag  mestadels 
fokuserat på priset på bibliotekets tjänster i form av tid och energi.

På  Broby  bibliotek  är  det  mesta  gratis.  Vissa  evenemang  i  program-
verksamheten  kostar  en mindre avgift,  omkring 50 kr, men i  det  stora hela  är 

259 Anställd D, intervju.
260 Kotler, P. och L. Nancy, 2007, s. 34.
261 Helinsky, Z. och Heslin Carlson, K., (2006),  En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, s. 
40.
262 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 23 ff.
263 Aabø, Svanhild, ”Evaluation of libraries: experience from applying a method for non-market valuation”,  i 
Management, marketing and promotion of library services : based on statistics, analyses and evaluation,  
red. Flaten, Trine Kolderup , ( München:  Saur), s. 199.
264 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 34.
265 Kotler, P. och Andreasen, A. R. (1996), Strategic marketing for nonprofit organizations, s. 25, 441.
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biblioteket avgiftsfritt.266 De anställda nämner att  allmänheten betalar  med sina 
skattepengar och det är stämmer, men det är samtidigt inget aktivt val som görs av 
individen utan administreras av staten.267 Ekonomiskt sett kostar det användaren i 
stort sett ingenting att ta del av bibliotekets resurser. Men, jag anser att det ändå 
finns en kostnad för användare och det är tid.

Bokkassen

Vi som arbetar på biblioteket vet att  det finns stressade småbarnsföräldrar. Tiden räcker inte 
till att gå till biblioteket. Därför tänkte vi komma till föräldrar och barn när inte de kan komma 
till oss 268

Bokkassen  lanserade  under  hösten  2008,  med  hjälp  av  pengar  från  Statens 
kulturråd. Det är särskilt riktat mot småbarnföräldrar, som har ett stressigt liv och 
inte  har  tid  att  ta  sig  till  biblioteket.  Istället  för  att  ta  sig  till  det  egentligen 
biblioteket  kan  föräldrarna  hämta  upp  en  bokkasse  med  sex  barnböcker,  ett 
skrivhäfte och ett informationsblad från förskolorna i kommunen samtidigt som 
de  hämtar  sina  barn.  Det  kräver  inget  lånekort  och  det  finns  ingen begränsad 
lånetid, förutom att bokkassarna ska samlas in när vårterminen är slut för att ses 
över.269 När föräldrarna är klara med en bokkasse byter de bara ut den mot en 
annan  som  står  på  förskolan.  Projektet  har  varit  mycket  uppskattat,  både  av 
barnfamiljer och av personalen på förskolorna som kan använda böckerna i sin 
verksamhet. Därför kommer projektet troligtvis att bli en permanent satsning.270

Själva kassen är ett resultat  från ett  samarbete mellan sju bibliotek och ett 
högskolebibliotek inom Nordöstra Skåne, men det är bara inom Östragöinge som 
man valt att använda kassen för det här ändamålet.271

Egentligen förlorar biblioteket på detta sätt en del av sin traditionella vinst, då 
utlånen  inte  blir  synliga  i  statistiken,  men  personalen  kände  att  de  hamnade 
närmare sin målsättning.272 En av de anställda säger att ”det viktigaste kan inte 
vara  statistiken”.273 Hela  tiden  fanns  givetvis  tanken  att  i  slutändan  locka 
föräldrarna och barnen till själva biblioteket.274

I  detta  projekt  har  biblioteket  lagt  märke  till  ett  problem  som  hindrar 
barnföräldrarna  att  ta  sig  till  biblioteket,  nämligen  deras  brist  på  tid  och  ett 
biblioteksbesök  kostar  denna  grupp  tid  i  form  av  själva  besöket,  men  också 

266 Se bilaga 4 för vårens program på Kulturhuset Vita skolan.
267 Anställd C, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
268 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Barn och Unga > Bokkassen. Detta säger 
Ingrid Mauritzon-Olsson, barnbibliotekarie.
269 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Barn och Unga > Bokkassen. Anställd C 
nämner att bokkassarna ska samlas in och gås igenom under våren.
270 Anställd C, telefonsamtal.
271 Anställd C, telefonsamtal.
272 Maria Ehrenberg, intervju.
273 Anställd C, telefonsamtal.
274 Anställd B, intervju.
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planeringen  av  det.  Biblioteket  hade  kunnat  satsa  på  att  utveckla 
barnverksamheten och beståndet av barnböcker på själva biblioteket, men frågan 
är om det hade varit lika effektivt, eftersom den tid som barnfamiljerna hade fått 
investera  fortfarande  hade  varit  den  samma.  Priset  hade  varit  lika  högt  som 
tidigare.  Istället  har  man  gjort  bibliotekets  resurser  mer  tillgängliga  för  barn-
familjer vilket i sin tur minskar den tid de behöver offra för att ta del av dem. 

Incitament
Biblioteket har vissa avgifter, men jag tolkar det inte som att dessa är tillför att 
finansiera verksamheten utan att de fungerar som ett sätt att påverka användarnas 
beteende. På Broby bibliotek finns några ekonomiska incitament.

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid skickar biblioteket ut påminnelser. Avgiften för 
första  påminnelsen  är  0  kronor  och  för  andra  påminnelsen  40  kronor.
Därefter skickas det ut en räkning på böckernas kostnad. 275

I  dag  har  många  bibliotek  övertidsavgifter  eller  förseningsavgifter  för  att 
påskynda cirkulationen av böcker.  Man kan också bli  ersättningsskyldig för de 
medier  som  inte  lämnas  tillbaka  till  biblioteket.  Detta  är  ett  sätt  att  försöka 
undvika att en användare hindrar andra från att få tillgång till materialet. Det blir 
även  ett  sätt  att  undvika  stölder  av  böcker  eftersom  personen  i  fråga  blir 
ersättningsskyldig om materialet inte lämnas tillbaka. 

Det första lånekortet som skaffas är gratis, men om användaren skulle förlora 
sitt kort kostar det 10 kr att få ett nytt.276 Jag ser detta som en uppmaning att ta 
tillvara på det lånekort som erhållits och inte tappa bort det. Summan på 10 kr 
framstår mer som en markering än som ett köp eller böter.

Plats

Place strategies include important decisions regarding where, when, and how customers will 
access the offer, most often referred to as the distribution channel. [...] 

For libraries, place considerations are numerous, from physical locations, parking, hours, 
days of the week open, and placement of after-hour return boxes to whether materials can be 
reserved online and maybe even mailed to your home. 277

Det  är  när  det  gäller  lokaliseringen  som  stora  förändringen  för  bibliotekets 
verksamhet  har skett  eftersom man flyttat  till  en ny plats och har nya lokaler, 
vilka erbjuder bättre förutsättningar än de gamla. Tillgänglighet är ett ledord för 
bibliotekens  verksamhet  och  i  det  här  avsnittet  kommer  jag  redogöra  för  hur 

275 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Låna.
276 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Låna.
277 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 35.
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tillgängligheten på Broby bibliotek ser ut. Marknadsföringsmixens olika element 
påverkar varandra och det blir tydligt när man talar om plats eftersom platsens 
förutsättningar också bidrar till vilka tjänster och produkter som biblioteket kan 
erbjuda.  Som  tidigare  diskuterats  kan  tid  betraktas  som  ett  pris  och  då  blir 
distributionskanalerna  avgörande  eftersom  de  kan  begränsa  den  tid  som 
användaren behöver offra för att kunna ta del av bibliotekets resurser.

Distributionskanaler

Men i en sådan här liten by kan man ju inte säga att det är långt till någonting. Jag resonerar 
som så att det är gångavstånd till allting man ska till i byn.278

Det gamla biblioteket låg mittemot apoteket längs med väg 19, som är en genom-
fartsled. Då körde många förbi biblioteket, men nu är det utmed en mindre väg 
bakom busstationen, inte långt ifrån mataffärerna och skolan. Istället för en väg 
som  går  precis  utanför  byggnaden  har  man  nu  en  plan  framför  sig  som  för 
närvarande används som parkeringsplats.279 En av mina informanter nämner att 
parkeringsmöjligheterna  är  mycket  bättre  nu,  än  vad  de  var  vid  det  gamla 
biblioteket.280 

Jag har inte intervjuat den ansvarige för ”boken kommer” -verksamheten och 
därför  kan  jag  inte  uttala  mig  i  någon  större  omfattning  angående  hur  det 
fungerar. Klart är att det är en distributionskanal som tillgängliggör bibliotekets 
resurser för de som inte kan ta sig till biblioteket på egen hand. Efter flytten finns 
nu biblioteket  vägg i  vägg med ortens ålderdomshem,  Lindgården,  vilket  ökar 
möjligheten  för  de  boende  där  att  besöka  biblioteket  på  egen  hand.  De  nya 
lokalerna är också mer anpassade för rullstolar och rullatorer.281

På samma sätt verkar det nya läget ha underlättat för biblioteket att nå ut till 
barn och unga eftersom skolvägen för många barn numera går förbi biblioteket.282 

Detta har också börjat märkas eftersom barnen kommer in till biblioteket efter det 
att de slutat skolan.283 Om Ehrenberg fick mer finansiella medel skulle hon gärna 
se att man byggde en gångtunnel från skolgården bort till biblioteket, så att barnen 
kunde  gå  till  biblioteket  på  egen  hand  under  rasten,  vilket  i  nuläget  inte  går 
eftersom de måste korsa en trafikerad väg.284

Nyligen har ett samarbete påbörjats mellan biblioteken i sju kommuner inom 
Nordöstra  Skåne vilket  innebär  att  användarna  kan låna  böcker  på biblioteken 
som är med i samarbete och sedan lämna tillbaka dem på valfritt bibliotek inom 

278 Anställd B, intervju.
279 Fältarbete och anställd A, intervju.
280 Anställd A.
281 Anställd D, intervju.
282 Maria Ehrenberg, intervju och anställd C, intervju.
283 Anställd D, telefonsamtal.
284 Maria Ehrenberg, intervju.
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samarbetet.  Projektet  involverar  ännu inte  alla  typer av medier,  utan tonvikten 
ligger vid böckerna. DVD:er och CD-skivor omfattas ännu inte.285

Projektet med Bokkassen är också en ny distributionskanal då föräldrarna kan 
ta del av bibliotekets resurser via barnens förskolor. En anställd funderar på om 
att man möjligen borde synas på fler ställen och erbjuda sina produkter i andra 
sammanhang som exempelvis på platser där ungdomar tillbringar mycket tid, som 
i ishallen eller simhallen.286

Det som nämns är ett eventuellt införskaffande av en bokbuss, vilket skulle 
fungera som en ambulerande distributionskanal.  Eftersom kommunen består av 
många små byar utanför de större samhällena hade en sådan lösning lett till  en 
större närhet till  biblioteket.  Även om man inte har någon buss så arbetar man 
mycket med att gå ut till sina användare, genom att exempelvis besöka skolorna 
och ålderdomshemmen i kommunen.287

Webben kan också betraktas som en distributionskanal eftersom vissa data-
baser är tillgängliga online för bibliotekets användare hemifrån. Webben fungerar 
som  en  distributionskanal  eftersom  användare  kan  ta  del  av  de  tjänster  som 
erbjuds via den, som tidigare redogjorts för i avsnittet om produkter.

