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1. Inledning  
 

Mitt intresse för den ekonomiska situationen för akademiska biblioteken i Sverige och 
England väcktes eftersom jag är bosatt i Storbritannien och har insyn i hur systemet 
fungerar här. Eftersom jag kommer från Sverige och studerar vid en högskola i Sverige 
har jag också kännedom om det svenska systemet. Men den viktigaste orsaken för att 
välja att undersöka Sverige och England är den skillnad som finns mellan de olika 
länderna när det gäller hur man som student betalar för sin utbildning. I Sverige är all 
utbildning gratis för EU medborgare medan studenter i England betalar en avgift för 
universitetsutbildning. Därför blev jag intresserad av att se om synen på marknadsföring 
av de akademiska biblioteken skiljer sig åt mellan de två länderna. Känner 
bibliotekspersonalen i England att de till en högre grad än i Sverige måste nå ut med 
vad man kan erbjuda, både internt och externt eller finns det ingen skillnad mellan de 
bägge länderna?  

De krav som de akademiska biblioteken ställs inför har förändrats och de har nu mycket 
konkurrens från andra aktörer. Den nya teknologin har gjort att många intressenter finns 
som kan erbjuda tillgång till information och det gäller för biblioteken att kunna visa på 
vilket sätt de kan skilja sig från de övriga aktörerna (Alvite & Barrionuevo, 2011, s29). 
Biblioteken är inte längre så självklara som förmedlare av information, utan leverantörer 
av elektroniskt material kan komma att konkurrera med biblioteken. Det här gör att 
marknadsandelen för bibliotek kan minska eftersom det finns andra informationsföretag 
som erbjuder tillgång till elektroniskt material (Mi & Nesta, 2006, s 415).   

De förändringar som har skett i samhället innebär alltså att konkurrensen har ökat och 
därför kan marknadsföring vara ett sätt för biblioteken att göra omgivningen medveten 
om de tjänster de erbjuder. Vad som är intressant att studera för den här uppsatsen är om 
det finns någon skillnad mellan hur bibliotek marknadsför sina tjänster beroende på om 
de är del av en vinstdrivande organisation eller inte. För en icke-vinstdrivande 
organisation kommer inkomsterna indirekt från skatter medan för en kommersiell 
organisation så kommer inkomsterna direkt från de avgifter som tas ut. I Sverige är det 
framförallt skattemedel som betalar kostnaderna för att driva universitetsutbildningar 
och de bibliotek som universiteten har. I England är situationen annorlunda eftersom det 
numera är studenterna som betalar för sin utbildning medan de allmänna medlen som 
universiteten får minskar. Avgiften som studenterna betalar är visserligen inte direkt 
avsett att betala för biblioteken utan istället är den avsedd för den utbildning som man 
går. Men indirekt går en del av kostnaden till biblioteket eftersom biblioteken får sina 
medel från institutionen.   

Innebär den här skillnaden mellan länderna att bibliotekens sätt att marknadsföra sina 
tjänster skiljer sig åt och skiljer sig kraven mellan användarna åt beroende på om de 
betalar för sin utbildning eller inte?  En undersökning som utfördes i England där 10 
000 16-18 åringar tillfrågades om de skulle studera vid universitet och vilka 
förväntningar de har på universiteten visade att av 65 % av de 70 % som angav att de 
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skulle studera vidare ansåg att de kunde ställa högra krav på bättre undervisning, 
bibliotek och informationsteknologi eftersom de betalar för sin utbildning (Times 
Online, 2005, i Lomas, 2007, s 33). Utifrån den här undersökningen kan man ana att de 
användare som betalar för sin utbildning anser sig vara berättigade till en bättre service. 
Genom att biblioteken marknadsför sina tjänster kan de göra användarna medvetna om 
vad de kan erbjuda och också hur användarna kan få tillgång till dessa tjänster. Men det 
finns andra som anser att den högre utbildningen inte är en service industri som ska 
möta kundernas behov eftersom den högre utbildningen inte är en fri marknad eftersom 
regeringen påverkar marknaden genom att ge olika bidrag till forskning och 
undervisningen till olika bibliotek (Barnett, 2003 i Lomas, s 34). Jag är därför 
intresserad av att se hur de två ingående akademiska biblioteken hanterar dagens 
samhällssituation och om det finns någon skillnad mellan sätten de marknadsför sin 
verksamhet på. Eftersom jag är bosatt i Storbritannien är jag intresserad av att jämföra 
situationen här med den i Sverige. 

1.1 Syfte 

Vad jag hoppas uppnå med den här uppsatsen är att skapa djupare insikter om 
marknadsföring inom akademiska bibliotek. Mer specifikt vill jag undersöka om olika 
betalsystem påverkar vilka strategier biblioteken väljer för att marknadsföra sina 
tjänster. Finns det någon relation mellan avgift för undervisning och hur de akademiska 
biblioteken marknadsför sina tjänster? I England är det en avgift förknippad med studier 
vid universitet medan utbildningen på samma nivå i Sverige är kostnadsfri för 
medlemmar i EU. Det är den här skillnaden i betalsystem mellan de två olika länderna 
och den eventuella påverkan det kan ha på marknadsföring av det akademiska 
biblioteket som kommer att studeras. Genom att använda mig av en fallstudie strategi 
kommer situationen mellan ett universitet i England och ett i Sverige att jämföras.  
Syftet med uppsatsen är därför att undersöka och analysera följande: 

Påverkar olikheter i betalsystem vilka strategier biblioteken väljer för att marknadsföra 
sina tjänster och har de olika betalsystemen någon påverkan på bibliotekspersonalens 
syn på marknadsföring och relationen till sina användare? 

 
1.2 Frågeställning 

De frågor som uppsatsen hoppas besvara genom den forskning och den empiriska 
studien som kommer att utföras är: 

1. Uppvisar bibliotekens strategiska dokument någon skillnad i 
marknadsstrategier och metoder mellan de två olika länderna?  

2. Vilken syn och attityd finns hos bibliotekarier och bibliotekschefer när det 
gäller marknadsföring av biblioteket och relationen till dess användare?  
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
I uppsatsen förekommer olika begrepp och här kommer jag att ge definitioner av de 
mest relevanta för uppsatsen och hur jag kommer att använda dem. 
 
Marknadsföring 
Marknadsföring enligt Nationalencyklopedin kan ses som en funktion eller process. Ett 
företag som är marknadsorienterat sätter ”kunden i centrum” och ”är inställt på att 
identifiera och tillfredsställa ..behoven hos existerande och potentiella kunder” (2011).  
Marknadsföringsprocessen omfattar ”analys, planering, genomförande och 
uppföljning”(ibid). 
 
En annan definition är; 
 ”Marknadsföring innebär att hantera vinstgivande kundrelationer. Det tvåsidiga målet 
som marknadsföring har är att locka till sig nya kunder genom att erbjuda överlägset 
värde för pengar och behålla och öka relationer med befintliga kunder genom att 
tillfredsställa deras behov ” (Armstrong & Kotler, 2009, s 37, min översättning).   
 
De Sáez framhäver att värdet av marknadsföring för bibliotek är 
 
”… att säkerställa överlevnad och tillväxt av bibliotek och informationstjänster, som 
existerar för att förbättra de samhällen de tjänar, genom att erbjuda mervärde till de 
människor och organisationer som är deras användare, kunder och klienter” (2002, s 
xiii, min översättning). 
 
Definitionerna ovan visar på vikten av att se till kundernas behov och att ha en 
marknadsföringsprocess som omfattar allt från analys till uppföljning. För den här 
uppsatsen så kommer jag framförallt att koncentrera mig på de delar av 
marknadsföringsprocessen som omfattar planering och uppföljning. Hur ser de ingående 
biblioteken till att planera för marknadsföring av sina tjänster och hur kan de säkerställa 
att biblioteket tillfredsställer användarnas behov? Jag kommer att utgå från 
relationsmarknadsföring (se definition nedan). 
  
Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är ”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum”(Gummesson, 2002, s 16).  En annan definition av 
relationsmarknadsföring är ”vikten av att behålla såväl som locka till sig kunder med 
tonvikten på att utveckla långsikta relationer med befintliga kunder” (Baron, Harris & 
Hilton, 2009, s 191, min översättning). För den här uppsatsen kommer jag att analysera 
och jämföra de relationer som de ingående biblioteken har med sina användare. 
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Strategisk planering 
Strategisk planering och vilken betydelse den har för bibliotekens verksamhet finns 
beskrivet under punkt 3.1.  
 
1.4 Disposition 

Kapitel 1 och 2 är de inledande kapitlen som ger bakgrunden till ämnesval och redogör 
för tidigare forskning.  

Kapitel 3 till 5 går igenom den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, hur 
samhällsutvecklingen har påverkat de akademiska biblioteken och beskrivning av vald 
metod. 

Kapitel 6 till 8 innehåller resultat och analys. 

Kapitel 9 och 10 ger en sammanfattning av hela uppsatsen och lämnar förslag till möjlig 
framtida forskning. 

Kapitel 11 slutligen innehåller en förteckning över de källor som har använts. 
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2. Tidigare forskning och litteratur 

Det finns begränsad tidigare forskning som har jämfört bibliotekens marknadsföring ur 
det perspektiv som planeras för den här uppsatsen, d.v.s. utifrån ett jämförande 
perspektiv. Det har varit speciellt tydligt för sökningar i Ethos databas hos British 
Library, där det fanns mycket begränsat material inom det område som jag är 
intresserad av. Det är därför en förhoppning att uppsatsen kommer att bidra till ökad 
kunskap inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Mycket av det 
som är skrivet angående marknadsföring av bibliotek är relaterat till folkbibliotek, men 
för den här studien koncentrerar jag mig på de akademiska biblioteken. Jag har valt att 
dela in det material som jag har hittat i fyra olika delområden som är relaterade till 
forskningsfrågorna och den teoretiska utgångspunkten. Som tidigare har nämnts så utgår 
den teoretiska utgångspunkten framförallt från relationsmarknadsföring men även 
strategisk planering är av intresse. De fyra delområden som beskrivs närmare i det här 
kapitlet är därför marknadsföring och strategisk planering, marknadsföring av 
elektroniska källor, bibliotek och relationsmarknadsföring samt Gummessons 30 
relationer anpassade till det biblioteks- och informationsvetenskapliga området.   

2.1    Marknadsföring och strategisk planering 

Den teoretiska utgångspunkten visar att strategisk planering är viktig för biblioteken 
eftersom den kan vara ett sätt att konkurrera om studenter och finansering (Armstrong 
& Kotler, s 60ff). Dessutom är den strategiska planeringen ett sätt för en organisation att 
planera för verksamheten och se till att de mål som sätts upp uppfylls. Marknadsföring 
ses mer och mer som ett viktigt instrument i den strategiska planen för icke-
vinstgivande organisationer. För den här uppsatsen vill jag jämföra två organisationers 
strategiska planer och se om det finns någon skillnad mellan de bägge länderna. 
Eftersom det finns begränsat material när det gäller jämförande studier har jag tittat på 
två olika studier som undersöker hur biblioteken beskrivs i de strategiska planerna för 
högskolorna och även hur biblioteken själva beskriver sin verksamhet. En undersökning 
av 39 högskolor i Sverige visade att i 45 % av de undersökta dokumenten fanns det en 
referens till biblioteken (Olsson & Ribbing, 2009, s 3).  En liknande studie har också 
utförts i Spanien under 2010 (Pacios & Ortiz-Repiso, s 352ff). Studien undersökte 74 
spanska universitets strategiska planer genom att söka efter informationen på deras 
hemsidor. Undersökningen visade att i 31 (eller 74 %) av de undersökta universiteten 
nämndes biblioteken (ibid, s 357). Jämför man bara de här två studierna tyder det på att 
det i Spanien är mer vanligt att biblioteken nämns i de strategiska planerna men det kan 
finnas andra bakomliggande orsaker som förklarar skillnaden.  Vad som inte framgår 
från de här två studierna är vilka konsekvenser det har för biblioteken. Är det av vikt för 
biblioteken att vara nämnda i de övergripande strategiska planerna för 
högskolorna/universiteten? När de akademiska biblioteken försöker definiera mål med 
verksamheten, måste de ta hänsyn till att de är en del av en större organisation och till 
stor del är beroende av yttre faktorer (de Sáez, s 19). Genom att synliggöras i de 
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strategiska dokumenten för universiteten kan det vara mer tydligt för biblioteken vilka 
mål de bör eftersträva för verksamheten.   

Ett område där det kan vara av speciell vikt för biblioteken att marknadsföra sina 
tjänster är när det gäller elektroniska källor eftersom det finns så många källor 
tillgängliga. Genom att använda strategisk planering kan biblioteken uppnå de mål de 
har med marknadsföringen och säkerställa att de marknadsför sina tjänster på ett tydligt 
och trovärdigt sätt (Dillon, 2002, s 117). Men det kräver en medvetenhet hos 
biblioteken om vad de vill uppnå med sin marknadsföring och hur man ska kunna 
kontrollera att målen har blivit nådda (Kennedy, 2010, s 144ff).  Eftersom det enligt 
ovan är viktigt för biblioteken att marknadsföra sina elektroniska källor så att 
användarna vet vad som finns tillgängligt kommer jag i nästa avsnitt att titta på hur en 
del bibliotek marknadsför sina elektroniska resurser. 

2.2 Marknadsföring av elektroniska källor 

I dagens samhälle finns det en uppsjö av elektroniska källor tillgängliga och det gör att 
man inte längre kan använda samma tekniker som tidigare när det gäller 
marknadsföring. En del av de elektroniska tjänsterna är tillgängliga via universitetens 
hemsidor medan andra finns fritt tillgängliga på nätet. Det kan vara svårt för studenter 
att veta vilken databas de ska använda när det finns ett stort utbud. Då kan det vara 
enklare för dem att använda Google som sökmotor istället för de källor som är 
tillgängliga från universitetet (Dillon, s 126).  Många användare är inte heller medventa 
om att många elektroniska resurser endast är tillgängliga eftersom biblioteket 
prenumerera på tjänsten (Lotfkhah och Mudric, 2001, s 65).  Det är därför svårt för 
bibliotek att möta krav från användarna när det gäller enkel och snabb tillträde till 
informationstjänster och samtidigt hålla en hög kvalitet (Singh, 2003, s 34). För 
användarna spelar det inte någon roll var information kommer ifrån men den stora 
tillgången gör det svårt för dem att sålla bland dem (Haglund, 2005, s 113). Hur 
marknadsför sig då biblioteken till sina användare och hur säkerställer de att de 
uppfyller de mål som sätts? En artikel i Library Management redovisar en metastudie 
som tittar på litteratur publicerad inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
området mellan 1994 -2009 när det gäller hur bibliotek marknadsför sina elektroniska 
resurser (Kennedy, 144ff). Totalt har 24 dokument studerats. Forskningen visade att det 
framförallt är fyra områden som biblioteken marknadsför sig på, utbildning i grupp, 
broschyrer, e-post och enkäter.  Vidare visar studien att medan biblioteken vanligtvis 
kunde specificera vilka marknadsföringsåtgärder som togs var de oklarare när det gäller 
hur marknadsplanen såg ut. När det gäller budget för marknadsföring så var det 9 
bibliotek som inte hade någon speciell budget och hur biblioteken kontrollerar uppnått 
resultat var också en brist hos flera av de bibliotek som ingick i studien. Det här styrks 
av resultat från en uppsats som undersöker hur bibliotek kan marknadsföra elektroniska 
källor (Engvert & Knutson, 2003, s 3). Uppsatsen bygger på forskning som har tagits 
fram av Linda Ashcroft vid ”Liverpool Business School, John Moores University, 
Liverpool” (ibid, s 3). Med uppsatsen har man dels jämfört situationen i Sverige, 
Storbritannien och Nordamerika dels studerat vilka metoder som kan användas i 
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framtiden för att förbättra servicen (ibid, s 7). Den metod som man har valt är att utföra 
enkäter med bibliotekspersonal vid universitets- och högskolebibliotek runtom Sverige. 
Det man kom fram till i forskningen var att det finns ”stora likheter men också några 
skillnader i relation till Ashcrofts undersökning av Storbritannien och Nordamerika” 
(ibid, s 58ff). En stor skillnad mellan Nordamerika på ena sidan och Sverige och 
Storbritannien på den andra är att bibliotekspersonalen i Nordamerika är mer benägna 
att använda sig av egenproducerad statistik. Det är enligt den här forskningen mer 
vanligt att använda sig av kvantitativa metoder än kvalitativa metoder när det gäller 
utvärdering av hur väl man marknadsför elektroniska källor.  Men för att skapa fokus på 
kunder och erbjuda de tjänster som efterfrågas är det viktigt att man i 
kundundersökningar försöker får fram kvalitativ data, som kan vara saker som att ställa 
frågor om hur användarna uppfattar sitt besök på biblioteket (Haglund, s 114).  Men att 
hämta kvalitativ data kan ibland uppfattas som svårare och det kan också vara mer 
tidskrävande när det gäller tolkning. Medan att t ex samla in information om antal 
besökare på en hemsida kan vara enklare att hämta och tolka. Fast givetvis kan man 
alltid fundera på varför statistiken ser ut som den gör, är antalet besökare på en hemsida 
beroende av några marknadsföringsåtgärder som har skett eller hade den besökts i alla 
fall? 

Westöö Olsson har också i sin uppsats ”Det hybrida biblioteket: Synliggörande och 
integration av e-böcker vid akademiska bibliotek” undersökt hur man marknadsför 
elektroniska resurser vid 6 olika akademiska bibliotek (2008). Hennes studie var en 
kombination av en analys av hemsidor och intervjuer med bibliotekarier via e-post. 
Resultatet från undersökningen pekar på att de ingående biblioteken kan förbättra hur de 
synliggör e-böckerna så att potentiella användare kan se vad som finns tillgängligt via 
biblioteket (ibid, s 59). Det här gäller speciellt för allmänheten som inte har tillgång till 
elektroniskt material på samma sätt som studenter och universitetspersonal. Slutsatsen 
hon drar i sin uppsats är att för att man ska kunna nå ut med information till användarna 
om vilka tjänster biblioteket erbjuder så är det viktigt att ha en marknadsstrategi som tar 
i beaktande alla delar av marknadsmixen (ibid, s 65).  Men om man använder sig av 
marknadsmixen så ger den en ”biblioteksorienterad till skillnad från en kundorienterad 
marknadsföring (Haglund, s 166ff). Målet med biblioteksorienterad marknadsföring är 
att visa att biblioteket behövs och ett sätt att göra det är genom att attrahera fler 
användare av biblioteket. Den kundorienterade marknadsföringens mål är att skapa en 
relation med sina användare och på så sätt säkerställa att de kommer tillbaka.  Det här 
leder till nästa avsnitt som undersöker hur bibliotek kan skapa relationer med sina 
användare och då framförallt ur den marknadsföringsteori som går under begreppet 
relationsmarknadsföring. 

2.3 Bibliotek och relationsmarknadsföring 

Tyngdpunkten hos relationsmarknadsföring ligger på att skapa långsiktiga relationer 
med användare och andra intressenter (se avsnitt 3.4). Lojala kunder som är mycket 
nöjda med sina produkter eller tjänster kommer tillbaka så det är därför viktigt för ett 
företag att skapa bra relationer med sina kunder (Armstrong & Kotler, s 54). Bibliotek 
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är serviceföretag så det är viktigt även för dem att komma ihåg att det är användarna 
som biblioteken har och som de ska erbjuda sina tjänster till som är viktiga (Brophy, 
2005, s 61). Därför gäller det för personalen att hålla sig uppdaterade så att de erbjuder 
de tjänster som användarna vill ha. För att bibliotek ska veta vilka tjänster deras kunder 
efterfrågar är det viktigt att hela tiden få återkoppling från kunderna (Singh, 2003, s 40).  
Relationsmarknadsföring kan vara ett sätt att skapa relationer med kunder och på så sätt 
möta de krav som finns (ibid, s 34).  Man kan fråga sig om relationsmarknadsföring kan 
ses som en trend eller om det är något som används i dagens bibliotek?  I en artikel 
skriven av Gupta och Savard (2009, s 3557-8) visar man på hur marknadsföring inom 
biblioteksvärlden har förändrats under åren. Gupta arbetar inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området vid ett universitet i Indien och Savard inom samma 
område i Kanada. Man visar hur tema i den litteratur de har studerat har förändrats från 
1970-talet fram till 2000-talet när det gäller hur man marknadsför biblioteken. De 
framhåller att det inte är en komplett lista men visar på trenderna i litteraturen. En del av 
de teman de redogör för är: från 1970-talet när man tittade på produktutveckling, 
marknadsanalys och användarutbildning, 1980-talet när man diskuterar kostnad av 
tjänster, ny teknologi och marknadsföring globalt, 1990-talet handlar om positionering, 
värde på tjänster och relationsmarknadsföring. Från 2000 och framåt handlar det om att 
använda ny teknologi för att marknadsföra sig, marknadsföra sig själv och sin expertis. 
Enligt Gupta och Savard har de teknologiska och andra förändringar i omvärlden lett till 
att många av tjänsterna som bibliotek erbjuder kan användas utanför de fysiska 
väggarna och därför även globalt. Det är därför viktigt att inse att marknadsföring är av 
vikt och måste gälla hela biblioteket och inte bara en marknadsfunktion. Dessutom 
måste man se det från kundernas synvinkel inte från bibliotekets.  Dillon, på samma sätt 
som ovan, framhåller att relationsmarknadsföring började användas under 1990-talet 
och att det var ett svar på de snabba förändringarna som hände under den här tiden (s 
119). Det var viktigt för organisationerna att försöka behålla de kunder de hade istället 
för att locka till sig nya. Om man relaterar det här till biblioteksvärlden så framhåller 
han att det redan förekommer i akademiska bibliotek genom t ex de fall när man 
försöker skapa långsidiga relationer med fakulteter och studenter (ibid, s 125). 

Det ovanstående beskriver alltså trender i litteraturen men hur marknadsför sig då 
biblioteken och varför är marknadsföring viktigt för biblioteken? Marknadsföring är 
viktigt så att biblioteken kan se till att de möter användarnas behov (Cole, 2010, s 
183ff). Det finns många olika kanaler som biblioteken kan använda sig av för att sälja 
sina tjänster. Hemsidan kan vara ett sätt att sprida information om bibliotekets 
verksamhet, men när bibliotekspersonalen har kontakt vid referensdisken så är det också 
en sorts marknadsföring eftersom det ger en möjlighet att ta reda på användarnas behov. 
Det här verkar då styrka de tankar som ligger bakom relationsmarknadsföring att 
ansvaret för marknadsföringen av organisationen finns hos alla i organisationen.  
Kunden är allas ansvar och därför är det viktigt för alla inom organisationen, oavsett 
vilken roll man har, att inse att alla har ansvar för kunderna och den kvalitet som de 
upplever (Singh, 2003, s 41). De här tankarna återfinns också i en artikel som 
publicerats av CILIP i vilken det finns en beskrivning över hur universitetet i Warwick 
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har lyckats kommunicera ut bilden av sitt bibliotek (Brewerton & Tuersley, 2010, s46-
48). Artikeln betonar vikten av att skapa relationer med användare, både internt inom 
universitetet och externt. Genom att skapa fungerande relationer med användare av 
bibliotekets tjänster hoppas biblioteket kunna sprida vidare information till potentiella 
användare.  Vilket tyder på vikten av att se alla tillfällen till marknadsföring av 
biblioteket och hur marknadsföring kan ske genom intermediärer.  Det här återfinns 
också i en uppsats som tittar på ett specifikt bibliotek och hur det har lyckats med att 
kommunicera ut en bild av sin verksamhet som överensstämmer med vad de själva vill 
(Rathnow, 2009, s 17ff). Biblioteket här marknadsför sig till studenterna genom att i 
början av studierna visa vilka resurser som finns, och genom information på hemsidan 
(ibid, 17ff). Personalen ser också lärarna som en marknadsföringsresurs, och därför 
vänder man sig till dem och hoppas att de i sin tur ska sprida information till 
studenterna. En undersökning från 2000 visar också på att det är i den dagliga 
verksamheten och när man möter kunden som man framförallt marknadsför sig 
(Dahlberg, 2001, s 66).  

Hur använder man sig då av relationsmarknadsföring i praktiken?  I en artikel skriven 
2006 har man undersökt resultatet från två olika fallstudier, en i Malta och en i England, 
när det gäller användning av relationsmarknadsföring (Broady-Preston, Felice & 
Marshall, 2006, s 431). Skillnaden mellan den studien och den som har gjorts för den 
här uppsatsen är att man för den förra har studerat två olika fallstudier som har gjorts 
vid två olika tidpunkter och jämfört resultatet. Studien i Malta som genomfördes under 
2003 och 2004 tittade närmare på vilken relation universitetsbiblioteket hade med sina 
användare. Medan studien i England, som genomfördes under 2005 och 2006 
undersökte vilken relation bibliotekspersonalen hade med den akademiska personalen. 
Bägge undersökningarna studerade relationen mellan ”Customer relationship 
management (CRM)” och hur användarna uppfattade kvaliten på de tjänster som 
biblioteken erbjuder. Bägge studierna visade på att respondenterna ansåg att de hade bra 
relationer med bibliotekspersonalen (ibid, s 437 - 438). Däremot visade studien från 
Malta att relationerna inte var lika utvecklade eller formella som dem i England. När det 
gäller problem var det framförallt den fysiska servicen, långa köer och hög ljudnivå som 
nämndes. Bägge studierna visade också på en tendens hos den akademiska personalen 
att se bibliotekspersonalen som ansvarig för att uppehålla en relation.  De vill t ex hellre 
se att bibliotekspersonalen besöker dem än vice versa. När det gäller konkurrens var den 
akademiska personal i Malta mer benägna att använda sig av externa leverantörer när 
det gäller olika tjänster som kopiering men också bibliotekstjänster (ibid, s 440). Medan 
man i England inte använde externa leverantörer på samma sätt. Men däremot såg de 
hur svårt det kan vara att få studenter att använda de tjänster som biblioteket kan 
erbjuda istället för Google. Den slutsats som författarna drar är att eftersom biblioteken 
av idag existerar i ett samhälle som förändras snabbt och där mycket konkurrens finns 
så är det viktigt att bibliotekspersonalen kan skapa en bra relation med både interna och 
externa kunder (ibid, s 442). Det kan sedan finnas olika metoder att uppnå målet. Ingen 
av undersökningarna tittade på relationen mellan betalsystem och marknadsföring. 
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Vilken betydelse kan då relationsmarknadsföring ha för de akademiska biblioteken? 
Singh har utfört en studie som koncentrerade sig på 33 olika akademiska bibliotek i 
Finland (2009, s26ff). Data till forskningen inhämtades mellan 2002 och 2003 och 
bestod av semistrukturerade intervjuer med bibliotekschefer. Resultatet från 
undersökningen delades upp i tre olika klasser, de som har svag marknadsorientering, 
medium marknadsorientering och de bibliotek som har stark marknadsorientering 
baserat på de svar som gavs i intervjuerna. De områden som man tittade på var bl. a sett 
behov för marknadsföring, hur lättillgängliga tjänster som erbjuds är, kommunikation 
med kunder och önskan att utveckla relationer med kunderna. Vad han fann i sin studie 
var att de svar som hamnade i klassen för stark marknadsföring ansåg det viktigt att 
skapa en bra relation med sina kunder genom att erbjuda tjänster och produkter som är 
anpassade till deras behov. De anser också att man ska hänvisa till sina användare som 
kund till motsats till dem som hamnade i den svaga marknadsorienteringsgruppen. I den 
grupp som hamnar i mitten hänvisade man mer till den klassiska marknadsmixen och då 
framförallt prissättning och påverkan. Den här undersökningen verkar då tyda på att det 
finns en relation mellan den syn man inom en organisation har på relationen till sina 
användare och hur viktig organisationen anser att marknadsföring är. Ett område som 
nämndes ovan är kommunikationen med kunderna och kommunikation är viktig både 
för att locka nya kunder men också för att informera befintliga kunder om hur de kan 
använda sina tjänster på bästa sätt (Lovelock & Wirtz, s 45-47). Genom att utbilda 
användarna så att de kan använda en tjänst på bästa sätt kan man se till att man har en 
nöjd kund som kan använda tjänsten. En del tjänster kräver att kunden tar en aktiv del i 
produktionen av tjänsten, t ex självbetjäning på bibliotek. Det är viktigt att få tillgång 
till feedback från kunderna för att kunna förbättra tjänster och den service man erbjuder. 
För att man ska kunna förbättra den service man erbjuder och för att säkerställa kvaliten 
inom organisationen är det också viktigt med intern marknadsföring för att säkerställa 
att all personal är motiverade och kunniga (Singh, 2003, s40). Den interna 
marknadsföringen till olika intressenter som har betydelse för bibliotekets verksamhet 
sker inte lika mycket som extern marknadsföring, men den interna marknadsföringen är 
viktig så att man kan säkerställa resurser till den externa marknadsföringen (Helinsky, 
2006, s 50). 