Öppettider

Vi tillhör östragöingebon så ja, vill man komma så ska man få komma. Vi ska aldrig säga nej. 
[...]  för  säger  du  något  positivt  så  når  det  fem och  säger  du  något  negativt  så  når  det 
tjugofem.288

Broby bibliotek har två avdelningar med olika öppettider. Så fungerade det även 
på det gamla biblioteket. Tidnings- och tidskriftrummet ligger vid sidan av och 
öppnar kl. 10:00 på vardagar, medan huvudbiblioteket, förutom tisdagar då man 
öppnar  samtidigt  som  tidnings-  och  tidskriftsrummet,  inte  öppnar  förrän  kl 
12:00.289

Biblioteket har öppet 12:00 till 19:00 måndagar, onsdagar och torsdagar. På 
tisdagar öppnar biblioteket redan kl. 10:00 för att vara tillgängliga för de som av 
olika  anledningar  har  förhinder  senare  på dagen.  Biblioteket  stänger  då 19:00, 
som  vanligt.290 På  fredagar  öppnar  biblioteket  kl.  12:00,  men  stänger  17:00. 
Tidigare  stängde biblioteket  redan 16:00,  men  det  visade  sig att  det  fanns ett 
behov  av  att  ha  öppet  längre.  Därför  flyttades  en  timme  från  tisdagen,  man 
öppnade tidigare redan 9:00, till  fredagen, så att man kunde ha öppet till 17:00 

285 Östragöinge kommun > Kultur och Fritid >Kultur > Bibliotek > Låna. Maria Ehrenberg, intervju.
286 Anställd A, intervju.
287 Anställd D, intervju
288 Anställd C, intervju.
289 Anställd C telefonsamtal.
290 Anställd D, telefonsamtal. För information om öppettiderna på Broby bibliotek se. Östragöinge kommun > 
Kultur och Fritid > Kultur > Bibliotek > Öppettider [i menyn till höger].
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istället.291 Det är enbart från den 1 september till den 30 april som biblioteket har 
öppet på lördagar och då endast mellan 10:00 till 13:00.

När  öppettiderna  utformas  säger  Ehrenberg  att  man  använder  sig  av 
timstatistiken  för  att  se  hur  stort  trycket  är  och  försöker  anpassa  sig därefter, 
vilket  ledde  till  de  förändrade  öppettiderna  på  tisdagar  och  fredagar.292 Men, 
biblioteket är inte stängt, utan allmänheten och framförallt skolan kan höra av sig 
och komma under de tider då biblioteket  egentligen är stängt. Skolan kommer 
oftast  tidigt  på  dagen  mellan  8:00  och  12:00.293 Biblioteket  har  en  öppen 
inställning till detta. Detta är en betydelsefull aspekt och man anser att man bör 
vara  tillgängliga  så  mycket  som möjligt  och  inte  avvisa  någon,  vilket  kan  ge 
upphov till en negativt upplevelse av bibliotekets service.294

Påverkan

Promotions are often described as persuasive communications [...], and an organization's com-
munications strategy includes a custom blend of advertising, personal selling, sales promotion, 
public relations, and direct marketing [...].

Promotional activities for libraries include elements from each of these categories. Consider 
a summer reading program targeting elementary students in a county. Promotional vehicles 
might include advertising (billboards), personal selling (school librarians mentioning the pro-
gram to students), sales promotion (banners to attract  the attention of parents dropping off 
and picking up children from school), public relations (stories and calendar listings in local 
newspapers), and direct marketing (postcards to households in targeted ZIP codes).295

Påverkan är ofta det första man tänker på när det handlar om marknadsföring. På 
Broby  bibliotek  förknippar  de  anställda  begreppet  mycket  med  reklam  och 
annonsering  i  olika  medier.  Påverkan  är  hur  biblioteket  kommunicerar  sitt 
budskap utåt.  Broby bibliotek använder  sig av många olika typer av påverkan. 
Mest  framträdande  är  användningen av de  lokala  medierna,  men  de  använder 
också offentliga kanaler för att nå ut, som skolan, äldrevården och kommunens 
hemsida.  Jag  har  också  studerat  bibliotekets  informationsmaterial  i  form  av 
programblad  och  affischer.  Sedan  är  också  bibliotekets  personal  engagerade 
försäljare av bibliotekets tjänster. 

291 Maria Ehrenberg, e-post.
292 Maria Ehrenberg, e-post.
293 Anställd C, telefonsamtal.
294 Anställd C, intervju.
295 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector , s. 35 f.
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Informationsmaterial

Vi har ingen reklam, jag skulle vilja ha någon som kunde reklam. Det  är en viktig bit  för 
biblioteket, som vi inte heller har i vår utbildning. Hur gör du ett bra [reklamblad]. Vi skickar 
ut lite lappar, men vi behöver ha det. Vi behöver också vara proffsiga på det. Då får vi lämna 
iväg det, det kan vi göra i och för sig. Det har ju blivit bättre, oerhört mycket bättre, än vad 
det var sedan man började jobba. Då var det en handskriven lapp.296

Man har ett antal broschyrer som man kan dela ut och affischerar också runt om i 
Broby om kommande arrangemang. Programbladet vid Kulturhuset Vita skolan 
våren  2009  finns  bifogat  som  bilaga  4.  De  anslagstavlor  som  används  är 
kommunens  och  de  allmänna  ute  i  kommunen.297 När  jag  under  invigningen 
besökte Broby hittade jag inget i  samhället  som informerade om invigningen i 
form av affischer eller dylikt.298 

De anställda har idéer om hur man skulle kunna marknadsföra sig bättre och 
föreslår  exempelvis  att  man  kunde stå  och dela  ut  flyers vid matbutiken  eller 
anordna någon aktivitet på Broby marknad.299 En anställd nämner också att man 
skulle kunna skaffa en bokbuss.300 Man nämner också gruppreklam som ett sätt att 
nå ut.  Egentligen bedriver  biblioteket  redan en form av direktreklam eftersom 
kommuninformationen som går ut till  alla hushåll i kommunen även innehåller 
information om biblioteket. 

Det man saknar är någon som vet hur man arbetar med reklam, kan arbeta 
med layout och grafisk formgivning.301 I vissa fall  har  biblioteket  lämnat  iväg 
material  till  ett  tryckeri,  men  annars  skriver  de  ut  på  sina  egna  papper  i 
skrivaren.302

Personal selling

Jag tror att vi som försöker sälja bibliotek ska vara och behöver vara mer lyhörda. Och kanske, 
att  vara tydliga med att  man måste välja olika kanaler, olika sätt  att  framställa beroende på 
vilka du talar till, talar med. Och också det, respektera det som de här telefonförsäljarna aldrig 
gör,  att  också  respektera  att  det  faktiskt  finns folk som av olika anledningar  väljer bort 
biblioteket.303

Bilden av försäljaren är fördomsfull och förknippas ofta med mindre smickrande 
attribut. Kotler menar att dessa stereotyper är förlegade och dagens säljare måste 
vara lyhörda inför kundens behov.304 Den typ av försäljning som biblioteket ägnar 

296 Anställd C, intervju.
297Anställd D, intervju, Maria Ehrenberg, intervju, anställd B, intervju, anställd A, intervju, anställd C, intervju.
298 Fältstudier.
299 Anställd C, intervju, anställd D intervju och anställd B, intervju nämner möjligheten att dela ut flyers. Maria 
Ehrenberg, intervju, anställd C, intervju och anstäld D, intervju nämner Broby marknad. 
300 Anställd D, intervju.
301 Anställd C, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
302 Anställd C, intervju.
303 Maria Ehrenberg, intervju.
304 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 705.
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sig  åt  kan  beskrivas  som  kundorienterad.  Precis  som  Ehrenberg  nämner  så 
behöver bibliotekets personal vara lyhörd.305 Inom kundorienterad försäljning står 
kundens behov och interaktionen mellan säljare och kund i centrum. Fokus ligger 
på problemlösning och en positiv upplevelse för kunden.306 Detta kan jämföras 
med hur bibliotekets personal försöker tillfredställa sina användares informations-
behov på kreativa sätt, exempelvis i form av andra människor med kunskap inom 
området.307 Singh lyfter också fram personal selling i sin forskningsöversikt. Han 
refererar  bland  annat  till  Faibisoff  och  Dragon  som,  oberoende  av  varandra, 
menar  att  ”personal  communication  is  the  least  expensive  but  most  powerful 
advertising medium available  to the library”.308 Det som däremot många av de 
anställda  associerar  med  försäljning  och  marknadsföring  är  en  försäljnings-
orienterad försäljning. Den beskriver Kotler som mer aggressiv och det centrala är 
inte kundens upplevelse utan försäljningen av produkten som sådan.309