Vad som har framkommit ovan är att det är viktigt, enligt relationsmarknadsföring, att 
skapa bra relationer med sina användare och andra intressenter. Genom att ta varje 
tillfälle i akt kan marknadsföring av tjänster och den service biblioteket erbjuder ske och 
genom det kan biblioteket också få intermediärer som kan verka för biblioteket. Men 
vad som är viktigt att komma ihåg är också att inte alla kunder är intresserade av att ha 
en relation utan istället är det en del som föredrar en enkel transaktion eller som i vissa 
fall inte är intresserade av en relation (Grönroos, 2007, s 164). Dessutom är kunderna 
olika, en del är mer aktiva och söker kontakt medan andra är mer passiva. Studierna 
som redovisas ovan från England och Malta tyder på att det här överensstämmer med 
hur verkligheten ser ut. Den akademiska personalen ansåg att det var 
bibliotekspersonalen som var ansvarig för att upprätthålla en relation. Det innebär 
givetvis inte att de inte är intresserade men man kan enligt Grönroos tankar framhålla att 
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de är mer passiva. Det här tror jag också stämmer överens med användare av de 
akademiska biblioteken idag. En del är intresserade av att skapa en relation med 
bibliotekspersonalen och av att få så mycket hjälp som möjligt. Andra är mer 
intresserade av att klara sig själv och använda sig av självbetjäning och söka efter 
information på egen hand. Men oavsett vilka användare biblioteket har är det viktigt att 
biblioteken kan kommunicera ut vilka tjänster de har och att de får feedback från 
användarna så att service och tjänster kan förbättras. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Den här uppsatsen skrivs inom området för biblioteks- och informationsvetenskap men 
det är ofrånkomligt beroende på valt ämne att beröra även andra områden. Viktiga 
frågor inom området för bibliotek- och informationsvetenskap behandlar hur biblioteken 
i dagens informationssamhälle kan bygga upp system och en verksamhet som kan möta 
de behov av information som finns i samhället (Höglund, 2000, s 2). För att säkerställa 
att det finns kännedom om de informationssystem och den verksamhet som biblioteken 
kan erbjuda kan marknadsföring vara av vikt. För den här uppsatsen är det speciellt 
intressant att se hur marknadsföring för service företag kan ske. Mer specifikt de teorier 
angående vikten av att skapa en relation med kunder och andra intressenter som går 
under begreppet relationsmarknadsföring. En annan teoretisk utgångspunkt som anses 
vara relevant är strategisk planering eftersom marknadsföring kan vara en del av den 
planeringen.  

3.1 Strategisk planering 

Att se framåt och planera i vilken riktning verksamheten ska försöka gå är viktigt för 
alla organisationer. Även så för biblioteken eftersom strategisk planering ger en 
möjlighet för organisationen att se hur de mål man formulerar kan uppnås (Corrall, 
2010, s 5048). Den strategiska planeringsprocessen för biblioteken kan bestå av olika 
delar (Johannsen & Pors, 2002, s36). Processen innebär att biblioteken undersöker 
omvärlden, evaluerar de resurser de har och slutligen fastställer mål och prioriteringar 
med verksamheten. Eftersom de akademiska biblioteken som många andra företag 
påverkas av vad som händer i dess omgivning är de beroende av förändringar som sker i 
budgeten de har tillgänglig. Trender i den strategiska planeringen för bibliotek är att se 
till att biblioteket involverar personal och olika intressenter (Corrall, s 5050). 
Marknadsföring kan sägas vara en viktig del av en organisations strategiska planering 
och kan anses vara ett sätt att kunna konkurrera om studenter och finansiering 
(Armstrong & Kotler, s60-90).  

3.2  Traditionell marknadsföring 

Det finns olika skolor när det gäller hur man ser på marknadsföring. Philip Kotler är en 
av förgrundsfigurerna när det gäller marknadsföring och han har skrivit många böcker 
som tar upp hur marknadsföring kan gå till och vilka metoder som kan användas. I 
avsnitt 1.3 finns några definitioner av marknadsföring beskrivna. En ytterligare 
definition av marknadsföring är ..”marknadsföring är en process som bygger 
vinstgivande kundrelationer genom att skapa mervärde för kunderna..” (Armstrong & 
Kotler, s 61).  

Traditionell transaktionsorienterad marknadsföring kan sägas vara inriktad på 
engångstransaktioner, ha kortsiktig orientering där man har ett begränsat kundåtagande 
och produktavdelningen är ansvarig för att uppehålla kvaliten (Palmer, 2011, s 195). 
Relationsmarknadsföring å andra sidan har fokus på att skapa en långsiktig relation där 
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kunderna är delaktiga i processen och alla inom organisationen är ansvariga för att 
uppehålla kvaliten på produkter och tjänster. Förespråkare för vikten av att skapa 
relationer är Evert Gummesson och Christian Grönroos vilka representerar den s.k. 
nordiska skolan. Gummesson har identifierat 30 relationer som han anser är av vikt för 
organisationer och han har lagt fram en teori som han kallar 30R, eller trettio relationer 
(Gummesson, s 46-47). Jag kommer att beskriva de trettio relationerna närmare under 
avsnitt 3.5 och hans idéer kommer att användas vid analysen som återfinns under 
kapitel 7. Har man kunder som är nöjda med sina produkter eller tjänster så kommer de 
tillbaka och det är därför det är viktigt att man skapar en bra relation med dem 
(Armstrong & Kotler, s 54) 

Marknadsföring enligt den senare definitionen skulle då vara extra väsentligt i det 
samhälle vi lever idag där bibliotek måste se över sin verksamhet för att säkerställa att 
de kan konkurrera framgångsrikt. Tidigare var marknadsstrategier för bibliotek mer 
relaterade till de fysiska böcker och tidskrifter som man använde sig av vilket innebar 
att marknadsföring då kunde ske på ett enkelt sätt där man t ex hade en hylla i 
biblioteket för nya böcker.  Eftersom böcker och tidskrifter levererades på ett likartat 
sätt kunde inköp och hantering av dem också vara lika (Ball, 2005, s 1). Men den 
elektroniska utvecklingen har skapat nya relationer för biblioteken och sättet att köpa in 
material har förändrats. Det här tidigare sättet att marknadsföra böcker kan fortfarande 
användas av biblioteken, men i och med den elektroniska utvecklingen ställs högre krav 
på hur biblioteken marknadsför sina tjänster. En undersökning som genomfördes av 
British Library drog den slutsatsen att många bibliotek saknade kunskap och färdigheter 
när det gäller marknadsinsatser (Aslib, 1992, s 19 i de Sáez, s xv).  Har då situationen 
förändrats sedan den undersökningen utfördes? Ja, enligt de Sáez, finns det numera en 
större förståelse för hur viktig marknadsföring kan vara och det finns även mycket 
litteratur som berör ämnet (de Sáez, s 4). Hon betonar också vikten av att de som arbetar 
inom biblioteks- och informationsområdet talar om för omvärlden vad de kan så att 
andra blir medvetna om vad de kan erbjuda (ibid, s 13). Boken skrevs 2002 så saker har 
säkert förändrats sedan dess, men trots känns mycket av det som berörs fortfarande 
väsentligt.  

3.3 Marknadsföring för tjänsteföretag  
Hur skiljer sig då marknadsföring för tjänsteföretag från andra sorters företag där man 
har en fysisk produkt? Den traditionella marknadsmixen består av fyra delar; produkt, 
pris, påverkan och plats (Armstrong, s 83). 

De ovan fyra delarna kan användas av företag för att marknadsföra företagets tjänster 
till den marknad de vill nå för att uppnå önskat resultat. För tjänsteföretag kan man 
lägga till tre ytterligare delar som företag kan använda sig av för att marknadsföra sina 
tjänster. De är processer, fysisk miljö och människor, som innefattar både kunder och 
personal (Lovelock & Wirtz, 2010, s 44 – 47). Marknadsmixen som då är anpassad till 
tjänsteföretag, som universitet kan sägas vara, kan då beskrivas enligt följande: 
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1. Produkt är något som kunder anser vara av värde, den kan bestå av basprodukten 
och tilläggsprodukter. 

2. Pris är viktigt att sätta så att det både täcker kostnaderna och ger en viss vinst. 
Från ett kundperspektiv är det inte bara hur mycket en tjänst kostar som är viktigt 
utan också hur svårt eller enkelt det är att få tillgång till tjänsten. 

3. Påverkan innebär att man kommunicerar med befintliga och nya kunder vilket kan 
ske på många olika sätt. Det kan t ex vara viktigt att kunna tala om för befintliga 
kunder hur de ska kunna använda sig av en tjänst.  

4. Plats som för tjänsteföretag kan vara antingen fysisk eller elektronisk. Men i 
bägge fallen handlar det om hur lätt det är att få tillgång till en produkt eller 
service. 

5. Processer vilket innebär att organisationen säkerställer att personal har kännedom 
om de tjänster man erbjuder och att tillgängliga resurser används på bästa sätt. På 
så sätt kan man se till att den tjänst man erbjuder är så likartad som möjligt, d.v.s. 
att en tjänst alltid erbjuds med hög kvalitet. Det kan innebära att en tjänst 
automatiseras, som t ex självbetjäning på bibliotek.  

6. Fysisk miljö är viktig om den tjänst man erbjuder innebär att kunderna besöker 
organisationen och den kan ha betydelse för hur nöjda kunderna är med en tjänst. 
Men det kan också vara saker som en broschyr som visar vad man kan erbjuda. 

7. Människor som innefattar både personal och kunder. Personal som är motiverade 
och kunniga, kan ha stor betydelse när det gäller hur tjänsteföretaget kan hävda 
sig mot konkurrenter. Men också kunderna har en roll att spela i det här 
sammanhanget. 

 
3.4  Relationsmarknadsföring 

Som nämndes tidigare med Philip Kotlers definition så handlar marknadsföring både 
om att locka till sig nya kunder men också att behålla de man har. Det kan beskrivas 
som relationsmarknadsföring (RM) och den handlar om att företag och organisationer 
försöker få igång en interaktion med kunderna och inte använder sig av ensidig 
massmarknadsföring (Armstrong & Kotler, s 49ff).  Man vill välja att skapa en relation 
och rikta marknadsföringskampanjer till de kunder som man tror är mest lönsamma.  
Det gäller alltså att skapa så bra relationer som möjligt med sina kunder så att de vill 
komma tillbaka. Har man lojala kunder som kommer tillbaka är det också troligt att de 
kan marknadsföra tjänsten genom att berätta för vänner och bekanta om den service som 
de har fått. Det här kan vara mycket viktigt som ett sätt för bibliotek att marknadsföra 
sina tjänster på ett billigt och enkelt sätt.  Litteratur som beskriver 
relationsmarknadsföring (RM) kan delas upp i tre olika delar (Palmer, s 196). Den första 
är de som ser RM från en taktisk synvinkel och därför som ett sätt att främja försäljning. 
Den andra är strategisk där man försöker knyta till sig kunder genom olika metoder, 
både lagliga och teknologiska. Den tredje är filosofisk där man ser att fokus flyttas från 
produkter till kundrelationer.   
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När det gäller relationsmarknadsföring så är fokus inte bara på de relationer som finns 
med kundbasen utan också med alla andra intressenter som man har kontakt med, t ex 
leverantörer (ibid, s194ff). Vidare anses att det är viktigt att titta på tre olika delar för att 
säga att en organisation är kundfokuserad enligt tankarna bakom RM, de tre delarna är 
marknadsföring, kundservice och kvalitet. När en organisation planerar sin strategi så 
ska man alltså se på de här tre delarna tillsammans och inte som separata enheter. 
Genom att använda sig av databaser är det möjligt för en organisation att veta vilka dess 
lojala kunder är och de kan då se till att rikta marknadsföringsåtgärder så att de behåller 
och utvecklar dessa. Inom RM talar man om två olika inriktningar, marknadsbaserad 
och nätverksbaserad RM. Den marknadsbaserade inriktningen handlar om att behålla 
kunder medan den nätverksbaserade framförallt fokuserar på att utveckla interna och 
externa relationer.  

3.5  Gummessons 30 relationer 

Evert Gummesson tillhör som tidigare nämndes den nordiska skolan och han har genom 
sina 30 relationer studerat hur man kan använda sig av marknadsföring i det samhälle vi 
lever idag där nätverk och därför relationer är viktiga (s 16-37). Han anser att den 
traditionella marknadsföringen är mer inriktad på transaktionsmarknadsföring, speciellt 
engångsförsäljning till en massmarknad. Relationsmarknadsföring, som uppkom under 
1990-talet, bygger på den marknadsföring som har tagits fram för tjänsteföretag, men 
tonvikten ligger på relationer. Tre viktiga värderingar i relationsmarknadsföring är: 

1. Det berör alla i företaget eller organisationen, en del är marknadsförare på heltid 
medan andra är det på deltid. 

2. I relationsmarknadsföring sätter man tyngden på att skapa och bygga bra 
relationer med kunder i ett längre perspektiv. Fast om man ser att det är en 
relation som inte fungerar så kan man givetvis avbryta samarbetet. 

3. Initiativ för förändringar och förbättringar kan komma både från den egna 
organisationen och från kunder. Det gäller att alla tar sitt ansvar (ibid, s 29). 

Både konkurrenter och samarbetspartners är viktiga enligt tankarna om 
relationsmarknadsföring (ibid, s 30). 

De trettio relationerna 

Gummesson har delat upp de relationer som han har ansett vara väsentliga för 
organisationer. Han betonar att numreringen inte innebär någon prioriteringsordning 
utan bara finns med för att göra det överskådligt. Han framhäver också att inte alla 
relationer passar alla tillfällen och att det kan finnas fler. De trettio relationerna finns 
uppräknade i tabellen nedan. 
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1. Tabell över de 30 relationerna framtagna av Gummesson 
 

R1 ”Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund. 
R2 Den klassiska triaden: triangeldramat mellan kund, leverantör och 
konkurrenter. 
R3 Det klassiska nätverket: fysisk distribution. 
R4 Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare 
på deltid. 
R5 Servicemötet: interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör. 
R6 Den månghövdade leverantören och den månghövdade kunden. 
R7 Relationen till kundens kund. 
R8 Närrelation kontra distansrelation till kunden. 
R9 Relationen till den missnöjde kunden. 
R10 Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos 
maktföretaget. 
R11 Kunden som ”medlem”. 
R12 E-relationen. 
R13 Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt. 
 
R14 Den icke-kommersiella relationen. 
R15 Den gröna relationen. 
R16 Den juridiska relationen. 
R17 Den brottsliga relationen. 
R18 Personliga relationer och sociala nätverk. 
R19 Megamarknadsföring: den verklige ”kunden” återfinns inte alltid 
i marknaden. 
R20 Allianser förändrar marknadsmekanismerna. 
R21 Kunskapsrelationen. 
R22 Megaallianser ändrar marknadsföringens grundvillkor. 
R23 Den massmediala relationen. 
R24 Marknadsmekanismerna förs in i företaget. 
R25 Relationen mellan internkunder och internleverantör. 
R26 Kvalitetsstyrning och marknadsorientering: relationer mellan 
marknadsfunktionen och tekniska funktioner. 
R27 Intern marknadsföring: relationen till ”personalmarknaden”. 
R28 Den tvådimensionella matrisrelationen.
R29 Relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster. 
R30 Ägar-och finansrelationen” 

(RM: s trettio relationer, 30R, Gummesson, 2002, s46-47, återgiven med författarens 
tillstånd). 
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3.6  Gummessons 30 relationer anpassade till det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området 

Besant och Sharp har byggt vidare på de 30 relationerna som Gummesson har definierat 
och undersökt hur de kan vara relevanta för bibliotek. Enligt dem kan man dela upp 
Gummessons 30 relationer i sex olika områden, eller marknader (Besant & Sharp, 2000, 
s 3-4). De sex områden som man hänvisar till är en metod som togs fram i början av 90-
talet av Christopher, Payne och Ballantyne för att undersöka vilken roll olika 
intressenter som är viktiga för organisationen har (2002, s 79ff). Det gäller för 
organisationer att undersöka vilka intressenter man har och vilka 
marknadsföringsstrategier man bör anamma (ibid, s 117). De sex områdena är 
kundrelationer, interna relationer, leverantörsrelationer, intermediärer, rekrytering och 
påverkan.  Besant och Sharp har använt sig av 20 av Gummessons 30 relationer och 
kategoriserat dem enligt de sex områden som nämnts ovan (Besant & Sharp, s 3-5). 

De relationer som de anser vara speciellt intressanta för bibliotek är beskrivna nedan. 
Numreringen som används här är enligt tabell 1 som återfinns under 3.5 medan Besant 
och Sharp har använt sig av en annan numrering av relationerna som återfinns i en äldre 
artikel av Gummesson (1994, s 12-14). Den numreringen anges här inom parentes men 
för den här uppsatsen används genomgående den numrering som återfinns i tabell 1 och 
som återfinns i Gummessons bok från 2002. 

Kundrelationer 
R1 - relationen mellan bibliotek och kund (R1).  
R5 - servicemötet som inträffar mellan kund och personal vid servicedisken (R7). 
R12 - e-relationen som är av vikt i dagens nätverkssamhälle (R13). 
R9 - relationen till den missnöjde kunden (R26). 
R21 – kunskapsrelationen (R28). 

Interna relationer 
R24 - marknadsmekanismer förs in i organisationen. Med det avses anställda inom 
biblioteket (R6). 
R25 - relationen mellan interna och externa kunder (R8). 
R27 - relationen mellan de anställda (R10). 

Leverantörsrelationer 
R20 - allianser och samverkan mellan organisationer (R5). 
R3 - den fysiska distributionen (R12). 
R7 - relationen till kundens kund (R19). 

Intermediärer 
R18 - personliga relationer och sociala nätverk (R16). 
R23 - den massmediala relationen (R29). 

Rekrytering 
R13 - parasociala relationer (R21). 
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Påverkan 
R19 - megamarknadsföring (R3). 
R14 - den icke-kommersiella relationen (R11). 
R16 - den juridiska relationen (R22). 
R11 - kunden som medlem (R25). 
R15 - den gröna relationen (R27). 
R30 – ägar- och finansrelationen (R20). 

I uppsatsen kommer 12 av de relationer som Besant och Sharp anser vara viktiga för 
bibliotek att användas, men en anpassning till de bibliotek som studeras har använts, se 
3.7 nedan. 

3.7 Relationer använda i uppsatsen 

Som nämndes under 3.5 säger Gummesson att inte alla relationer nödvändigtvis passar 
in på alla tillfällen. Utifrån forskningsfrågorna och för valt ämne har jag valt att närmare 
studera 12 av de 30 relationer som Gummesson beskriver.  Relationerna är valda utifrån 
de 20 relationer som Besant och Sharp anser vara speciellt relevanta för bibliotek, se 
vidare 4.4 (2000 s 3-4). Besant och Sharp har anpassat Gummessons relationer till det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga området och deras anpassning gäller för alla 
sorters bibliotek. Eftersom de bibliotek jag studerar är akademiska bibliotek och med 
utgångspunkt från forskningsfrågorna har jag valt ut de relationer som jag anser vara 
speciellt relevanta och som stödjs av valt material.  Det innebär inte att valet är absolut 
och att de övriga relationerna inte kan ha viss relevans men de kommer inte att studeras 
för den här uppsatsen. De 12 relationer som jag anser vara av speciell relevans för valt 
ämne och de finns beskrivna nedan.  

R1 relationen mellan kund och leverantör 

Det är den grundläggande relationen mellan säljare och köpare. Tidigare var det 
viktigare att locka till sig nya kunder istället för att ta hand om de man redan har. Men 
det är billigare att ta hand om befintliga kunder istället för att försöka hitta nya. Det 
gäller även enligt relationsmarknadsföring att fråga sig när det är värt att behålla en 
kund, eftersom det ibland kan visa sig bättre att avsluta en relation. Numera är det svårt 
att ha personlig kontakt med alla kunder, speciellt i vårt samhälle är det också 
förknippat med en hög kostnad. Men den moderna tekniken gör att det numera är 
möjligt att använda sig av massmarknadsföringsteknik med anpassning utifrån 
kundernas behov. Det här kallar Gummesson ”pseudopersonlig relation” vilket innebär 
att man vill ge sken av att ha en personlig relation med kunderna fast det inte är så 
egentligen (Gummesson, s 53). Vad som är viktigt att komma ihåg är att fast man 
numera kan använda informationsteknologi så är det fortfarande viktigt att ha kvar viss 
personlig kontakt. När det gäller relationen med kunderna så är det betydelsefullt att 
hela organisationen sätter kunderna i perspektiv (ibid, s 49-62).   

För de ingående akademiska biblioteken som studeras för den här uppsatsen är det 
naturligt att de har nya kunder eftersom studenter endast är där en begränsad tid och 
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sedan avslutar sina studier. Men genom att ha en strategisk övergripande planering kan 
biblioteken planera för de marknadsföringsåtgärder som de vill utföra och genom att 
skapa en bra relation med sina kunder så kanske de kommer tillbaka för fortsatta 
studier. Det är här intressant att se hur den strategiska planering ser ut och vilka 
marknadsföringsåtgärder som de ingående biblioteken planerar för. För universitetet i 
England kan man också ställa sig frågan om den ökade avgiften för studier påverkar hur 
universitetet försöker locka till sig nya kunder. 

R3 den fysiska distributionen 
 
I den traditionella marknadsföringslitteraturen så är det ofta varor som avses när man 
pratar om fysisk distribution. Men det kan lika gärna vara tjänster och information som 
transporteras (ibid, s 73ff). 
 
Med den moderna teknologin finns det numera både fysiska och elektroniska 
distributionskanaler och det är frågan hur de ingående biblioteken anpassar sin 
verksamhet och marknadsför sina tjänster. Använder de sig av bägge alternativen och 
framgår det i marknadsföringsplanerna hur biblioteken vill marknadsföra sig? Hur lätt 
är det för studenter och andra användare att få tillgång till de tjänster som biblioteken 
erbjuder? Idag är det många som ställer höga krav på att ha tillgång till bibliotekets 
tjänster dygnet runt och oavsett var de befinner sig. 
 
R5 servicemötet 

Det är inte enbart direkt marknadsföring av tjänster som är av vikt. Alla kontakter som 
tas mellan kund och leverantör, oavsett vad det gäller innebär att företaget 
marknadsförs. I ett tjänsteproducerande företag kan personalen ha olika roller. Det finns 
dels de som har direktkontakt med kunderna, dels stödfunktioner i bakgrunden samt 
ledning. Den relation som finns mellan kund och leverantör påverkas av olika faktorer, t 
ex vad konkurrenter gör, samhällsutveckling och teknisk utveckling. I servicemötet så 
är interaktion viktig och den interaktionen kan vara av olika slag, mellan kund och 
personal vid service disken, mellan olika kunder, mellan kunder och den fysiska miljön, 
mellan kunder och leverantören system. I alla de tidigare nämnda fallen så ges en chans 
till marknadsföring av leverantörens tjänster och produkter. Upplever kunden kvalitet i 
servicemötet, genom interaktionen, så är det troligt att de kommer att marknadsföra 
leverantörens tjänster (ibid, s 88 – 92). 

Servicemötet är som nämnts ovan den dagliga kontakten som bibliotekspersonalen har 
med sina kunder, antingen det är ett personligt möte, via telefon eller elektroniskt. 
Framgår det i marknadsföringsplanerna hur biblioteken vill att den dagliga kontakten 
ska ske och vilken relation de vill ha med sina kunder? Skiljer det sig åt mellan de 
ingående biblioteken? 
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R9 relation till den missnöjde kunden 

När kunder inte är nöjda med den tjänst eller vara som de har köpt har de vanligtvis tre 
alternativ att välja på. De kan klaga och hoppas på att bli kompenserade eller få en ny 
vara, de kan bestämma sig för att hitta en annan leverantör eller så kan de acceptera 
problemet och stanna kvar som kunder. I relationsmarknadsföring så vill man kunna 
erbjuda ett fjärde alternativ och det är att tillsammans med kunderna hitta en lösning 
genom att samarbete. Det är hur en organisation hantera missnöjda kunder som avgör 
vilken relation de kommer att bygga upp med dess kunder. Fel kan uppstå men det är 
viktigt hur organisationen hanterar dessa fel. Problem som ofta förekommer i 
organisationer är att de som har kontakt med kunder själva inte kan lösa problemet utan 
måste vända sig till någon annan i organisationen. Det kan också vara så att de inte har 
fått tillräcklig utbildning så att de inte hanterar den missnöjda kunden på rätt sätt (ibid, s 
112- 118). 

Jag vill här se hur de ingående biblioteken hanterar missnöjda kunder. Framgår det av 
de övergripande strategiska och marknadsföringsplanerna hur biblioteken ska hantera de 
kunder som av någon anledning inte är nöjda med de tjänster som erbjuds? Finns det 
någon strategi när det gäller hur biblioteken vill säkerställa att personalen är utbildad så 
att de kan erbjuda en bra service? 

R11 kunden som medlem   
 
Genom att man lyckas få till stånd relationer med kunder där de lämnar ifrån sig 
information kan det vara möjligt att knyta dem närmare till sig. Det kan vara genom att 
man lämnar en rabatt om man uppger sin adress, vilket kan leda till att kan få en 
långsiktig relation (ibid s 125 – 129). 
 
För bägge biblioteken i min studie så har de av naturliga skäl information om alla som 
är medlemmar av biblioteken och i många fall kan det vara så att de har information om 
alla studenter även om de aldrig har använt biblioteket beroende på hur överföring av 
information om nya studenter sker. Använder de sig av den informationen för att knyta 
studenter och andra användare närmare till sig t ex genom de marknadsföringsåtgärder 
som utförs? 
 
R12 e-relationen 

En definition av e-relation kan sägas vara ”… relationer, nätverk och interaktion med 
hjälp av IT” (ibid, s 129). I dagens samhälle räcker det inte att enbart marknadsföra de 
fysiska produkterna utan det gäller att marknadsföra sig på Internet för att 
organisationer och deras elektroniska produkter ska synas. Ofta kan fysiska marknader 
kompletteras med elektroniska marknader och genom informationsteknologin kan olika 
marknader, nationella eller globala, knytas samman. Vidare kan IT erbjuda möjlighet 
för en organisation att minska kostnader för kundkontakter, t ex genom att automatisera 
vissa tjänster. Vilket innebär att ansvaret för en del av relationen flyttas över till 
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kunderna som för att kunna använda sig av en tjänst måste lära sig den nya tekniken. 
När kunderna tar kontakt med leverantören gäller det att de är kunniga och kan sätta in 
sig i kundernas behov.  För en organisation är det viktigt att se över sin strategi och 
funderar på hur man via IT kan skapa och underhålla relationer (ibid, s 129-131). 

Genom att använda sig av den moderna teknologin kan de ingående biblioteken 
marknadsföra sig till en vidare marknad och det är intressant att se hur de ingående 
biblioteken använder sig av den möjligheten. Vilka kanaler använder de sig av för att 
marknadsföra de tjänster som erbjuds och hur vill biblioteken att kunderna ska använda 
sig av de tjänster som biblioteken kan erbjuda? 

R13 relationer till varumärken och objekt 

Parasociala relationer är ”relationer till objekt, symboler och andra fenomen, men som 
även de indirekt innebär relationer till människor” (ibid, s 143 - 148). Vad som är 
viktigt är att skapa en image och ett varumärke som förknippas med något positivt som 
gör att människor väljer just det varumärket över andra. Fördelen med varumärken är att 
de kan förstås av alla över hela världen.  

Jag vill genom att studera de parasociala relationerna se om det finns någon skillnad 
mellan hur de ingående biblioteken ser på skapandet av en image som överensstämmer 
med vad biblioteken och universiteten står för. 

R14 den icke-kommersiella relationen  

Marknadsföring kan också vara väsentlig för organisationer som inte är vinstdrivande. 
Det kan också vara så att betalning och leverans inte sker samtidigt utan finansiering 
kan ske genom skattmedel. På så sätt är det inte alltid klart för kunden att tjänsten 
faktiskt kostar, ett exempel på det kan vara utbildning. Det kan leda till att den som 
utnyttjar tjänsten inte värdesätter tjänsten på rätt sätt. I andra fall kan det vara så att den 
som betalar inte är den som tar del av erbjudandet eller att man bara betalar en del av 
den totala kostnaden. Det är därför viktigt att för en organisation att underhålla 
relationer med kunderna men också med andra intressenter som kan stödja 
verksamheten och bidra till dess finansiering (ibid, s 150 – 152). 