Även om ingen av de anställda troligen skulle betrakta sig själv som försäljare 
har de en sådan funktion, mun till  mun- metoden som de anställda kallar  den, 
upplevs som väldigt effektiv och ligger nära till hands för de anställda att använda 
sig av. Det innebär att de muntligen informerar besökare om vad som händer på 
biblioteket.310 Det begränsar sig inte  till  arbetstiderna utan många i  personalen 
informerar  även  om  bibliotekets  aktiviteter  privat.311 Ehrenberg  anser  att  den 
lokala anknytningen hos personalen blir viktig i detta sammanhang eftersom de 
rör  sig  bland  bibliotekets  potentiella  användare  och  kan  då  informera  om 
biblioteket  och genom den personliga kontakten  effektivare  ”vända bilden”  av 
vad biblioteket står för.312

Att man talar om att det finns för det muntliga är jätteviktigt. Och det fungerar här. Jag kan 
känna att det fungerar i Östragöinge. Om det sedan är Östragöinge eller om det är den mindre 
orten.313

Folk får så mycket information till sig både på papper och dator så allt går inte in, men kan 
man prata, tror jag det kan bli lättare att nå ut. Man kan prata för varan på ett annat sätt, så att 
de blir intresserad. Verkligen tala om vad det är för innehåll för ibland kanske man inte riktigt 
förstår vad det här programmet är och vad det gör.314

Genom att  informera  muntligt  kan  de  anställda  ”prata  för  varan  på  ett  annat 
sätt”.315 Den muntliga  kommunikationen  är  också  bra  eftersom den tillåter  de 
anställda  att  besvara kritik  och klara  upp missuppfattningar  på en och samma 
305 Maria Ehrenberg, intervju.
306 För kundorienterad försäljning se Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 721.
307 Anställd D, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
308 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. 35.
309 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 721.
310 Anställd C, intervju, anställd B, intervju, anställd A, intervju och anställd D, intervju.
311 Anställd C, intervju, anställd B, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
312 Maria Ehrenberg, intervju.
313 Anställd C, intervju.
314 Anställd A, intervju.
315 Anställd A, intervju.
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gång. Det gör det också möjligt att motta tips om förbättringar eller önskemål om 
särskilda  arrangemang  och  inköp.  Eftersom  biblioteket  inte  har  gjort  några 
användarundersökningar blir den muntliga kommunikationen med användarna ett 
sätt att få feedback och tips om vad de önskar sig av biblioteket.316

Institutionella kanaler

Alla barn är i skolan så har du någonting som du vill ha ut [....] kan du gå till föräldrarna det 
hållet. 317

Kan vi då ge genom de som arbetar på äldreboendena, så vet de om att  ”nu har jag en som 
skulle vilja ha hjälp.” Likadant skolan, vi vänder oss till lärare och rektorer och då kan vi ha 
dem som hjälp.318

Eftersom barnfamiljer har barn i skola eller förskola använder sig biblioteket av 
skolverksamheten för att nå ut till denna målgrupp. När man exempelvis anordnar 
barnteater eller författarbesök med barnboksförfattare kontaktas skolan som för-
medlar denna information vidare till barnen som i sin tur informerar sina föräldrar 
om detta. De som nämner denna kanal upplever att den fungerar väldigt bra.319 Ett 
exempel  som  visar  på  detta  var  framförandet  av  ungdomsförfattaren  Mårten 
Melin  på  invigningen  av  Kulturhuset  Vita  Skolan.  Vid  detta  tillfälle  hade 
informationen inte  gått  ut  denna väg vilket  enligt en i  personalen förklarar att 
besöksantalet inte var så stort.320 På samma riktar man sig mot personalen inom 
äldreomsorgen för att de ska informera sina vårdtagare eller deras anhöriga om 
bibliotekets resurser.321 

Public Relations

Men, jag tror att vi har en öppenhet mot både radio och tidningar. De vet att det finns något 
här de kan använda.322

När vår nya kommunchef började så konstaterade han att  det  var kultur,  fritid och turism, 
framförallt biblioteket som var bäst på att  marknadsföra sig gentemot press. Vi syns nästan 
alltid och nästan alltid positivt.323

De anställda nämner ofta att de kontaktar tidningarna när de har ett evenemang 
som de  vill  nå  ut  med.324 Ehrenberg är  själv  skribent  och  har  arbetat  mycket 

316 Maria Ehrenberg, intervju.
317 Anställd C, intervju.
318 Anställd C, intervju. 
319 Anställd C, intervju, Anställd B, intervju.
320 Anställd C, intervju.
321 Anställd C, intervju.
322 Anställd C, intervju.
323 Maria Ehrenberg, intervju.
324 Anställd A, intervju, Anställd B, intervju, Anställd C, intervju, Anställd D, intervju och Maria Ehrenberg, 
intervju.
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medvetet mot medierna för att nå ut med verksamheten via lokaltidningarna.325 En 
av informanterna säger att 75 procent läser Kristianstadbladet medan de övriga 25 
procenten läser Norra Skåne.326 Att få tidningarna att göra reportage istället för att 
annonsera är både billigt och ger mer utrymme.  Även om tidningen når ut till 
många så är det främst den breda allmänheten som läser den och Ehrenberg tror 
inte att genomslaget är lika stort hos de som är 25 år och yngre.327 En annan viktig 
kanal utåt som nämns är lokalradion, Radio Kristianstad, som läser upp tips varje 
dag  om  aktiviteter  i  närområdet.328 En  av  de  anställda  nämner  också 
programverksamheten som en del av marknadsföringen.329 Det kan ses som ett 
sätt att ”skapa” nyheter som medierna kan använda.

Webben

Och det  är  ju mycket  det  här  med hemsidan idag,  vill man veta något  så går  man in på 
hemsidan och tittar.  Vill jag veta vad som händer på biblioteket,  kollar jag hemsidan. Där 
måste ju stå någonting.330

På  bibliotekets  egen  hemsida  kan  de  anställda  göra  reklam  för  bibliotekets 
aktiviteter,  men  i  vissa  fall  kan  de  få  särskilda  evenemang  placerade  på 
kommunens förstasida, antingen som huvudnyhet eller som en mindre nyhet. Den 
jag pratar med upplever det som relativt enkelt  att ordna om arrangemanget är 
någorlunda stort.331 Dessvärre finns programmet enbart tillgängligt i pappersform 
och genom kommunens evenemangskalender, vilket kan göra det svårtillgängligt 
för allmänheten.332

Ehrenberg känner att de saknar någon i personalen som kan arbeta med den 
interaktiva  utvecklingen  av  hemsidan.  Även  om  det  bland  personalen  finns 
anställda som är duktiga på att bygga hemsidor, saknas det någon som intresserar 
sig för och är kunnig i att blogga.333

325 Maria Ehrenberg, intervju.
326 Anställd C, intervju.
327 Maria Ehrenberg, intervju.
328 Anställd A, intervju, anställd C, intervju, och anställd D, intervju.
329 Anställd D, e-post.
330 Anställd B, intervju.
331 Anställd D, intervju.
332 Anställd C, telefonsamtal.
333 Maria Ehrenberg, intervju och e-post.
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Biblioteket och tjänstemarknadsföring

Jag definierar biblioteket som först och främst en verksamhet som erbjuder olika 
typer av tjänster. Biblioteket lånar visserligen ut böcker, som är materiella, men 
dessa  måste  lämnas  tillbaka  till  biblioteket  efter  en  viss  tid  och  blir  inte 
låntagarens  fysiska  egendom.  Tjänsten  består  av  möjligheten  att  låna  böcker. 
Bibliotekets  verksamhet  är  inte  bara  begränsad  till  boksamlingen  utan  man 
erbjuder  också föreläsningar,  barnteater,  boktips,  utställningar,  sökhjälp  och en 
vacker  miljö.  Dessa  aktiviteter  är  immateriella  och  bör  därför  betraktas  som 
tjänster,  med allt  vad detta  innebär.  Singh behandlar också biblioteken som en 
serviceverksamhet  i  sin  avhandling.334 I  boken  Biblioteket  som serviceföretag 
diskuteras också detta, även om författarna snarare mer diskuterar biblioteket som 
företag än som en serviceverksamhet.335

I den sista  delen av mitt  analys- och undersökningsavsnitt  kommer  jag att 
relatera bibliotekets verksamhet till teorier om marknadsföring av tjänsteföretag.

Word-of-mouth
När  det  gäller  tjänster  är  betydelsen  av  word-of-mouth  stor.  Tillskillnad  från 
”personal selling” och den muntliga kommunikation som personalen pratar om 
där  innebär  word-of-mouth  den  information  som  sprids  av  kommuninvånarna 
själva och inte från bibliotekets personal till användarna. Mycket på grund av att 
tjänsten inte syns, som en exempelvis en fysisk produkt, blir ett positivt omdöme 
från  någon  i  användarens  närhet  betydelsefullt  som  en  kvalitetsgaranti.  Som 
Kotler  skriver  är  ofta  osäkerhet  inför  en  tjänst  stor  och  därför  bidrar  positiva 
omdömen till att bygga upp en trovärdighet.336

Det är ringar på vattnet i bekantskapskretsar.337

334 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 10.
335 Widebäck,  Göran,  och Blomberg, Barbro,  (1992),  Biblioteket  som serviceföretag  :  kunden  i  centrum, 
Stockholm: Forskningsrådsnämnden, (FRN)), passim.
336 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 538.
337 Maria Ehrenberg, intervju.
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Här känner människor varandra på ett helt annat sätt, så det gör ju mycket från mun till mun. 
Det är mycket lättare, tror jag egentligen på så vis.338

På Broby bibliotek  tror  man  mycket  på  den  muntliga  informationens  positiva 
verkningar.  Det  gäller  både  den  muntliga  överföringen  av  information  från 
anställd till användare, men också den mellan kommuninvånarna.339 Broby är ett 
mindre samhälle med enbart runt 3 000 invånare och det kan vara som en annan 
av de anställda säger, att även om man inte känner alla i Broby så känner man 
igen alla. Vilket får konsekvenser för hur informationen sprids i samhället mellan 
olika individer.340

Bibliotekstjänsters karaktär
Under  denna  rubrik  kommer  jag  studera  bibliotekets  tjänster  utifrån  de 
gemensamma  drag  Kotler  nämner;  immaterialism,  oskiljbarhet,  variation, 
förgänglighet och brist på ägandeskap.341

En fysisk produkt kan bedömas efter dess utseende, hållbarhet  och design, 
men för att en tjänst ska kunna uppfattas av allmänheten måste den på olika sätt 
materialiseras.  På  ett  bibliotek  innebär  detta  att  de  anställda,  samlingarna, 
informationsmaterialet som distribueras och byggnaden som sådan blir betydelse-
fulla  faktorer  i  ett  försök att  göra den immateriella  tjänsten  de förmedlar  mer 
materiell.  Dessa  olika  områden  måste  sträva  mot  samma  mål,  mot  samma 
materialising, annars blir det svårt att skapa en enhetlig bild av vad verksamheten 
egentligen  arbetar  med  och  vill  uppnå.  Detta  kan  resultera  i  förvirring  hos 
användaren  och  tjänsten  blir  därmed  diffus.  Eftersom  köpet  av  en  tjänst  är 
omgärdat  av  mer  osäkerhet  än  vid  en  materiell  produkt  leder  det  till  att 
osäkerheten består. 342

Det mest materiella som Broby bibliotek erbjuder sina använder är böckerna. 
Dessa är som produkt både materiella och immateriella eftersom de förutom att 
vara en fysisk bok också sin läsare både kunskap och upplevelser. Kopplingen till 
böckerna är tveeggad. Dels  ger det biblioteket  ett  bra utgångsläge och en fast 
identitet  att vila på, dels vill man inte enbart förknippas med samlingarna utan 
visa mer på den övriga verksamheten som biblioteket bedriver. 

Under  invigningen  var  böckerna  undanskymda.  Genom  att  skjuta  undan 
hyllorna och göra rum för sittplatser under föreläsningarna, spelade böckerna en 
mindre roll  och istället  var fokus på de som framträdde och människorna som 

338 Anställd A, intervju.
339 Anställd A, intervju, anställd B, intervju och Maria Ehrenberg, intervju.
340 Anställd B, intervju.
341 Kotler, P. (2002), Principles of marketing, s. 537-544.
342 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 538.
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deltog. Detta var enligt Ehrenberg en medveten strategi.343 En sådan åtgärd kan få 
allmänheten att se annorlunda på bibliotekets verksamhet.

Australia: As an occupations, librarian is named after the building rather than the work that is 
done, like engineer, teacher etc. Its very passive in its connotations. Perhaps a new title is re-
quired.344

De anställda  blir  själva viktiga komponenter  då de blir  verksamhetens  ansikte 
utåt. Ann Sofia Perotti diskuterar i sin uppsats  Varför ska vi heta som vårt hus 
yrkestiteln ”Bibliotekarie”. Hon ser både för och nackdelar med att behålla titeln 
eller  byta ut  den mot  en ny, exempelvis  ”informationsspecialist”.345 Ett  sådant 
grepp  är  kanske  passande  inom  den  privata  sektorn,  för  utbildade  inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap som faktiskt inte arbetar på ett bibliotek, 
men inom bibliotekssektorn är det mindre lyckat. Om man ser på biblioteket som 
ett  tjänsteföretag  är  det  mycket  bra  att  de  anställda  går  under  benämningen 
”bibliotekarier” eller ”biblioteksassistenter”, eftersom det binder de anställda till 
biblioteket  och  gör  det  mer  konkret.  Att  börja  kalla  bibliotekarier  för 
”informationsspecialister”  skulle  kanske  ge  upphov  till  förvirring.  Dessutom 
erbjuder Broby biblioteket inte enbart information, utan även upplevelser, vilket 
inte skulle associeras till en sådan titel. Min fallstudie visar inte på att detta är en 
fråga  som  diskuteras  bland  de  anställda  på  Broby  bibliotek,  men  det  är  en 
pågående debatt inom kåren.

Kvaliteten på tjänsten kan variera beroende på vem som utför den och när. 
Detta  kan  avhjälpas  genom att  automatisera  vissa  led  i  processen.  Vid Broby 
bibliotek har jag inte lagt märke till någon form av automatiserade system, men 
jag vet att det har funnit en automatisk utlåningsmaskin vid det gamla.346 Varför 
denna plockats bort framgår inte av mitt intervjumaterial.

De  immateriella  produkterna  är  förgängliga.  Även  om  de  anställda  på 
biblioteket finns på plats är det inte säkert att deras tjänster är efterfrågade just då. 
Ehrenberg har bett sina anställda att ”tänk över de heliga passen”.347 Hon menar 
att man måste ställa sig fråga var man gör mest nytta. Ska man verkligen stå i 
informationsdisken  och vänta  på en fråga eller  finns det  viktigare  saker  att  ta 
tag i?348 Genom att det är möjligt att reservera böcker via bibliotekets hemsida och 
också  på  biblioteket  fungerar  detta  som  ett  sätt  att  sprida  efterfrågan  på 
eftertraktade böcker.

Slutligen finns det en brist på ägandeskap eftersom en tjänst inte resulterar i 
ett  ägande  av  något  fysiskt  som kan  påminna  om tjänsten  som levererats.  På 

343 Fältstudier, Maria Ehrenberg.
344 Prins, H., Gier, W. D., och Bowden, R. (1995), The image of the library and information profession, s. 33.
345 Perotti,  Anna  Sofia,  (2006),  "Varför  ska  vi  heta  som vårt  hus?"  :  en  studie  av  marknadsföring  av  
bibliotekarie, (Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap), s. 56 f.
346 Anställd D, intervju och fältstudier.
347 Maria Ehrenberg, intervju.
348 Maria Ehrenberg, intervju.
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Broby bibliotek arbetar man mycket med att nå ut med att biblioteket tillhör alla. 
Ehrenberg använder inte kundbegreppet eftersom hon anser att det är potentiellt 
exkluderande utan vill hellre se det som att användarna samtidigt är delägare i 
biblioteket.349  Joacim  Hansson,  doktor  i  biblioteks-  och  informationsvetenskap 
kritiserar  också  kundbegreppet  och  menar  att  dess  tillämpning inte  har  någon 
förankring i hur de anställda på biblioteken bemöter sina användare.350

Intern marknadsföring

I ett företag är de anställda en viktig tillgång och särskilt stämmer detta när det 
gäller tjänsteverksamheter eftersom de anställda spelar en sådan avgörande roll 
för användarens upplevelse av tjänstens kvalité. Grönroos säger att ”De anställda 
är tjänsteföretagets första kunder”.351

I min fallstudie uttrycker de anställda ett  stort engagemang för bibliotekets 
verksamhet.  De  är  högt  motiverade  och  trivs  med  sitt  arbete  och  på  sin 
arbetsplats. Under intervjuerna har jag lagt märke till att de identifierar sig med 
bibliotekets verksamhet och dess syfte.352 Flytten har troligtvis fungerat som en 
stor positiv katalysator för personalens motivation.353 Grönroos skriver att en av 
den intern marknadsföring är  att  motivera  personalen och i  detta  fall  har  man 
lyckats. Den  interna  marknadsföringen  funktion  är  också  att  uppmuntra  de 
anställda  att  vara  inriktade  på  kundens  behov  och  engagera  sig  i  marknads-
föringen av verksamheten.354

Ehrenberg  berättar  om hur  hon,  när  hon började  arbeta  inom Östragöinge 
kommun, försökte få personalen att se positivt på sina prestationer och få dem att 
premiera  sig själva för vad de åstadkom.  Från att  ha varit  en stel  och rigorös 
organisation har hon försökt övergå till att tillämpa en mer dynamiskt inställning 
där förändring och problem är en möjlighet till bra lösningar.355

Det  är  viktigt  att  den  interna  marknadsföring  får  de  som  arbetar  i 
organisationen att arbeta i samma riktning.356 På Broby bibliotek är man överrens 
om att man bland annat ska arbeta mot beslutsfattarna, ”aldrig säga nej”, ”vända 
bilden” av biblioteket, vara till för alla och ge ett gott bemötande.357 Det verkar 

349 Maria Ehrenberg, intervju.
350 Hansson, Joacim, (2005), Det lokala folkbiblioteket, s. 29.
351 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 75.
352 Anställd A, intervju, Anställd B, intervju, Anställd C, intervju, Anställd D, intervju och Maria Ehrenberg, 
intervju.
353Maria Ehrenberg, intervju och anställd A, intervju.
354Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 80.
355 Maria Ehernberg,intervju och e-post.
356 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 91 f.
357 Anställd C talar mest om att ”aldrig säga nej” till besökare om de vill kom och då framför allt skoklasser och 
förskolan.  ”Vända bilden” är  något  både Maria  Ehrenberg och Anställd  C nämner behovet  av men både 
anställd  D, anställd  B och Anställd A nämner problematiken bakom och hur man arbetar  med detta.  Att 
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finnas en enad uppfattning om vad man vill uppnå och vara. Alla utom en anställd 
uppfattar marknadsföring som en del av sina arbetsuppgifter.358 Däremot verkar 
det, som jag tidigare diskuterade, att detta är en faktor lite vid sidan av den övriga 
verksamheten.  Den  verkar  inte  tas  upp  på  personalmöten  och  diskuteras  inte 
genomgående av hela personalen tillsammans.359