De två ingående biblioteken verkar i två delvis olika marknader där studenter i England 
betalar en del av sin utbildning genom de avgifter som tas ut medan studierna i Sverige 
är avgiftsfria för EU medlemmar. Påverkar det här hur biblioteken marknadsför sina 
tjänster? Ställer studenter och andra användare olika krav på universitetet och därför 
också på biblioteken beroende på om studenterna betalar för sin utbildning eller inte? 
Hur ser marknadsföringen av biblioteken ut, vänder de sig till olika grupperingar? 

R19 megamarknadsföring  
 
Det kan vara så att den egentliga kunden inte är den som återfinns i marknaden, istället 
kan det vara olika myndigheter eller andra institutioner som fattar avgörande beslut för 
verksamheten (ibid, s 187-191). 
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För universitet finns det olika intressenter som det är viktigt att ha i åtanke. Det är inte 
bara studenter som kan sägas vara kund utan också de myndigheter som betalar för 
utbildningen och även skattebetalare som via skatter betalar för universitetsutbildning 
kan sägas vara en kund. Skiljer det sig här åt mellan de två ingående biblioteken när det 
gäller synen på vem de ska marknadsföra sig åt? 
 
R20 allianser 

Genom relationsmarknadsföring kan allianser med andra aktörer skapas.  Det kan sägas 
finnas fem olika grupperingar som kan konkurrera med en organisation. De är 
nuvarande och möjliga konkurrenter, konkurrenter som erbjuda en liknande produkt, 
kunder och leverantörer. Det kan finnas flera olika sorters allianser, men de handlar om 
att uppnå fördelar genom samverkan inte konkurrens, vilket kan ske antingen genom att 
alla inom en viss bransch gör likadant, eller att man aktivt försöker hitta partners innan 
man lanserar en produkt eller tjänst (ibid, s 194 – 196). 

Det är troligt att de två ingående biblioteken ingår i olika nätverk och allianser som 
påverkar deras verksamhet eftersom det traditionellt är en del av bibliotekens 
verksamhet, t ex genom att erbjuda lån mellan olika bibliotek. Finns det någon skillnad 
mellan hur de ingående biblioteken ser på att ingå i olika allianser och nätverk? 

R27 marknadsföring internt 

Intern marknadsföring är riktad mot den egna personalen men den kan också vara 
påverkad av den externa marknadsföringen. Intern marknadsföring kan uppnås genom  
t ex användandet av ett intranät där information som ledningen vill få ut internt kan 
publiceras. Den interna marknadsföringen handlar om att skapa relationer mellan 
ledningen och personalen men också mellan olika avdelningar eller funktionsområden. 
Den kan vara personlig eller mer massinriktad marknadsföring. Har man en 
nätverksorganisation med många externa partner kan man också använda sig av IT för 
att förmedla information externt. Det gäller att använda sig av tekniken för att 
säkerställa att organisationen olika funktioner får det stöd och den kunskap de behöver. 
Det kan vara kunskap om den egna organisationens mål och strategier men också 
kännedom om interna processer (ibid, s 237 – 239). 

Hur säkerställer de ingående biblioteken att de når ut med information om sina tjänster 
internt och att alla är medvetna om de tjänster biblioteken erbjuder? Här kan det vara 
speciellt svårt om biblioteken anställer studenter som biblioteksassistenter, eftersom de 
bara är där en kort tid. Men det gäller för biblioteken att se till att de interna relationerna 
fungerar så att de olika grupperingarna som finns arbetar mot samma mål och där kan 
marknadsföringsstrategierna som används vara av stor betydelse. Finns det någon 
skillnad mellan den interna marknadsföringen mellan de ingående biblioteken och hur 
vill de se till att alla arbetar tillsammans mot samma mål?  

R30 ägar- och finansrelationen 
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Ägarna till ett företag kan påverka finansiering och marknadsföring av företaget. Det är 
därför viktigt att man har ägare som är intresserade av att se långsiktigt (ibid, s 257-
266). 
 
För de ingående biblioteken så är det i bägge fallen så att de får en stor del av sin 
finansiering via universitetet där de olika institutionerna betalar för att biblioteken ska 
kunna bedriva sin verksamhet. Skillnaden mellan de olika biblioteken är att en del av 
universitetets finansiering i England kommer via studentavgifter. Men studentavgifterna 
betalas för de kurser som studenterna väljer och bara indirekt till biblioteken. Är det 
någon skillnad mellan de ingående biblioteken när det gäller hur de ser på relationerna 
med ägare och andra intressenter som finansierar verksamheten? 
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4. Samhällsutveckling och bakgrund  

Som nämndes i det inledande kapitlet har stora ekonomiska och teknologiska 
förändringar skett i samhället som påverkar bibliotekens verksamhet. Den politiska 
utvecklingen är givetvis inte skiljt från den ekonomiska och teknologiska utvecklingen. 
Biblioteken är beroende av de lagar som skapas som påverkar bibliotekets verksamhet, 
både direkt och indirekt. Bibliotekslagen, som säger att det ska finnas bibliotek vid alla 
högskolor, är ett exempel på en sådan lag (Svensk Författningssamling, 1996). Andra 
saker som påverkar de akademiska biblioteken är de beslut som tas när det gäller den 
utbildning som erbjuds, t ex när det gäller krav på ekonomisk lönsamhet hos våra 
högskolor och universitet. Även antalet platser som erbjuds vid olika utbildningar och 
lärosäten påverkar bibliotekens verksamhet. Det är därför viktigt att biblioteken är 
medvetna om vad som försiggår i omgivningen och ser hur de kan säkerställa att de kan 
fortsätta sin verksamhet. Biblioteken kan erbjuda befintliga och nya användare tillgång 
till information och ge möjlighet till att skapa ny kunskap. Genom att erbjuda 
användarutbildning och genom marknadsföring av sina tjänster kan biblioteken 
säkerställa att den information som finns kan göras tillgänglig.  

Eftersom den här uppsatsen bygger på skillnader i betalsystem mellan Sverige och 
England kommer jag i 2.1 och 2.2 presentera bakgrunden när det gäller högre utbildning 
för de bägge länderna. 

4.1 Sverige 

I Sverige är det Högskoleverket som är ansvarig myndighet för högskolor och 
universitet (Högskoleverket, 2011a). Högskolor och universitet får statliga anslag, 
beroende på hur många studenter som finns. De får också anslag för den forskning som 
utförs vid högskolan. Det är också viktigt att högskolor och universitet samverkar med 
det omgivande samhället.  Fram till 2010 bedömde högskoleverket kvaliten på 
utbildningar och högskolor för att säkerställa att de höll rätt kvalitet utifrån ett antal 
olika aspekter. En av de aspekter som studerades när det gäller bedömning av kvalitet 
var att studenter ska ha tillgång till ett bibliotek (Högskoleverket, 2011b). Från 2011 har 
kvalitetskontrollen förändrats. Enligt det uppdrag som Högskoleverket har fått från 
regeringen kommer man nu att bedöma resultatet utifrån hur väl man uppfyller kraven i 
högskolelagen samt att studenternas ”faktiska studieresultat motsvarar de förväntade 
studieresultaten” (Högskoleverket, 2010, s7). De tre kriterier som man kommer att 
studera är ”studenternas självständiga arbeten, lärosätets självvärdering och enkäter till 
befintliga och tidigare studenter” (ibid, s11).  

Enligt bibliotekslagen § 6 ska det ”finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla 
högskolor” (Svensk författningssamling, 1996). Högskolelagen reglerar vad som gäller 
för högskolor och universitet i Sverige. Paragraf 2 i högskolelagen säger att ”Staten ska 
som huvudman anordna högskolor för 
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1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på 
beprövad erfarenhet, och 
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat 
utvecklingsarbete” (Svensk Författningssamling, 1999). 

I Sverige är all undervisning vid universitet och högskolor avgiftsfria för EU-
medborgare. Men trots det finns det en trend att bibliotek mer och mer måste kunna visa 
att de är ekonomiskt lönsamma (Kåring Wagman, 2007,s 7ff). Det vill säga att de 
pengar som går till biblioteken från de insamlade skattemedlen används på ett effektivt 
sätt och den här trenden gäller både för folkbibliotek och akademiska bibliotek.  

Hur utvecklingen för biblioteken vid Sveriges universitet och högskolor ser ut för 
närvarande och de kommande åren har dokumenterats i en rapport som Svensk 
Biblioteksförening har tagit fram (2009b, s 5ff). Rapporten, som bygger på insamlade 
enkäter utskickade till bibliotekschefer, visar på en delad bild där en del tycker att 
framtiden ser ljus ut medan andra är mer försiktiga. Många olika faktorer påverkar 
biblioteken och vad som framkommer i rapporten är att det framförallt är de större och 
forskningsinriktade biblioteken som har en säkrare ställning (ibid, s 50ff).  I rapporten 
återger man synpunkter från de tillfrågade cheferna om vad de tror kommer att innebära 
en utmaning i framtiden. Det som framgick i rapporten som synpunkter från de 
tillfrågade cheferna var bland andra vikten av ”ekonomi, digitalisering, utveckling av 
tjänster, bibliotekets roll och plats i organisationen, den tekniska utvecklingen, 
integrering och samarbete” (ibid, s 51).  En annan synpunkt som kom fram, och som är 
intressant för den här uppsatsen, är det som framgick att man tror att ”biblioteken glöms 
bort eftersom vi inte kan marknadsföra oss som den moderna och lönsamma institution 
som vi är” (ibid, s 51). 

2.2 England 

I England är det Higher Education Funding Council for England(HEFCE) som 
distribuerar pengar till universitet och colleges i England (Higher Education Funding 
Council, 2010a, s 24). HEFCE är ett icke-offentligt organ som inte ingår i något 
regeringsorgan (Higher Education Funding Council, 2010b, s 2). Tanken är att det ska 
kunna agera mellanhand mellan regeringen och universitet/colleges och säkerställa att 
institutionerna som får finansiering behåller en frihet när det gäller hur de lägger upp 
undervisning och forskning.  HEFCE är också ansvarig för att säkerställa kvalitet på 
utbildning, något som blir alltmer betydelsefullt i och med den avgift som tas ut (ibid, s 
6). Kvalitetskontrollen sker genom ”The Quality Assurance Agency for Higher 
Education” som på HEFCEs uppdrag granskar verksamheten. Bidragen som går till de 
olika universiteten beräknas för hela institutionen inte de enskilda studenterna (Higher 
Education Funding Council, 2010a, s17). De ges ofta som en klumpsumma som ska 
täcka inte bara undervisningen utan också bibliotek och den administration som behövs. 
Ibland ges även pengar som är avsedda för speciella ändamål, t ex viss forskning eller 
andra speciella ändamål. Så tilldelade man under 2010-11 £134 miljoner för att förbättra 
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eller ersätta byggnader och annat material som används vid undervisning (Higher 
Education Funding Council, 2010b, s 6).  

The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) är ett oberoende organ 
som existerar för att säkerställa kvalitet hos universitet och colleges eftersom de är 
oberoende och själva har huvudansvaret (The Quality Assurance Agency for Higher 
Education, 2009, s 1ff).  Universitet/colleges är inte ägda av staten men de får en stor 
del av deras finansiering från statliga medel. QAA undersöker olika institutioner för att 
se att de uppfyller de krav som finns och publicerar rapporter med resultatet. Det 
innebär att det finns möjlighet att undersöka t ex om ett visst universitet uppfyller de 
krav som ställs.  

I England har man också konkurrens från privata intressenter. University of 
Buckingham, som är ett privat universitet, formades 1976. Det har nu fått sällskap av 
BPP College of Professional Studies som också är ett privat vinstdrivande universitet 
(Times Higher Education, 2010). Det här kan man se innebär en förändring i samhället 
och om det fortsätter kan man fråga sig om marknadsföring får en ännu större betydelse 
för de befintliga universiteten när det gäller att konkurrera om potentiella studenter. 

I Storbritannien sätter man stor vikt vid tanken på att lära för livet och det inkluderar 
givetvis då också England (Ball, s1-3). Det innebär att det finns en stor variation av 
studenter, både de som kommer till universitet för första gången men också de som har 
arbetat och som nu vill fortbilda sig. Det finns mer krav att de olika institutionerna ska 
hitta partners som de kan samarbeta med, det kan vara institutioner som erbjuder 
vidareutbildning eller t ex landsting (ibid, s 1). Det här innebär att personal som 
hanterar dessa studenter måste arbeta tillsammans för att säkerställa att den tilldelade 
budgeten räcker till alla resurser som behövs (ibid, s 104). Här kan då elektroniska 
resurser vara av värde eftersom de kan användas från olika håll. 

Universitetsutbildning i England är förknippat med en avsevärd kostnad för studenterna. 
Det nuvarande systemet, som har haft ett tak i avgiftskostnader på £3, 290 per år, 
kommer att förändras från 2012 (Lord Browne’s report, 2010, s 10). Det nya systemet 
innebär att universitet kan ta ut avgifter på mer än £6, 000 per år. Ställer den höga 
avgiften för studenter i England större krav på biblioteken vid universiteten, t ex är 
attityden att de måste visa att de kan bidra till framgången för universiteten? Ser 
biblioteken att de måste förändra sin marknadsföring ytterligare med tanke på de nya 
högre avgifterna? Från 2012 kommer det för alla universitet i England publiceras 
information som ska göra det lättare för studenter att se vad de kan förvänta sig när de 
väljer universitet och kurs. Det kallas för gruppering av nyckelinformation (Key 
Information Set) och innehåller information om t ex kvalitet på kurser men också hur de 
resurser biblioteken har kan möta de krav som ställs (BIS, 2011, s28). Det här tyder på 
att det inte bara är viktigt hur biblioteken marknadsför sina tjänster inom den egna 
organisationen utan också till andra intressenter utanför universitetet. I en hårdare 
konkurrens situation kan det bli än mer betydelsefullt att fylla antalet platser. 
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5. Metod och material 

För att säkerställa anonymitet har information i uppsatsen omvandlats och information 
som kan identifiera deltagarna har tagits bort. 

5.1  Fallstudier 

För uppsatsen har en komparativ studie av två bibliotek utförts, ett i England och ett i 
Sverige.  Jag har valt att utföra en komparativ studie eftersom jag anser det vara 
intressant att jämföra situationen mellan de två ingående länderna eftersom de, trots att 
de är lika i mycket, skiljer sig åt när det gäller betalsystem för studenter som studerar 
vid universitet/högskolor. En av anledningarna till att använda sig av en komparativ 
studie är när man anser att det finns ”... likheter eller skillnader mellan länder som är 
viktiga att studera...” (Denk, 2002, s7). Vidare har jag valt att utföra en fallstudie 
eftersom jag är intresserad av att undersöka om skillnaden i betalsystem har någon 
påverkan när det gäller marknadsföring av biblioteken och fallstudier kan vara ett bra 
sätt att få en ökad förståelse för det man undersöker (Rudestam & Newton, 2007, 49). 
Den typ av fallstudie som jag har valt är så kallade ”fokuserade studier” där ...”ett fåtal 
länder studeras” och ”en aspekt står i centrum för undersökningen” (ibid, s 42). Man 
kan välja att titta på länder som skiljer sig mycket åt eller länder som är lika. För den 
senare undersöker man skillnader mellan olika länder och ser om de kan förklara den 
aspekt man vill studera (ibid, s 43). I det här fallet skillnaderna i sättet som 
betalningssystemen för högre utbildning fungerar, så det är då den metod har användts. 
Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är av betydelse, men om länderna är mycket 
lika så kan det underlätta när man vill analysera skillnaderna. Det är därför bäst att 
använda den här metoden mellan länder som är ganska lika varandra. Eftersom den tid 
vi har tillgänglig för den här uppsatsen är begränsad fattades beslutet att endast välja två 
fallstudier. Sverige och England kan sägas vara lika varandra i bl. a nedanstående 
aspekter: 

- Bägge länderna är västeuropeiska länder som tillhör EU 
- Bägge länderna är konstitutionella monarkier (Europeiska Unionen, 2011). 
- Bägge länderna har skrivit under Bolognadeklarationen när det gäller den högre 

utbildningen. Bolognadeklarationen är en frivillig överenskommelse mellan ett 
stort antal länder i Europa (European Higher Education Area, 2011). 

- Bägge länderna har en hög andel studenter vid högskolor- och universitet. I 
Sverige fortsätter nästan 50 % av dem som går ut gymnasiet vidare till högskolor 
och universitet (Bengtsson, 2011). I Storbritannien är det närmare 40 % av de 
under 34 år som läser vid universitet (Karlsson, 2011).  

Situationen för de akademiska biblioteken i Sverige och England är intressant att 
studera eftersom de, trots att det finns många likheter mellan länderna, har olika 
ekonomiska förutsättningar. I Sverige är all undervisning vid universitet och högskolor 
avgiftsfria medan man i England betalar en avgift för att studera. Innebär det här att det 
ställer olika krav på biblioteken och måste biblioteken genom det marknadsföra sig på 
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olika sätt i de olika länderna? Vidare har kvalitativ undersökning utförts, där dels de 
strategiska dokument för bibliotekets verksamhet som finns tillgängliga har studerats 
och dels har intervjuer med berörd personal utförts.  Fallstudier kan vara både 
kvantitativa och kvalitativa men det är mer vanligt att det är kvalitativa för att skapa en 
ökad förståelse av undersökningsobjektet (Rudestam & Newton, s 49).  Vid intervjuerna 
använde jag mig av en semistrukturerad intervjuform eftersom det vid en 
semistrukturerad intervju är vanligt att intervjuaren har en lista över frågor som de vill 
ställa, men det inte är så viktigt i vilken ordning de ställs (Denscombe, 2007, s176). Det 
tyckte jag passade bra för de intervjuer som jag höll med personal som arbetar på de 
aktuella akademiska biblioteken eftersom det gav mig en struktur för intervjuerna 
medan jag fortfarande hade frihet att ställa frågor i den ordning som det passade bäst för 
intervjuerna.  

 
2. Information om de två ingående fallstudierna 

 Fallstudie A Sverige 
(Universitet A: s 
hemsida, 2011) 

Fallstudie B England 
(Universitet B: s hemsida, 
2011) 
 

Totalt Antal Studenter 25 000 – 35 0000 25 000 – 35 000 
Antal deltidsstuderande 10 000 – 20 0000 2 000 – 10 000 
Utbildningar Både teoretiska och 

praktiska, inom 
liknande 
ämnesområden.  

Både teoretiska och praktiska, 
inom liknande ämnesområden.

 

5.1.1  Material och avgränsning 

I uppsatsen hänvisas till akademiska bibliotek eller bibliotek, med det avses både 
högskole- och universitetsbibliotek. Hur de förändrade tiderna har påverkat 
folkbiblioteken har inte ingått i studien och den har också begränsats till två bibliotek 
vid de utvalda universiteten, ett i Sverige och ett i England. Det innebär att situationen i 
Storbritannien som helhet inte kommer att studeras, eftersom situationen där kan vara 
delvis annorlunda mot för den i England. 

5.1.2 Intervjuer 

Som nämnts tidigare har semistrukturerade intervjuer använts för den här uppsatsen. 
Alla intervjuer har skett muntligen, först har två bibliotekarier vid universitetet i Sverige 
respektive England intervjuats. Sedan har en kompletterande intervju med en 
bibliotekschef i Sverige och en bibliotekschef i England utförts. Detta för att säkerställa 
att jag har fått fram synen från olika nivåer av personal. En del av frågorna är detsamma 
men en del kompletterande frågor ställdes till bibliotekschefen, speciellt när det gäller 
budgeten för biblioteken, se bilaga 2. Inga frågor har skickats ut i förväg men 
intervjuerna har sedan följts upp med vissa kompletterande frågor där klarhet i svar har 
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varit önskvärt. Intervjuerna med bibliotekarierna var ca 1 timme långa medan för 
bibliotekscheferna så var de ca 30 minuter. Anledningen till att intervjuerna med 
bibliotekscheferna var mindre omfattande var framförallt beroende av att jag hade stora 
svårigheter med att få tid hos cheferna i England. Till slut gick en med på att ställa upp 
på en intervju men endast om den hölls under max 30 minuter. För att intervjuerna 
skulle vara likartade begränsade jag därför intervjuen med bibliotekschefen i Sverige 
också till 30 minuter. Överlag har det varit svårt att få tillträde till ett universitet i 
England för intervjuerna medan det var mycket enklare i Sverige. Jag vet inte om det 
beror på skillnad i kulturen mellan de olika länderna eller om det bara har varit de 
universitet som jag har kontaktat.  

5.1.3 Test av intervjufrågor 
 
För att säkerställa användbarheten av intervjufrågorna och för att få möjlighet att 
anpassa dem utförde jag en muntlig intervju med två bibliotekarier vid ett mindre 
universitet som inte ingår i studien för den här uppsatsen.  Intervjuerna gav mig ett bra 
tillfälle att få träning i att utföra intervjuer samt att kunna anpassa frågorna. Det som 
framkom i och med pilotstudien var att frågorna fungerade bra och det gav mycket 
användbar träning i att utföra intervjuer. Bägge bibliotekarierna var mycket positiva till 
området och ansåg att marknadsföring är av intresse för bibliotek av idag.  
 
5.1.4 Dokumentanalys 

Som komplement till intervjuerna har vissa dokument också granskats. Det är dels 
dokument som är tillgängliga via universitetens hemsidor men också dokument som 
blev tillgängliga i samband med intervjuerna. Svårigheten för den här uppsatsen är att 
hitta likvärdiga dokument eftersom de kan heta olika och ha olika information beroende 
på om det är universitetet i Sverige eller universitetet i England. Men jag har utgått från 
att hitta strategisk information för bibliotekets verksamhet samt övergripande strategi 
för universitetet/högskolan. Således har tre olika sorter av dokument studerats. Det 
första är de övergripande strategiska planerna för respektive universitet där målen för de 
närmaste årens verksamhet finns dokumenterade. Bägge de här dokumenten har en 
omfattning på ca 15 sidor. Efter de övergripande strategiska planerna har jag gått ner en 
nivå och tittat på dokument som beskriver verksamhetsplanerna för biblioteken. För 
universitetsbibliotek A bestod det här dokumentet av 5 sidor medan 
universitetsbibliotek B:s verksamhetsplan var mer omfattande och bestod av 10 sidor. 
Slutligen har dokument som beskriver marknadsföringsplanerna för respektive bibliotek 
granskats. De här dokumenten blev tillgängliga i samband med intervjuerna och bestod 
bägge av en sida där marknadsföringsaktiveter för biblioteken finns beskrivna. 

5.2 Kriterier och urval 

När val av universitet eller högskola skulle göras användes respektive lands hemsidor 
där alla universitetsutbildningar listas. Målet var att hitta två olika universitet som 
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erbjuder några likartade utbildningar, var ungefär lika stora när det gäller antal studenter 
samt där biblioteksstrukturen liknar varandra. Det visade sig när jag började ta kontakt 
med olika universitet att det inte var så alldeles lätt att få komma in och intervjua 
personal så det här påverkade delvis valet av universitet. Men trots svårigheter med att 
få tillträde till universitet lyckades jag till slut få kontakt med två universitetsbibliotek 
där universiteten var av ungefär samma storlek och där de erbjuder liknande 
utbildningar. Genom att jag har använt samma metod och frågor för bägge universiteten 
hoppas jag undvika partiskhet. Bägge universiteten som har valdes för undersökningen 
hade alltså vissa egenskaper som talade till deras fördel när det gäller val av 
undersökningsobjekt. De är följande:  

- ungefär samma antal studenter 
- de erbjuder bägge utbildningar inom liknande ämnesområden 
- bägge universiteten har en struktur och organisation som gör att de finns på fler än 

en ort 
 
5.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Metoder för att bedöma hur trovärdig forskning är baseras traditionellt på följande fyra 
faktorer (Denscombe, 2010, s 298): 

Validitet innebär att man mäter vad som ska mätas 
Reliabilitet är knutet till hur pass tillförlitlig mätningen är och om den metod som har 
använts kan producera samma resultat vid olika tillfällen. 
Generaliserbarhet som har att göra med extern validitet. Kan man använda resultat från 
forskningen till att förklara andra fenomen så att resultatet inte är unikt för just den här 
forskningen? 
Objektivitet som ställer frågan om forskningen har utförts på ett neutralt och opartiskt 
sätt. 

För kvalitativ forskning kan det vara svårt att bedöma de ovanstående kriterierna 
eftersom det inte på samma sätt som för kvantitativ forskning går att exakt återskapa 
den kvalitativa forskningen (ibid, s 298ff). Det är också så att den kvalitativa forskaren 
kan ha en personlig relation till den forskning som utförs så att det är omöjligt för någon 
annan att exakt återskapa situationen. Det här gör att en del inte anser att det är möjligt 
att kontrollera validitet och reliabilitet, utan istället är det för kvalitativ forskning 
tillförlitlighet och trovärdighet som man ska försöka säkerställa, vilket man kan göra 
genom att försöka verifiera de metoder som har använts. Lincoln och Guba framhåller 
att trots att det är omöjligt för en kvalitativ forskare att bevisa att de har rätt så gäller det 
för forskaren att övertyga de som läser resultatet från forskningen att det är troligt att 
resultatet och de slutsatser som har dragits är tillförlitliga och trovärdiga (1985 i 
Denscombe, 2010, s 299). En metod som kan användas är triangulering där man 
använder sig av tre olika källor för att verifiera metod och resultat, det kan vara 
observation kombinerat med intervjuer och dokument (Denscombe, 2010 s 351). För 
forskningen som har utförts för valt ämne har jag använt en kombination av dokument 
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och intervjuer för att försöka få en så komplett bild som möjligt. Svaren från 
intervjuerna har transkriberats och skickats ut till respondenterna för att säkerställa att 
jag har uppfattat svaren på rätt sätt.  
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6. Resultat och preliminär analys 

Det här kapitlet innehåller en preliminär analys av de aktuella dokument som har 
granskats och en kort översikt och preliminär analys av resultat från intervjuerna. 
Samtliga dokument som har använts kan göras tillgängliga vid behov. I nästa kapitel 
kommer sedan en teoretisk analys med användning av de relationer som finns 
uppräknade i kapitel 3.6. att göras. De dokument som analyserats finns uppräknade 
under 5.4.2 dokumentanalys. För att underlätta och klargöra har resultat och analys 
delats upp i tre olika delar som är kopplade till forskningsfrågorna. De tre delarna är 
marknadsföringsstrategi och metoder, syn på marknadsföring och den image man vill 
förmedla och slutligen relation till användare, personal och andra intressenter.  Inom 
varje del presenteras resultatet först för universitet A och sedan universitet B. För att 
underlätta benämns bibliotekarierna vid universitet A med A1, A2 och A3. För 
universitet B används samma uppdelning, dvs. B1, B2 och B3. Om ingen direkt skillnad 
framgick vid intervjun lämnas en gemensam syn nedan. En beskrivning av samtliga 
respondenter hittas under första avsnittet, 6.1.  

6.1 Bakgrund hos respondenterna 

Universitet A 

A1 

Arbetar som bibliotekarie vid huvudbiblioteket och innehar en tjänst som är inriktad 
mot information och marknadsföring vilket innebär att sprida information och 
kommunikation när det gäller bibliotekets tjänster. Tjänsten har bibliotekarie A1 haft 
under mer än 10 år. 

A2 

Arbetar vid ett filialbibliotek med färre anställda och tjänsten är mer blandad eftersom 
bibliotekarien arbetar dels i den yttre verksamheten dels också är ansvarig för 
marknadsföring av tjänsterna vid filialbiblioteket. Den här tjänsten har bibliotekarie A2 
haft under en kortare tid men A2 har arbetat vid ett annat universitet tidigare. 

A3 
 
Arbetar som överbibliotekarie vid huvudbiblioteket och avdelningschef för kundservice, 
lån och pass tjänster. Har innehaft den nuvarande rollen under några år men också 
tidigare arbetat under en tid som överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket. 
 
Universitet B 

B1 

Arbetar på biblioteket som framförallt tar hand om studenter som studerar humaniora 
och samhällsvetenskapliga ämnen. I rollen som B1 innehar ingår bl. a att samverka med 
akademisk personal, inköp, hålla användarutbildning och delta i olika projektgrupper. 
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Ett exempel här är en grupp där man studerar användarnas beteende och tjänsten har 
bibliotekarien haft under ungefär 10 år. 

B2 

Arbetar på biblioteket som framförallt tar hand om studenter som studerar tekniska och 
naturvetenskapliga ämnen. Dessutom är bibliotekarie B2 ordförande för den grupp inom 
biblioteket som är ansvarig för marknadsförings frågor. Det är en nominell roll och 
finns inte officiellt i bibliotekarie B2: s arbetsbeskrivning. Tjänsten har bibliotekarie B2 
haft närmare 10 år medan ordförandeskapet endast gäller under det senaste året. 

B3 

Arbetar som bibliotekschef och är relativt ny i sin roll vid det aktuella 
universitetsbiblioteket men har lång erfarenhet från andra akademiska bibliotek. 