Singh lägger stor vikt vid ledningens inställning till  marknadsföring och på 
Broby bibliotek  finns  en  stor  vilja  från  Ehrenbergs  sida  att  arbeta  med  dessa 
frågor.360 Grönroos  nämner  också  att  det  ideala  är  att  den  ansvariga  för 
marknadsföringen  också  befinner  sig  i  ledningsposition.361 En  av  anställda 
upplever också att deras chef är öppen för deras idéer och inte främmande för nya 
lösningar.362 En annan av de anställda ser möjligheterna till vidareutbildning för 
personalen som stora och biblioteket samarbetar på detta område med Högskolan 
i  Kristianstad.  Det  är  också  den  informant  som  personligen  föreslagit  en 
utbildning  i  marknadsföring  för  bibliotekarier  inom  samarbete  Nordöstra 
Skåne.363

Både Ehrenberg och en av de anställda nämner vikten av att ta tillvara på de 
anställdas  dubbelkompetenser.  Detta  avser  att  använda  de  anställdas  speciella 
intressen  och  erfarenheter  som  en  källa  för  inspiration  och  utveckling  av 
biblioteket.364

Interaktiv marknadsföring

De anställda betonar i intervjuerna serviceaspekten av yrket.365 I min fallstudie har 
jag inte kunnat hitta något som indikerar på att interaktionen mellan de anställda 
och användarna  är  otillräcklig,  snarare  tvärtom.  Jag har  dock enbart  intervjuat 
personalen  och  för  att  få  mer  insikt  om  hur  det  ligger  till  med  företagets 
personella  resurser  krävs en  studie  av användarnas  upplevelser  av bibliotekets 
service. 

Det som har varit ett problem både för den interaktiva marknadsföringen och 
personalen  är  de  fysisk-tekniska  resurserna.  Det  gamla  biblioteket  var  inte 

biblioteket  ska vara till  för  alla nämns av alla  mina informanter.  Samma sak gäller viljan att  ge ett  gott 
bomötande. Anställd C och Maria Ehrenberg talar mest om beslutsfattarnas inverkan, men biblioteket i relation 
till kommunen nämns även av anställd D.
358 Anställd B, intervju, som inte uppfattar det som en del av sina arbetsuppgifter arbetar inte på ett annat sätt  
än sina kollegor, men benämner det inte som marknadsföring.
359 Anställd A, intervjuer, anställd D, intervju och e-post.
360 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries, s. Passim, Maria Ehrenberg, intervju.
361 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 69.
362 Anställd B, intervju. Även om övriga i personalen inte nämner detta rent ut för jag intrycket av att det är en 
arbetsplats med högt i tak.
363 Anställd C, intervju.
364 Maria Ehrenberg,intervju och anställd C, intervju.
365 Anställd A, intervju, anställd B, intervju, anställd C, intervju och anställd D, intervju.
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anpassat  för  den  verksamhet  som  de  anställda  ville  bedriva.  Även  om  man 
försökte skapa ett trivsamt rum var situationen inte hållbar i längden.366

Trångt,  gammalt, bökigt och väldigt lite sittplatser. Det var ju ett  sådant bibliotek som man 
bara kom in på och lånade en bok och gick igen. Det är det vi hoppas att det ska bli något helt 
annat, att vi får ha några besökare som sitter kvar här.367 

Lokalerna  sätter  de  fysiska  ramarna  för  verksamheten  och  på  det  gamla 
biblioteket var dessa ramar snäva. Eftersom hyllsystemet var relativt robust var 
det  svårt  att  vara flexibel  och flytta  om vid behov.368 Bristen på utrymme och 
passande  lokaler  ledde  till  att  man  många  gånger  fick  tacka  nej  till  vissa 
verksamheter.369 I  vissa  fall  hyrde biblioteket  lokaler  på  andra  sidan  gatan  för 
evenemang,  .men  detta  är  problematiskt  eftersom  det  tar  bort  fokus  från 
biblioteket och risken finns att arrangemanget inte förknippas inte lika starkt med 
institutionen om den inte äger rum där.370. Det som de anställda nu hoppas på är att 
biblioteket ska bli mer än en samling böcker och att besökarna ska dröja sig kvar. 
Förhoppningen är att biblioteket ska bli samhällets vardagsrum.371 

En av de anställda nämner också disken som en viktig fråga vid utformandet 
av det nya biblioteket. Den gamla disken var stor och den anställda upplevde det 
som en barriär  mellan  dem och användarna.  Eftersom det  är  här  de  anställda 
många gånger möter användarna blir disken och vad den projicerar viktig.372 Den 
nya disken är betydligt mindre och ger ett öppet intryck. Den stänger inte in de 
anställda  utan  öppnar  upp  ett  utrymme  mellan  personalen,  biblioteket  och 
användarna.373

Eftersom hyllorna numera är försedda med hjul kan utrymmet användas mer 
flexibelt än tidigare, vilket bidrar till att biblioteket kan erbjuda en mer utvecklad 
programverksamhet.  Personalen  har  alltid  tyckt att  biblioteket  bedriver  en  bra 
verksamhet, även på det gamla biblioteket, men nu känner man att man har mer 
att komma med.374 Man har alltid varit stolt över biblioteket som idé, men nu är 
man även stolta över hur det fysiskt är utformat. 

Ehrenberg talar om hur bibliotekets delar har fått olika utformningar för att 
visa på mångfalden i vad ett bibliotek kan vara och också för att kunna tilltala 
olika  grupper.  På  entréplanet  och  kafédelen  är  designen  modern,  medan 

366 Anställd D talar  i  intervjun om hur man försökte  göra  miljön trivsam.  Anställd A talar  om lokalernas 
otilräcklighet under intervjun.
367 Anställd A, intervju.
368 Fältstudier.
369 Anställd B, intervju
370 Anställd B, intervju.
371 Anställd A, intervju.
372 Anställd D, intervju. En bild på den gamla disken finns i bilaga 2. En bild på den nya disken finns i bilaga 3.
373 Fältstudier.
374 Anställd D, intervju.
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magasinets utformning ger intrycket av ett gammaldags bibliotek med hyllor fulla 
med böcker.375 

Ungdomshörnan har blivit flyttad in till vuxenavdelningen. Tidigare låg den 
innanför barnavdelningen. En av de anställda menar att ungdomarna i den åldern 
börjar bli mer självständiga och det var i den åldern hon själv började upptäcka 
vuxenlitteraturen.376 Eftersom hyllorna är  på hjul  kan man lätt  möblera  om på 
biblioteket  och ungdomsavdelningens placering är ett  test.  Fungerar det inte så 
provar  man  något  annat.377 Detta  med  förändring är  något  en  annan  av  mina 
informanter  också  nämner  och  hon  ser  det  som  en  form av  marknadsföring. 
Biblioteket behöver inte alltid se likadant ut varje gång som användarna kommer 
dit.378

375 Maria Ehrenberg, intervju. Se bilaga 3 för bilder från det nya biblioteket.
376 Anställd D, intervju.
377 Maria Ehrenberg, intervju.
378 Anställd C, intervju.
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Slutsatser

Syftet  med  denna  uppsats  var  att  koppla  samman  marknadsförningsteori  med 
bibliotekets verksamhet. För att belysa detta har jag valt att göra en fallstudie av 
Broby bibliotek under deras flytt till Kulturhuset Vita skolan. De teorier jag utgått 
ifrån  är  främst  marknadsföringsmixen  såsom  den  presenteras  av  Kotler  och 
Grönroos teorier om markandsföring av tjänster. Jag har medvetet inte använt mig 
av några  frågeställningar  i  denna  uppsats  eftersom teoriernas  tillämpning som 
helhet  skulle  få fritt  spelrum. Däremot  kommer  jag i  mina  slutsatser  diskutera 
några  områden  som  visat  sig  särskilt  interssanta  i  min  undersökning.  Dessa 
omfattar  kreativitet  och  biblioteket  som  en  del  av  upplevelsebranschen,  de 
institutionella  kanaler  biblioteket  använder,  det  icke-monetära  priset  på 
bibliotekets tjänster,  vikten av lokal anpassning av bibliotekets verksamhet och 
materialiseringen av de tjänster som biblioteket erbjuder. Under den sista rubriken 
diskuterar  jag slutligen bibliotekets  förhållande till  marknadsföring. Biblioteket 
som  varumärke  har  ingen  egen  rubrik,  men  behandlas  i  samband  med 
diskussionen om lokal anpassning och i det sista avsnittet.

Kreativitet
Marknadsföring handlar om att identifiera och effektivt tillfredsställa behov. Inom 
bibliotekssektorn  har  fokus  länge  legat  på  informationsbehovet,  men  i  min 
fallstudie ser jag att  ambitionen är bredare.  Även om informationsbehovet inte 
alls spelar en underordnad roll för utvecklandet av verksamheten kompletteras det 
med ett annat, nämligen behovet av upplevelser och kreativ stimulans.379 Just i 
Broby  finns  ett  behov  av  stimulans  att  tillmötesgå  för  biblioteket  eftersom 
kommunens  kreativitet  är  låg  och  det  finns  en  vilja  att  ändra  på  detta.380 

Ehrenberg  nämner  det  oväntade  som  något  biblioteket  kan  erbjuda  sina 
användare, något nytt som kommer bortom användarens egen horisont, vilket som 
kan ses som en vilja till att stimulera genom att introducera något nytt.381 

379 Maria Ehrenberg, intervju.
380 Alfredsson, K.”Målet  är  ett  kreativt  centrum”,  Kristianstadbladet,  20  september  2007,  [elektronisk 
dagstidning].
381 Maria Ehrenberg, intervju.
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Människan är en nyfiken varelse och kan det vara så att  vi inte  alltid  är i 
behov  av  information  utan  av  stimulans?  Enmark  nämner  detta  som  en  av 
bibliotekets  uppgifter.382 Istället  för  att  invänta  ett  informationsbehov  kan 
biblioteket  genom kreativ  stimulans  väcka  en  nyfikenheten  och först  där  föds 
kanske informationsbehovet. Informationsbehovet kan också vara en stimulans i 
sig, men betraktar biblioteket det så? Kanske har biblioteket, som Kotler talar om 
för blivit  för fokuserade  på produkt  och förlorat  det  ursprungliga behovet  hos 
användarna  ur  sikte?383 Utifrån  min  fallstudie  kan  jag  inte  dra  några  klara 
slutsatser  om  förhållandet  mellan  informationsbehov  och  behovet  av  kreativ 
stimulans, men kreativiteten är något man lyfter fram vid Broby bibliotek. För att 
veta hur bibliotek i allmänhet förhåller sig till detta krävs mer omfattande studier. 