6.2 Marknadsföringsstrategi- och metoder 
 

Universitet A 

Den strategiska planen visar på hur universitetet vill att marknadsföring ska ske, att 
marknadsföring är viktigt strategisk så att universitetet kan få hjälp med finansiering. 
Dessutom ska marknadsföring ske mot olika grupperingar i samarbete med de 
kommuner där universitetet bedriver utbildning. Men den strategiska planen nämner 
också att studenterna ska lära för livet, vilket kan sägas bör genomsyra hela 
verksamheten och hur marknadsföring av universitetet sker.  Dessutom framgår det av 
planen att universitetet vill kunna följa upp verksamheten så att den service det erbjuder 
till studenter och anställda kan förbättras. 

Verksamhetsplanen visar på vikten av att ha en strategi när det gäller marknadsföring av 
bibliotekets tjänster som innebär att biblioteket skapar mer kännedom om vad det kan 
erbjuda. Vidare visar texten på att biblioteket ska satsa på digitalisering av tjänster, 
elektroniska resurser och olika söktjänster och för att kunna uppnå det framgår det av 
planen att kommunikation är en viktig del i marknadsföringsstrategin. Ett sätt som 
biblioteket hoppas kunna säkerställa att det har en kommunikation med användarna är 
genom användarundersökningar och andra metoder för att fånga upp användarnas 
synpunkter. Dessutom för biblioteket också kvantitativ statistik över antal besökare, 
fysiskt och virtuellt. Enligt A3 får biblioteket in klagomål på olika sätt, via epost, 
webben eller direkt vid disken. A3 anser också det vara speciellt allvarligt om kunden 
anser sig ha blivit dåligt bemött och därför försöker A3 se till att all personal är utbildad 
när det gäller bemötande vid servicemötet. Men A3 framhåller också att det ibland är 
personalen som blir dåligt bemött vilket ledningen ser mycket allvarligt på. 

Marknadsföringsplanen går inte i detalj in vilka metoder biblioteket ska använda sig av, 
men man vill sprida information om biblioteket och dess verksamhet både internt och 
externt. På så sätt kan man säga att planen framhåller att biblioteket skall marknadsföra 
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sig till olika intressenter fast det inte klart framgår i planen vilka dessa intressenter är. 
Det finns ingen direkt hänvisning i marknadsföringsplanen till hur biblioteket kan 
säkerställa att de har en uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten.  

I intervjuerna med personal från bibliotek A framgick det att de inte tror att 
marknadsföring av biblioteket är en del av den övergripande strategiska planen för 
universitetet. Men de tror att det är viktigt för ledningen att biblioteket syns, speciellt 
när det gäller för att biblioteket ska få de ekonomiska resurser det behöver. Genom att 
synliggöra både de elektroniska och fysiska resurser biblioteket har finns det en tro att 
de ska kunna hjälpa sina kunder, t ex genom att erbjuda lokaler som erbjuder bra 
studiemiljöer. Biblioteket använder sig av olika kanaler, både elektroniska och fysiska, 
för att marknadsföra sig till sina användare, både internt och externt. A2 framförde 
vikten av att marknadsföra sig till landstingen eftersom biblioteket har användare som 
tillhör den organisationen. Men även till allmänheten eftersom biblioteket har 
verksamhet som är öppen för allmänheten. Biblioteket ingår också i olika 
samarbetsgrupper med de kommunala biblioteken och länsbiblioteken där biblioteket 
har utbyte över olika ämnesområden. Bibliotekschefen framhåller också att 
marknadsstrategin begränsas av resurser och regler inom universitetet när det gäller 
informationspolicyn. Det finns en liten budget för marknadsföringsåtgärder, tidigare 
skedde allt för varje avdelning.  Biblioteket har också programverksamhet som är öppen 
för allmänheten och den verksamheten vill man marknadsföra. Det finns personal som 
arbetar med marknadsföring men man väntar på att en informatör ska börja som 
kommer att ha det övergripande ansvaret för marknadsföring av biblioteket. När det 
gäller marknadsföring till distansstudenter så framgick det av A3 att: 

biblioteket har många distansstudenter men har inte riktigt lyckats när det gäller 
marknadsföring och att ta reda på vilka behov som finns. 

Vidare framför A3 att faktorer som påverkar marknadsföringsstrategin är delvis resurser 
(pengar), eftersom användarna inte alltid inser att de resurser de använder, speciellt 
elektroniska, tillhandahålls av biblioteket. Kvalitativa kundundersökningar kan också 
påverka strategin, när det gäller saker som bibliotekspersonalen kanske inte känner till 
men som kommer fram i kundundersökningar och det i sin tur kan leda till förändringar 
i strategin. 

Universitet B 

I den strategiska planen framgår att universitetet har som mål att uppnå en plats för 
universitetet på den internationella marknaden. Sättet som texten framhåller det ska ske 
på är genom att universitetet deltar i nätverk, samarbetar med olika partners samt genom 
att skapa en medvetenhet hos all personal om universitetets strategi. Den strategiska 
planen innehåller ingen direkt hänvisning till att universitetet vill kunna följa upp 
verksamheten och säkerställa en hög kvalitet.  

I verksamhetsplanen framgår att biblioteket måste välja en strategi som kan ta hand om 
ökningen av elektroniska resurser. Eftersom målet med verksamhetsplanen är att 
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marknadsföra biblioteket globalt gäller det att använder sig av IT. Verksamhetsplanen 
poängterar också vikten av att biblioteket känner till vilka behov användarna har oavsett 
om det är studenter, forskare eller personal. 

I marknadsföringsplanen framhålls det att biblioteket på den strategiska nivån vill 
utforma en plan som gör att det kan kommunicera ut och koordinera den 
marknadsförings om sker. Vidare sägs det att biblioteket måste kunna informera om 
leverans av bibliotekets tjänster. I marknadsföringsplanen framgår också att biblioteket 
vill säkerställa en bra relation med sina kunder så att bibliotekspersonalen förstår vilka 
behov användarna har. Planen specificerar ingen skillnad på interna och externa kunder. 
Som för universitet A använder bibliotekspersonalen sig av olika metoder för att 
säkerställa kvaliten på sina tjänster, det kan vara enkäter, fokusgrupper, förslagslådor 
och inköpsförslag. I svaren framgår det att de intervjuade anser att det är lättare att mäta 
och utvärdera insatser som de gör för studenter eftersom de använder sig av olika 
enkäter medan personalen är mer svårt att fånga. Bibliotekarie B2 framför också att man 
ingår i samverkansgrupper med studentkåren för att försöka få in synpunkter från dem 
som inte använder biblioteket. Även för bibliotekspersonalen vid bibliotek B erbjuder 
ledningen utbildning i kundservice och det kan vara både interna och externa kurser. 

Som för universitet A tror inte personalen vid universitet B att biblioteket finns med 
som en del i den strategiska planen för universitetet. Men det finns en strategisk plan för 
biblioteket och marknadsföringsplanen bygger på den strategiska planen för biblioteket. 
B1 tror att ledningen av universitetet ser på biblioteket som en tillgång och det baseras 
bl. a på att bilder av biblioteket ofta används i material som publiceras. Många 
undersökningar som har gjorts bland studenter visar också på vikten av att ha ett bra 
bibliotek som är anpassat till verksamheten. De tillfrågade anger att de använder sig 
både av elektroniska och fysiska kanaler när det gäller att marknadsföra sig mot sina 
användare, både nationellt och internationellt. Den viktigaste kanalen som nämns av 
både bibliotekarierna och bibliotekschefen är hemsidan. Här framkommer det i svaren 
att det finns en skillnad när det gäller marknadsföring mot personal och studenter. 
Marknadsföringen mot studenter är mer av massmarknadskaraktär, men riktad mot vissa 
grupper, medan för personalen har man mer personliga kontakter. Hos bibliotekschefen 
kom det fram önskemål om att kunna göra mer aktiviteter för att marknadsföra 
biblioteket men det finns en resursbrist. B1 framför en syn på att det är viktigt att 
samverka med allmänheten eftersom det i många fall kan vara lättare för nya studenter 
att börja vid universitetet om de redan har haft kontakt med organisationen.  

Budgeten har minskat men relationen mellan den totala budgeten och budgeten för 
marknadsföringsåtgärder har förändrats eftersom marknadsföringsbudgeten har ökat. 
Bibliotekarierna framförde en syn på att höjningen av studentavgifter kommer att 
påverka bibliotekets marknadsföringsaktiviteter, men den synen delades inte av 
bibliotekschefen. Biblioteket försöker samverka med olika grupper externt för att 
marknadsföra biblioteket men också använda sig av den interna personalen i olika 
marknadsföringsåtgärder. Det finns en grupp inom biblioteket som är ansvarig för 
marknadsåtgärder. Gruppen leds av en bibliotekarie, fastän det inte är officiellt en del av 
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deras arbete, och består av anställda vid biblioteket. Det finns också en grupp som är 
ansvarig för hemsidan och marknadsgruppen samverkar med den här gruppen. Man 
försöker nå olika grupperingar internt/externt, både nationellt och internationellt. De 
huvudsakliga målgrupperna är studenter, forskare och lärare men bibliotekspersonalen 
försöker också genomföra olika aktiviteter för att göra biblioteket mera känt i det 
omgivande samhället. Ledningen av universitetet anser att det är viktigt att 
marknadsföra universitetet internationellt så den marknadsföring som sker måste också 
ha en internationell marknad i åtanke.  
 
6.3 Syn på marknadsföring och den image man vill förmedla 
 
Universitet A 

Den strategiska planen visar vilken image universitet vill förmedla, att universitetet ska 
vara respekterat. Vidare framstår det i planen att universitetsbiblioteket ska ses som en 
viktig resurs som stödjer verksamheten.  

I verksamhetsplanen anges det att det är viktigt att biblioteket marknadsförs så att dess 
intressenter får kännedom om vad biblioteket kan erbjuda, trots att det är en icke-
kommersiell organisation. Det framstår vidare i verksamhetsplanen att en image av 
biblioteket som en mötesplats ska framhävas. Vidare vill man säkerställa att 
kundrelationer i servicemötet upplevs som positivt bl. a genom bra kommunikation med 
studenter, forskare och lärare.  

Marknadsföringsplanen vill bidra till att en positiv bild av universitet finns hos 
studenter, personal och allmänheten. Vidare säger texten att skapa kunskap internt hos 
personalen när det gäller marknadsföringsåtgärder är viktigt. Det i sin tur kan man anta 
leder till ökad kunskap i mötet med kunderna. 

Både i intervjuerna med bibliotekarier och med bibliotekschefen framgick det att de 
ansåg att det var viktigt att biblioteket syns. De intervjuade tror att bibliotekets image är 
positiv och anser också att biblioteket bör marknadsföras. Bibliotekschefen framhöll 
också vikten av att biblioteket skapar ett varumärke som värderas av dess användare. 
Det framgick i intervjuerna att det är svårt att definiera marknadsföring och svårt att dra 
en gräns när det gäller vad som avses med marknadsföring. Två synpunkter som 
framgick när det gäller marknadsföring hos bibliotekarierna var vilka som ska bidra 
med information till den marknadsföring som sker och vilka som ska marknadsföra 
informationen. 

Det gäller att alla försöker framföra vad de tycker de ska marknadsföras eftersom det 
är svårt att ha koll på vad som händer överallt i en stor organisation (A1). 

Länge sagt att alla ska vara med och marknadsföra biblioteket i alla sammanhang, t ex 
i kundkontakter och vid undervisningstillfällen. Det är lätt hänt att den inställningen 
gör att det inte blir något konkret av marknadsföringen (A2). 
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Marknadsföring innebär att synas och stå för ett värde (varumärke) och att vara aktiv. 
Den behövs eftersom biblioteket är viktigt för att studenterna ska vara framgångsrika 
och för forskningen (A3). 

Vidare framförde A2 att det pågår en dragkamp när det gäller resurser, dels tid men 
också människor och pengar. Dessutom vill A2 göra biblioteket ännu mera synligt för 
användarna så att de kan upptäcka vad som finns på hyllorna. Bibliotekschefen framhöll 
också att biblioteket har ett rykte att de är bra på att använda och erbjuda ny teknik, 
vilket kan ha betydelse i servicemötet mellan biblioteket och dess användare. Det gäller 
bland annat tillgång till databaser men också den teknik som används vid 
universitetsbiblioteket som är tillgänglig för studenter och andra användare. Både A1 
och A2 framhåller vikten av att biblioteket skapar en bra relation med sina användare 
och att den relationen kan förbättras.  

Universitet B 

Den strategiska planen visar på vikten av att all personal är medvetna om den strategi 
och de värden som universitet står för. Genom att förmedla en positiv image vill 
universitetet locka till sig de bästa, både när det gäller personal och studenter.  

I verksamhetsplanen framgår att biblioteket ska marknadsföra de resurser biblioteket 
kan erbjuda, särskilt de speciella samlingar som finns i biblioteket, trots att man kan 
sägas vara en icke-kommersiell organisation. Vidare framgick det av verksamhetsplanen 
att den kompetens som personalen besitter ska användas i marknadsföringen. 

Texten i marknadsföringsplanen visar på att vikten av att säkerställa att personalen vid 
biblioteket är informerade i marknadsförings- och kommunikationsfrågor. 

I intervjuerna med personal från bibliotek B så framgick det att de intervjuade anser att 
det är viktigt för biblioteket att lyckas med både intern och extern marknadsföring. De 
vill förmedla en positiv image av biblioteket, speciellt så att man kan visa bibliotekets 
intressenter att biblioteket erbjuder valuta för pengarna. Biblioteket använder sig av 
olika objekt som vykort och unika byggnader inom universitetet för att sälja en positiv 
image. Vidare framgår det att biblioteket vill visa på att det är en miljövänlig 
organisation och det är den bilden som ska förmedlas till användarna. Det framgår också 
i intervjuerna att det är viktigt att ta åt sig ny teknik och kunna marknadsföra sina 
tjänster internt men också externt till det omgivande samhället. Men det som framgår i 
svaren är framförallt marknadsföringen till studenter, lärare och annan personal. B2 
framhåller också att det är viktigt att skapa en bra relation med sina kunder så att 
biblioteket kan erbjuda tjänster som efterfrågas.  

Det är viktigt att universitetet har ett bra bibliotek, det har visat sig i många 
studentundersökningar och kommer att bli extra viktigt när studentavgifterna höjs (B2). 