Institutionella strukturer
I Broby använder biblioteket sig av institutionella strukturer för att nå ut till vissa 
av sina målgrupper.  Särskilt  gäller detta  barnfamiljer,  äldre,  barn och ung. För 
Broby bibliotek är det märkbart genom att man använder sig av skolans strukturer 
för att nå ut med information till barn, unga och slutligen deras föräldrar. Man 
använder  sig  av  nyckelpersoner  eftersom  personalen  inte  räcker  till  för  detta 
arbete.  Detta  förekommer  även  inom  äldreomsorgen  där  man  sprider 
informationen om bibliotekets resurser genom vårdpersonalen.384

Inom de institutionella strukturerna är grupperna redan segmenterade. Det är 
grupper bestående av individer med gemensamma drag, gemensamma behov och 
det är därmed troligt att de kommer reagera likartat på olika typer av erbjudande 
och  marknads  stimuli.  Biblioteket  är  en  offentlig  verksamhet  och  själv  en 
institution och därmed är det kanske naturligt att dessa kanaler används. Men, när 
individer börjar röra sig utanför dessa blir det svårare för biblioteket att nå dem. 
När de börjar närma sig tonåren och vill skapa sin egen identitet faller segmenten 
sönder i mindre beståndsdelar och de homogena grupperna inom de institutionella 
strukturerna bryts upp. 

I detta läge har biblioteket inga resurser för att urskilja eller skapa nya och 
egna kanaler utåt. Efter det använder man sig istället av ”massmarketing” ut mot 
den breda allmänheten genom programblad, affischer, personlig försäljning och 
reportage i lokaltidningarna. På Broby bibliotek har man visserligen istället för att 
göra allt för alla, vilket hade lett till en urvattning av verksamheten, fokuserat på 
mångfald. De har försökt tänka att man ska erbjuda något för alla, fast inte på 

382 Enmark, R. (1990), Defining the library's activities, s. 71.
383 Kotler, P. (2002), Principles of marketing , s. 14.
384 Anställd C, intervju och anställd B, intervju.
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samma gång. Man blir inte för alla genom att tala till alla med samma röst eller 
genom att erbjuda alla samma saker, då blir man enbart samma för alla.385

Biblioteket är inte gratis...
Marknadsföring handlar  om ett  utbyte av värden.  En individ  byter något  med 
någon annan  i  utbyte  mot  något  nytt.  För att  överhuvudtaget  kunna  diskutera 
marknadsföring av bibliotek måste man ställa sig frågan vad biblioteket kräver i 
utbyte mot sina tjänster. Biblioteket kostar i stort sett ingenting för de som väljer 
att använda det. Visserligen betalar vi alla för biblioteken genom vår skattesedel, 
men detta är inget aktivt beslut från individens sida utan sker per automatik. De 
pengar som genom kommunens budget tillfaller biblioteket är enbart ett medel. 
Det man strävar efter är deltagande och detta har ett pris även om det inte är av 
ekonomiskt slag. Det finns andra typer av valuta. Kotler och Lee benämner det 
som något individen måste ”offra” för att kunna ta del av erbjudandet.386 Kotler 
och Andreasen tar upp fyra olika typer av uppoffringar som det kan röra sig om 
när priset inte är uteslutande monetärt.387 

Jag har diskuterat  exemplet  med Bokkassen där biblioteket  i  Broby utgick 
ifrån att barnfamiljer hade för ont om tid att ta sig till biblioteket. Man beslutade 
då att biblioteket istället skulle komma till dem. På så sätt reducerade man också 
den tid som biblioteket i vanliga fall hade kostat för familjen. Det hade kanske 
inte  lockat  fler  föräldrar  om  man  utvecklat  barnverksamheten  på  biblioteket, 
eftersom priset fortfarande hade varit för högt.

Produkten behöver nödvändigtvis inte vara den felande länken utan priset kan 
vara för högt. För biblioteken som i stort sett inte tar ut några avgifter är detta 
svårare  att  bedöma  eftersom  priset  kan  skifta  och  vara  beroende  av  lokala 
omständigheterna, men vet man vad priset utgörs av är det enklare att justera pris-
nivåerna, vilket kan leda till fler aktiva användare.

Lokal anpassning
Enligt marknadsföringsteori är det viktigt att förstå kundernas behov och därmed 
få kännedom om den kontext som de befinner sig i. Därför analyseras den socio-
kulturella,  ekonomiska  och  demografiska,  tekniska  och  politiska  och  legala 
omständigheter  som  påverkar  kunderna  för  att  bättre  kunna  tillmötesgå  deras 
behov.388 Av denna anledning kan biblioteket inte ha en bestämd kärnverksamhet. 
385 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 316 f.
386 Kotler, P. och Lee, N. (2007), Marketing in the public sector, s. 34.
387 Kotler, P. och Andreasen, A. R. (1996),  Strategic  marketing  for nonprofit  organizations, s. 25, se även 
s. 441.
388 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 93 f
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Broby bibliotek kan ha en kärnverksamhet, men biblioteket som idé i Sverige kan 
inte  ha  en  fastslagen kärnverksamhet.  Biblioteket  måste  anpassa  sig efter  den 
marknad  som  råder  i  det  lokala  sammanhang  där  det  verkar.  Det  är  i  den 
kontexten  som behoven måste  analyseras och  därefter  kan  en  kärnverksamhet 
utvecklas, som i exemplet med kreativitet. Hansson nämner Gier Vestheims bok 
Folkebiblioteket  i  forvandling där  Vestheim  för  fram  att  folkbibliotekens 
verksamhet  måste anpassas efter den miljö där det verkar och se till  de lokala 
behoven  av  information  och  kultur.389  Verksamheten  och  hur  man  väljer  att 
utveckla den beror också på vilka problem som infinner sig. Broby bibliotek har 
uppfattats som en finkulturell institution med bara böcker.390 För att motverka den 
uppfattningen har man arbetat med att ”vända bilden” av biblioteket.391 Man vill 
positionera sig på ett nytt sätt. Andra bibliotek kan möta andra typer av problem, 
men  dessa  måste  registreras  och  åtgärdas  då  de  upptäcks.  Hur  biblioteket 
uppfattas  är  en  avgörande  faktor  för  vilka  som  kommer  att  använda  det  i 
framtiden. Är man inte nöjd med den bild som existerar måste man handla för att 
förändra den. 

Det finns heller inga enkla lösningar på hur marknadsföringen på ett bibliotek 
bör  lösas.  Också  detta  beror  på  de  lokala  förutsättningarna.  De  anställda  vid 
Broby  bibliotek  upplever  att  den  muntliga  informationen  färdas  väl  mellan 
invånarna i Broby. För dem är detta en effektiv kanal utåt, vilket kräver att man 
som anställd på biblioteket också blir en del av det lokala sammanhanget. Även 
lokaltidningarna  är  en  stor  tillgång.  Ehrenberg  ser  de  i  personalen  med 
lokalförankring som en särskild tillgång eftersom de rör sig i samma miljöer som 
sina användare. 392

Man kan också diskutera lokal anpassning när det gäller varumärke. Solveig 
Hedenström från Länsbiblioteket  i  Uppsala  menar  att  ”[b]iblioteken är  [...]  ett 
starkt varumärke, det gäller bara att använda sig av det”.393 Ingår alla bibliotek 
under ett och samma varumärke eller handlar det om lika många varumärken som 
det finns kommuner i Sverige? Kotler menar att ett varumärke består av någon 
form av symbol, text eller en kombination av de båda.394 Något sådant finns inte 
gemensamt  för  folkbiblioteken  i  Sverige.  De anställda  på  Broby bibliotek  har 
vissa  önskemål  om  vad  de  vill  att  allmänheten  ska  förknippa  bibliotekets 
verksamhet med och en del av dessa drag är troligen gemensamt för hur många 
andra  bibliotek  i  Sverige vill  bli  uppfattade.  Samtidigt  finns det  ingen central 
organisation av folkbiblioteken eftersom de ligger under kommunernas  ansvar. 
Om det,  som min  fallstudie  pekar  mot,  är  så  att  varumärkets  personlighet  är 

389 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket , s. 30
390 Maria Ehrenberg, intervju.
391 Maria Ehrenberg, intervju och anställd C.
392 Maria Ehrenberg, intervju.
393 Kjellberg, N.”  Bibliotekens  förändring diskuteras”,  Uppsala  Nya  Tidning,  16  Mars  2009.  [Elektronisk 
dagstidning].
394 Kotler, P. (2001), Principles of marketing , s. 469.
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kopplad  till  dem som arbetar  på  biblioteket  blir  varumärkets  innebörd  väldigt 
beroende  av  den  lokala  kontexten  och  de  anställda  vid  just  det  lokala 
folkbiblioteket.  Det  lägger  också  stor  vikt  på  vilken bild  som de  anställda  på 
biblioteket förmedlar av sig själva.

Materialisering

De  anställda  vid  Broby  bibliotek  nämner  att  allmänheten  har  förutfattade 
meningar  om bibliotekets  verksamhet  och det  arbete  som utförs där.  Om man 
betraktar biblioteket som främst en serviceverksamhet blir detta inget underligt. 
Som Bateson, enligt Singh, nämner är en tjänst ogreppbar på två sätt. Dels är en 
tjänst fysiskt ogreppbar då den är immateriell,  dels kan den även vara psykiskt 
ogreppbar eftersom den måste upplevas för att man skall förstå dess innebörd.395

När jag påbörjade min studie ställde jag mig ofta frågan varför biblioteket 
som institution  var  så  beroende  av  de  som arbetade  där;  bibliotekarierna  och 
biblioteksassistenterna.  Varför behövde biblioteket  alltid  åtföljas av en anställd 
som kunde förklara vad verksamheten egentligen handlade om och varför visste 
människor inte  helt  enkelt  om detta? Allt  eftersom min studie  fortgått  har  jag 
insett att biblioteket i egenskap av tjänsteföretag har ett särskilt utgångsläge.

Inom Broby bibliotek ser man behovet av en utåtriktad verksamhet  och de 
arbetar mycket med att ge god service, vara tillgängliga för allmänheten och tala 
om bibliotekets tjänster. Den personliga kontakten mellan anställd och användare 
i den interaktiva marknadsföringen är betydelsefull anser Grönroos och avgörande 
för hur konsumenten upplever tjänstens kvalitet. Det diskuteras ibland inom kåren 
om  benämningen  bibliotekarie  borde  moderniseras  och  kanske  bytas  ut,  men 
bibliotekarien förkroppsligar biblioteket och gör det mer konkret. En ny titel i stil 
med ”informationsspecialist” skulle kanske göra bibliotekets verksamhet än mer 
diffus.  Som  jag  tidigare  diskuterat  befinner  sig  biblioteket  inte  enbart  i 
informationsbranschen  utan  även  i  upplevelsebranschen  och  exempelvis 
benämningen  ”informationsspecialist” omfattar inte denna aspekt.

Minst lika viktig är också interaktionen mellan konsumenten och de fysisk-
tekniska resurserna. Eftersom biblioteket  erbjuder en immateriell  tjänst blir det 
viktigt  att  materialisera  produkten  på  olika  sätt  för  att  användarna  ska  få  en 
föreställning om vad tjänsten  innebär.  De  anställda  på  biblioteket  är  ett  led  i 
denna  process,  liksom  byggnaden  och  andra  fysisk-tekniska  resurser.  Broby 
bibliotek var länge inhyst i lokaler som inte materialiserade det som personalen 
önskade. Det var ett trångt utrymme som ledde till att folk inte stannade kvar och 
det användes egentligen som just en boksamling, dit man kom för att låna böcker, 

395 Singh, R. (2005), Marketing culture of Finnish research libraries , s. 12.

75



varefter de lämnade biblioteket. De anställda menar att allmänheten missuppfattar 
bibliotekets verksamhet, men samtidigt så materialiserade de gamla lokalerna inte 
mycket  mer än just en boksamling. Lokalerna var gav inte ett  intryck som var 
förenligt med verksamhetens målsättning, att vara samhällets vardagsrum.

Vid Broby bibliotek vill de anställda nå fram med att de kan erbjuda mer än 
bokbeståndet. Det mest materiella som biblioteket erbjuder är däremot böckerna, 
vilket gör att det kanske inte är så konstigt att  folk förknippar biblioteket med 
främst böcker när det de möter är ett helt rum fullt med dem. Vid invigningen av 
Kulturhuset  spelade  böckerna  en  mindre  roll  och det  är  kanske  så man  också 
måste tänka från bibliotekets sida om man vill att uppfattningen ska förändras. 
Biblioteket måste materialisera andra komponenter än samlingarna.

Kalla det vid dess rätta namn?
Marknadsföring bedrivs vid Broby bibliotek, men den är inte alltid uttalad. Även 
om de anställda ser deras arbete utåt som marknadsföring och de flesta ser det 
som en  del  av  deras  arbetsuppgifter  reducerar  de  innebörden  till  reklam  och 
information.  De  anställda  tror  att  det  finns  skillnader  mellan  bibliotekets 
marknadsföring och hur kommersiella företag arbetar, men Kotler och Lee menar 
att dessa skillnader är egentligen inte så stora som de verkar. Det finns inte heller 
en typ av kommersiell  marknadsföring utan många olika. Man är på god väg i 
Broby, men utan budget och ett mer medvetet arbete med marknadsföringsfrågor 
som involverar hela personalen kan insatsen inte leva upp till sitt fulla potential. 
Det krävs mer resurser i form av personal och tid. Även om biblioteket är till för 
alla blir det kanske enklare att nå den målsättningen genom att dela upp den breda 
allmänheten  i  mindre  segment.  Samtidigt  är  det  svårt  på  en  mindre  ort  där 
segmenten tillslut inte blir så stora. Marknadsföring handlar också om att se till 
potentiella  kunders  behov  och  Broby  bibliotek  har  inte  genomfört  någon 
användarundersökning.  Visserligen  lyssnar  man  på  de  tips  som  lämnas  på 
biblioteket,  men  det  är  ett  område  som  inte  utretts  tillfredställande  ut 
marknadsföringssynpunkt. 

Grönroos  nämner  att  en  god  intern  marknadsföring  leder  till  motiverade 
anställda  som därmed  presterar  bättre  i  det  interaktiva  mötet  med  konsumen-
ten.396 De anställda vid Broby bibliotek tror på den produkt de erbjuder allmän-
heten och de tror på bibliotekets verksamhet. De informerar gärna besökarna när 
de kommer till biblioteket om de evenemang som biblioteket anordnar. De talar 
också  om  detta  på  sin  fritid  i  privata  sammanhang.  Men,  kan  man  kalla 
biblioteksanställda för biblioteksförsäljare, vilken är den egentliga funktion de har 
i detta sammanhang. Vad gör det med biblioteket? På vissa bibliotek har man gått 

396 Grönroos, C. (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, s. 77 ff
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över till  att  kalla  sina användare  för kunder  istället  för användare eller  dylikt. 
Ehrenberg värjer  sig mot  kundbegreppet  eftersom hon upplever att  en kund är 
någon man kan välja bort. Istället vill hon se bibliotekets användare som delägare 
i  verksamheten.  Det  unika  är  en  stor  konkurrensfördel  på  marknaden.  Kotler 
nämner, när det gäller varumärke, att attribut och fördelar är någonting som lätt 
kan kopieras  av konkurrenter.397 Den verksamhet  som biblioteket  bedriver  kan 
inget  annat  företag  erbjuda  sina  kunder  kostnadsfritt.  Genom  att  adoptera  en 
vokabulär som tillämpas inom den privata sektorn fjärmar man sig också från de 
demokratiska värden som biblioteket är förenade med, man ger frivilligt upp en 
del av sin identitet.

Prins et al talar om hur biblioteket måste bli mer marknadsorienterat.398 Det 
betyder  däremot  inte  att  man  måste  kopiera  den  kommersiella  sektorn  och 
överföra detta på biblioteket. Jag tror inte att man måste kalla användaren för en 
kund  för  att  kunna  tillämpa  Grönroos  teorier  om  interaktiv  och  intern 
marknadsföring. Biblioteken måste göra marknadsföringen sin egen på sitt eget 
sätt. Detta innebär inte att den inte ska bedrivas medvetet eller på intuition, men 
den  måste  förankras  i  verksamheten  och  hos  de  anställda.  Det  som  utgör 
bibliotekens  identitet  idag  måste  värnas,  samtidigt  som det  moderniseras  och 
marknadsanpassas.

397 Kotler, P. (2001), Principles of marketing, s. 469.
398 Prins,  H., Gier, W. D. och Bowden, R. (1995),  The image  of  the  library  and  information  profession, 
s. 59 ff.
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Sammanfattning

I min uppsats har jag använt mig av marknadsföringsmixen och marknadsförings-
teori såsom den presenteras av Kotler. Eftersom biblioteket är en verksamhet som 
erbjuder  sina  användare  tjänster  av  olika  slag  har  jag  kompletterat 
marknadsföringsmixen med Grönroos teorier  om tjänstemarknadsföring. Utöver 
detta har jag också haft stor hjälp av Singhs avhandling om forskningsbiblioteks 
marknadsföring  i  Finland  som  en  brygga  mellan  bibliotekets  verksamhet  och 
marknadsföringsteori.

Mitt syfte var att tillämpa mitt teoretiska ramverk på bibliotekets verksamhet 
och belysa detta genom att göra en fallstudie av Broby bibliotek. Under min fall-
studie har Broby bibliotek befunnit sig i ett expansivt skede då de flyttat till nya 
lokaler i det nyligen invigda Kulturhuset Vita skolan.

Biblioteket arbetar mot visa målgrupper även om man poängterar att man är 
till för alla. Dessa är barn och unga, barnfamiljer, funktionshindrade, kommunen 
och nyckelpersoner. 

Genom att studera deras programverksamhet och utgått ifrån vad de anställda 
sagt under intervjuer har jag observerat att biblioteket inte enbart befinner sig i 
informationsbranschen där man försöker tillfredställa ett informationsbehov, utan 
även i  upplevelsebranschen där man försöker tillfredställa  ett  behov av kreativ 
stimulans.

Jag  analyserade  biblioteket  efter  marknadsföringsmixen  fyra komponenter: 
produkt, pris, plats och påverkan. De produkter biblioteket erbjuder är till största 
delen tjänster och därmed immateriella. För att ge användaren en uppfattning om 
vad tjänsten innebär måste de fysisk-tekniska resurserna i biblioteket förmedla ett 
intryck som går i linje med hur biblioteket vill positionera sig.

Bibliotekets  tjänster  kan  också  sägas  ha  ett  pris,  även  om det  inte  alltid 
innebär ett rent ekonomiskt pris. Biblioteket lade märke till att småbarnföräldrar 
inte  hade  tid  att  besöka  biblioteket  och  därför  utvecklade  man  ett  projekt,  en 
bokkasse med barnböcker, som föräldrarna kunde hämta på kommunens förskolor 
och också lämna där utan att behöva gå till biblioteket. I detta fall bestod priset av 
tid, men det kan enligt Kotler och Andreasen, samt Kotler och Lee bestå av andra 
icke-monetära faktorer.

Biblioteket  har flyttat  och den plats där man nu befinner sig ligger ut med 
barnens väg till skolan vilket ökar chanserna att nå ut till denna målgrupp. Plats 
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inkluderar  även  bibliotekets  distributionskanaler  där  ”boken  kommer” 
-verksamheten kan nämnas som ett exempel.

Påverkan är det som de anställda främst förknippar med marknadsföring och 
vid  Broby  bibliotek  använder  man  sig  av  de  institutionella  kanalerna,  som 
exempelvis skolan för att nå ut till barn och unga. I de institutionella strukturerna 
är individerna redan indelade i segment där de är i  samma ålder,  har likartade 
behov och dylikt vilket gör denna kanal väldigt effektiv. Biblioteket använder sig 
också av PR i form av de lokala tidningarna och försäljning när de anställda både 
privat och under arbetstid sprider information om bibliotekets verksamhet.

Den  interna  marknadsföringen  förefaller  framgångsrik.  De  anställda  är 
mycket motiverade i sitt arbete och troligtvis har flytten till de nya lokalerna haft 
en inverkan på detta. De känner sig delaktiga i bibliotekets arbete och tror på de 
tjänster  de  erbjuder  allmänheten  och  på  bibliotekets  positiva  funktion.  De 
förefaller också arbeta mot samma mål vilket omfattar att vara till för alla, bredda 
bilden av vad ett bibliotek kan erbjuda, arbeta med läsfrämjande åtgärder, ge god 
service till sina användare m.m. 

Den  interaktiva  marknadsföringen  sätter  stort  fokus  på  både  de  fysisk-
tekniska  resursernas  och den personella  interaktion  med  användaren.  Dessa  är 
avgörande för  hur användaren  upplever tjänsten.  De gamla  bibliotekslokalerna 
skiljer sig mycket från den nya och de fysisk-tekniska resurserna förmedlar nu en 
annan bild av vad biblioteket är. Personalen upplever att allmänheten betraktar 
biblioteket  som mestadels  en samling böcker  och på det  gamla  biblioteket  var 
böckerna  mycket  i  fokus.  Med  en  flexiblare  inredning  har  biblioteket  nu  en 
möjlighet att förändra denna bild. 

I  min  studie  har  jag  funnit  att  det  inte  finns  någon  budget  avsatt  för 
marknadsföringen av bibliotekets verksamhet. Det saknas också en layoutare som 
kan  hjälpa  till  med  trycksaker.  Detta  är  en  kompetens  som  saknas  även  på 
kommunal  nivå.  Biblioteket  har  inte  heller  genomfört  någon  omfattande 
användarundersökning  utan  lyssnar  på  tips  från  allmänheten.  Ansvaret  för 
marknadsföringen ligger på kultur- och bibliotekschefen Maria Ehrenberg, vilket 
passar  väl  in  med  hur Grönroos anser  att  det  bör  se ut  i  ett  tjänsteföretag då 
marknadsföring måste genomsyra hela organisationen och inte bara hanteras av en 
separat marknadsavdelning. 

De  anställda  anser  att  deras  information  utåt  är  marknadsföring,  men  de 
bedriver marknadsföring i  en större omfattning än vad de själva tror.  Det som 
behövs är ett mer medvetet arbete med dessa frågor i hela personalen, något som 
dock kräver resurser och tid.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

Hur länge har du arbetat vid Broby bibliotek?

Vad är din yrkesmässiga och akademiska bakgrund?

Hur brukar ni informera allmänheten om bibliotekets aktiviteter?

Finns det en plan för hur det ska gå till vid exempelvis ett författar besök?

Vilken är er viktigaste och mest effektiva informationskanal utåt? 

Hur syns biblioteket i byn?

Når ni ut till så många som ni skulle vilja?→ Nej→ Vad tror du skulle behöva 
göra annorlunda?→ Vad hindrar er att göra så?

Vad tycker du är det viktigaste att ni ut med om bibliotekets verksamhet?→ Vad 
är det som du främst vill att folk ska tänka på när de tänker på biblioteket?

Vilka är de största fördelarna för användarna av att använda biblioteket?

Vilken roll spelar biblioteket i Östragöinge kommun?

Vilka konkurrerar biblioteket med?

Finns  det  några  naturliga  sammarbetspartners  för  biblioteket?→  I  vilka 
sammanhang skulle  du vilja/inte  vilja  se biblioteket?  → Vilken roll  spelar 
biblioteket i Östra Göinge kommun i nuläget?

Hur  skulle  du  vilja  beskriva  era  besökare?→  Är  de  representativa  för 
befolkningen i Broby? → Har du märkt någon skillnad efter flytten?

Vilka  är  era  målgrupper?→ Hur har  ni  valt  ut  dessa?→ Varför har  ni  valt  ut 
dessa?→ Hur arbetar ni för att nå ut till dem?→ Hur fungerar det?→ Tror du 
det kommer att fungera bättre efter flytten?→ Ja/Nej→ Varför?→ Kommer ni 
att  omvärdera  era  målgrupper  i  samband med flytten? Arbeta  på ett  annat 
sätt?

Hur arbetar ni för att nå ut till icke-användare? 

Är det någon skillnad på det ni informerar om utanför biblioteket, och det som ni 
informerar om när ni träffar användarna på biblioteket?
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Vilket intryck ville ni ge användarna på det gamla biblioteket?→ Tror du att ni 
uppnådde det?→ Nej→ Vad tror du det beror på?→ Hur hade du velat arbeta 
istället?

Ni har ju flyttat nu till Vita Skolan, hur har det gått?

Blev det som du hade föreställt dig?

Varför flyttar biblioteket?→ Vad är fördelarna?→ Hur påverkar det nya fysiska 
läget?

När började ni känna att det gamla biblioteket var bristfälligt?→ På vilket sätt?

Vilket intryck vill ni ge användarna på det nya biblioteket? Hur kommer ni arbeta 
för att nå ut med det?→ Har ni planerat att arbeta med nya verksamheter på 
biblioteket?→ Tror du att ni kommer få möjligheter att arbeta på det sättet 
som ni ville på det gamla?

Arbetar ni utifrån någon särskild målsättning inom biblioteket?→ Hur ser du på 
förutsättningarna att nå era mål nu i jämförelse med innan flytten?

Skulle  du kalla  det  sättet  som ni  arbetar  på för att  informera  allmänheten  för 
marknadsföring?→Ja→ Varför?→Nej→ Vad är skillnaden?

Det är ett problematiskt begrepp och därför skulle jag vilja vet hur du definiera 
marknadsföring?/Vad är marknadsföring för dig? 

Tycker  du  biblioteket  behöver  marknadsföras?→Ja→  Varför  ska  biblioteket 
marknadsföras?→Nej→ Varför inte?

Vilka  har  varit  de  prioriterade  frågorna  i  samband  med  flytten?→  Vilka  är 
bibliotekets  viktigaste  verksamheter?→  Hur  har  ni  prioriterat 
marknadsföring?→ Varför?

Vilka är dina arbetsuppgifter?→ Ser du marknadmarknadsföring som en del av 
dina arbetsuppgifter?→ Känner du att du har den kunskapen som krävs för att 
hantera s-föringsfrågor?

Hur tycker du rent administrativt att marknadsföring av biblioteket bör skötas?

Känner du dig delaktig i arbetet med bibliotekets utveckling?

Här känns det att gå till jobbet nu efter flytten?
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Bilaga 2: Fotomaterial från det gamla biblioteket 
i Broby

Fasaden till det gamla biblioteket. Fotograf: Unna Stenram.

Tidskrifts- och tidningsavdelningen på det gamla biblioteket. Fotograf: Unna Stenram
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Barnavdelningen på det gamla biblioteket. Bakom barnavdelningen ligger ungdomsavdelningen 
Fotograf: Unna Stenram.

Disken på det gamla biblioteket. Fotograf: Unna Stenram.

Vy bort mot facklitteraturen, vuxenavdelningen m.m. Fotograf: Unna Stenram.
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Bilaga 3: Fotomaterial från det nya biblioteket i 
Broby i Kulturhuset Vita skolan

Fasaden till Kulturhuset Vita skolan. Fotograf: Karolina Persson.

Vuxenavdelningen,  facklitteratur  och  ungdomsavdelning  i  det  nya  biblioteket.  Utrymmet  var  
tidigare en gymnastiksal. Fotograf:Karolina Persson.
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Detalj från barnavdelningen. Fotograf: Karolina Persson.

Detalj från barnavdelningen. Fotograf: Karolina Persson.

Detalj från barnavdelningen. Fotograf: Karolina Persson.
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Magasinet i källaren på det nya biblioteket. Fotograf: Karolina Persson.

Det nya tidnings- och tidskriftrummet med kaffeautomat. Fotograf: Karolina Persson.

Vy in mot barnavdelningen. Till vänster skymtar den nya disken. Fotograf: Karolina Persson.
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Bilaga 4: Vårens programblad för Kulturhuset 
Vita skolan 2009

Insidan av vårprogrammet på Kulturhuset Vita skolan 2009. Bibliotekets aktiviteter presenteras  
tillsammans med Musikskolans
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Insidan av vårprogrammet på Kulturhuset Vita skolan 2009. Bibliotekets aktiviteter presenteras  
tillsammans med Musikskolans.
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