Marknadsföring handlar också om att bygga upp relationer inom universitetet för att 
kunna erbjuda valuta för pengarna, men också förbättra och stärka bibliotekets profil 
och rykte (B2). 
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Marknadsföring handlar om att tala om vilka tjänster och resurser vi har för våra 
kunder (B3).  

6.4 Relationer till användare, personal och andra intressenter 
 
Universitet A  

I den strategiska planen framgår vikten av att universitetet har bra relationer, både med 
de anställda och med samarbetspartners, vilket leder till att det kan utvecklas. 
Studenterna ses som en resurs som det är viktigt att samarbeta med. Ska universitet 
kunna marknadsföra de områden som anses viktiga gäller det att all personal tar åt sig 
marknadsföringstankarna. I planen framgår också vikten av att universitetet tar del i 
olika nätverk, både nationellt och internationellt. Vidare visar texten på hur 
konkurrensen ökar både nationellt och internationellt och att det ställer ökade krav på 
universitetet. Genom att biblioteket framstår som en viktig resurs framhåller texten att 
universitetet hoppas att uppnå en fördelaktig bild hos ägare och finansiärer. Det framgår 
inte direkt hur det ska ske, men en del som anges är vikten av att ingå i nätverk. Texten i 
planen framhåller en vilja att skapa bra relationer och samarbete med olika grupperingar 
i samhället.  

Verksamhetsplanen framför vikten av att skapa bra relationer med sina användare, både 
när det gäller studenter, forskare och annan personal. Biblioteket vill säkerställa att det 
har kännedom om vad dess användare vill ha men nämner också vikten av att utbilda 
användarna. Utbildningen vill bibliotekspersonalen, enligt vad som framgår i texten, 
genomföra i samarbete med institutionerna, vilket gör att bättre kunskap om vad som 
efterfrågas skapas. Eftersom målet är att biblioteket ska vara en mötesplats både fysiskt 
och elektroniskt kan det vara så att det förlorar en del av närheten med vissa användare. 
I planen framgår att biblioteket vill satsa både på digitalisering och på användning av 
elektroniska resurser, vilket kan ställa frågan hur marknadsföring av tjänsterna ska ske. 
Det finns inget direkt uttalat i verksamhetsplanen när det gäller hur man ska 
marknadsföra dem. I planen framgår det att biblioteket vill samverka med olika 
partners, både internt och externt för att möta konkurrenter. Man vill marknadsföra 
bibliotekets tjänster, bl. a genom att samverka med olika partners. När det gäller budget 
finns det en uttalad oro över hur marknadsföring av tjänster kan skapa ett behov som 
biblioteket kan ha svårt att möta. 

I marknadsföringsplanen framgår att biblioteket vill ses som en mötesplats, både fysiskt 
och elektroniskt. Det innebär att det är troligt att biblioteket förlorar den direkta 
kontakten med en del av sina användare som inte besöker biblioteket personligt. Vidare 
vill det säkerställa att biblioteket utbildar personalen så att de är medvetna om de 
marknadsföringsåtgärder som tas. Det framgår inte klart i marknadsföringsplanen hur 
biblioteket kan använda sig av IT för att underhålla en elektronisk relation. Men i texten 
poängteras vikten av att utveckla biblioteket så att det inte bara är en mötesplats fysiskt 
utan också elektroniskt. 
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I intervjuerna framgår att bibliotekspersonalen ingår i olika nätverk, både inom 
universitetet och externt och det anses som viktigt för att biblioteket ska kunna få de 
resurser som behövs. Biblioteket har olika sorters användare så de grupper biblioteket 
försöker nå är studenter, forskare och allmänheten. När det gäller distansen till kunden 
så är forskare en grupp som sällan besöker biblioteket utan istället använder resurserna 
på distans. När det gäller att skapa långvariga relationer med sina användare anser 
bibliotekschefen att det är svårare med studenter än andra grupper eftersom studenterna 
bara är där en kortare tid. Men det framgår att personalen anser att det är av vikt att 
skapa långsiktiga relationer och att samarbeta med andra grupperingar. Här framgår det 
också att det är viktigt att skapa bra relationer med forskare och lärare så att de vet hur 
de ska använda biblioteket. Det innebär att de sedan i sin tur kan marknadsföra 
biblioteket och dess tjänster till studenter.  I intervjusvaren framkommer också att 
biblioteket vill försöka knyta tills sig och skapa en relation med studenter genom att de 
är med i olika grupperingar där de kan få framföra sina synpunkter men också att 
biblioteksstudenter tjänstgör i biblioteket. Men här ser A3 att det kan vara ett problem 
när det gäller ålderskillnad. 

De flesta studenterna är unga och bibliotekets anställda har en hög genomsnittsålder så 
det finns därför ett generationsgap mellan grupperna. 

När det gäller relation till konkurrenter så anser bibliotekarierna att det framförallt är de 
fria resurserna som finns tillgängliga som konkurrerar med biblioteket. Men 
bibliotekschefen framhåller också att det är personalens kompetens som kan vara en 
konkurrensfördel. A3 anser också att biblioteket ska hänvisa till sina användare som 
kunder eftersom de betalar för en tjänst, även fast det kommer via skattemedel. 

Universitet B 

Den strategiska planen visar på vikten av att delta i olika nätverk och samarbete med 
olika grupperingar så att universitet kan konkurrera framgångsrikt internationellt. 
Genom att ingå i olika strategiska partnerskap hoppas universitetet kunna konkurrera 
framgångsrikt och uppnå världsklass. I planen framgår en vilja att öka marknadsandelen 
som universitet får från forskning och uppnå världsklass. Dessutom vill universitetet 
genom en ökning av finansiärer gå med vinst. En av fördelarna som det ser med att ingå 
i olika nätverk är att uppnå ekonomiska fördelar, vilket möjligen kan relateras till 
budgeten.  

I verksamhetsplanen framgår att biblioteket vill skapa en bra relation till användare och 
personal så att biblioteket har en bra kännedom om deras behov. Det framgår inte direkt 
hur biblioteket vill säkerställa att det skapar en bra relation med de användare som 
använder elektroniska resurser men klart är att det kommer att krävas. Genom att delta i 
olika nätverk framhålls i texten en vilja att marknadsföra biblioteket, internt och externt 
vilket kan bidra till att säkerställa finansiering av verksamheten. Verksamhetsplanen 
visar också på vikten av att anpassa verksamheten så att biblioteket kan möta den 
konkurrens som finns. Den specificerar inte inom vilka områden men att det är viktigt 
att anpassa verksamheten så att man kan möta den. Deltagande i olika nätverk kan ses 
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som ett sätt att konkurrera framgångsrikt och genom användning av IT så kan 
biblioteket marknadsföras globalt. Vidare anger planen att kompetensen hos personalen 
är av vikt och är något som ska marknadsföras.  

Marknadsföringsplanen poängterar vikten av att biblioteket har en bra relation med sina 
kunder så att det kan förstå användarna behov och till hjälp i att skapa den förståelsen 
kan biblioteket använda sig av marknadsundersökningar. Vikten av att delta i olika 
samverkansgrupper, internt och externt framgår också. Dessutom vill biblioteket 
säkerställa att personalen är utbildad när det gäller marknadsföring och 
kommunikationsfrågor. Marknadsföringsplanen nämner inte något direkt när det gäller 
konkurrenter förutom att biblioteket genom att ha en förståelse för de behov kunderna 
har hoppas kunna uppnå de marknadsandelar som finns definierade. Planen nämner 
inget definitivt om till vilka grupper biblioteket ska marknadsföra sina tjänster, så man 
kan anta att den marknadskommunikation som sker kan vara till olika intressenter, 
inklusive ägare och andra organisationer som kan påverka bibliotekets verksamhet. 

Som för universitet A så framgår det i intervjusvaren att personalen vill skapa olika 
nätverk och bra relationer med studenter, forskare och övrig personal. Bibliotekarie B2 
anser att bibliotekspersonalen har en närmare relation med akademisk personal än 
studenter och anser även att en hel del av marknadsföringen till studenter är av 
massmarknadsföringskaraktär. Medan bibliotekschefen framhåller att den grupp som 
man har en närmare relation med är studenter, eftersom de deltar i olika möten. Medan 
forskare är en grupp som personalen inte har så mycket kontakt med, men som de kan 
skapa långsiktiga relationer med eftersom de återkommer. Bibliotekarie B2 framhåller 
också att de vill kunna skapa en närmare relation med studenterna för att förstå deras 
behov, vilket personalen anser vara av extra vikt eftersom studenterna betalar en avgift 
för sina studier. Det kan vara så att biblioteket då enligt de svar som framkommer måste 
höja sin servicenivå.  

Det skulle behövas mer marknadsundersökningar för att vi ska komma närmare 
kunderna och på så sätt förstå deras behov (B2). 

När det gäller relation till konkurrenter så skiljer sig åsikterna åt en aning mellan 
respondenterna. Bibliotekarie B1 anser att konkurrenter är de främsta universiteten i 
landet och i USA. Medan bibliotekarie B2 anser att det framförallt är när det gäller 
informationssökning och elektroniska tjänster som man har konkurrenter. Men här 
framgår det också att: 

Google är marknadsledande och kan ses som en konkurrent som också kan vara en 
samarbetspartner (B2). 

Men när det gäller konkurrens så har även andra avdelningar inom universitetet, 
speciellt tidigare innan finansiella neddragningar har haft en påverkan, konkurrerat med 
resurser som datorer och studiemiljöer.  Det innebär att olika avdelningar har kunnat 
skapa studiemiljöer och kunna erbjuda tillgång till datorer lokalt. När avgifter för 
studenter går upp framhåller B2 att det är en fråga om hur man kan erbjuda en högre 
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service nivå. Det finns ett gap mellan vad biblioteket kan erbjuda och vad användarna 
förväntar sig när det gäller informationsteknologi och tillgång till elektroniska tjänster.  
Enligt bibliotekarierna så använder man olika begrepp för att beskriva sina användare. 
De är kunder, studenter, personal och forskare och bibliotekspersonalen har olika 
relationer med olika grupper av användare. Enligt bibliotekschefen så finns det ingen 
standardiserat sätt att hänvisa till sina intressenter. Det kan vara kunder, studenter, 
personal och forskare. 
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7.  Teoretisk analys och jämförelse universitet A och B 

I kapitel 6 presenterades en kort översikt av resultatet från dokumentanalys och 
intervjuer med bibliotekspersonal. I det här kapitlet kommer en teoretisk analys med 
hjälp av 12 av Gummessons 30 relationer samt en jämförelse mellan universitet A och 
B att göras. Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.6) har jag begränsat analysen här till 12 
av Gummessons 30 relationer som jag anser vara speciellt relevanta för valt ämne. Jag 
har utgått från de 20 relationer som Besant och Sharp anser vara speciellt relevanta för 
bibliotek (se 3.6) och valt ut 12 som jag anser vara av speciellt intresse för akademiska 
bibliotek och som stödjs av insamlat resultat.  För en komplett lista över de relationer 
som Besant och Sharp har tagit fram se 4.6.  

De 12 av Gummessons relationer som jag använder i analysen är: 

R1 relationen mellan leverantör och kund 
R3 fysisk distribution 
R5 servicemötet 
R9 relationen till den missnöjde kunden 
R11 kunden som medlem 
R12 e-relationen 
R13 parasociala relationer 
R14 den icke-kommersiella relationen 
R19 megamarknadsföring 
R20 allianser förändrar marknadsmekanismerna 
R27 marknadsföring internt 
R30 ägar- och finansrelationen 

R1 relationen mellan leverantör och kund 
 
I den teoretiska utgångspunkten (se kapitel 3) har det framkommit att det är viktigt för 
en organisation att ha en strategisk planering så att organisationen kan formulera mål för 
verksamheten och följa upp de mål som sätts. Det är också viktigt att involvera personal 
och andra intressenter i den strategiska planeringen.  Ett sätt att se om personalen är 
involverade i den strategiska planeringen för de bibliotek som ingår i undersökningen 
för den här uppsatsen kan vara att se om vad som framkommit i analysen av de 
strategiska dokumenten också stödjs av resultatet från intervjuerna med 
bibliotekspersonalen 

Enligt Gummesson är R1 den grundläggande relationen mellan säljare och köpare och 
det är viktigt att behålla de kunder man har. Det innebär att leverantören också måste 
välja till vem man ska marknadsföra sina tjänster. Här kan man se hos universitet A att 
de anser att det är viktigt att biblioteket marknadsför sig till landstingen eftersom 
biblioteket har landstingsanställda som användare, men det framgår inte direkt vad 
biblioteket vill marknadsföra och varför. Hos universitet B nämner varken planerna eller 
svaren från intervjuerna någon direkt grupp utanför universitet som biblioteket vill 
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marknadsföra sig mot, förutom att det ska marknadsföra sig externt. Utan här pratar 
personalen i intervjuerna mycket om att marknadsföra sig på olika sätt till studenter.  
För akademiska bibliotek är det inte möjligt att behålla alla kunder eftersom det hela 
tiden är en omsättning av studenter. De kommer, går en utbildning och lämnar sedan 
universitetet. I vissa fall kan de komma tillbaka för fortsatta studier eller forskning, men 
jag tror att merparten endast finns där en begränsad tid. För anställda och forskare är 
situationen lite annorlunda, det gäller därför för biblioteket att ha en strategisk planering 
som har de olika grupperna i åtanke och anpassar marknadsföringsåtgärderna därefter.  

För bägge biblioteken tycker jag att det inte klart framgår av marknadsföringsplanerna 
hur man vill säkerställa att man marknadsför sig till de grupper biblioteken vill nå. Vad 
som också är intressant är att intervjuerna visade att varken hos bibliotek A eller B tror 
personalen att biblioteket finns med i den övergripande strategiska planen för 
universitetet. Utan det är mer en känsla av att de tror att biblioteket ses som en viktig 
resurs.  

Det framgår också i intervjuerna att A3 och bibliotekarierna B1 och B2 anser att det är 
svårare att skapa långvariga relationer med studenter än andra grupper eftersom de bara 
är där en kortare tid. Det framgick också att mycket av den marknadsföring som sker till 
studenter är av massmarknadsföringskaraktär. Vad som också var intressant här är att 
det kom fram i intervjuerna med personal från bägge biblioteken att den personal som 
man har ett längre fysiskt avstånd till är forskare eftersom de sällan besöker biblioteket. 
För bibliotek A framgår det också i intervjuerna att biblioteket inte har riktig kännedom 
om vilka behov distansstudenterna har. Det verkar ytterligare understryka att det är 
lättare att veta vilka behov kunderna har om de är närmare rent fysiskt. B3:s åsikter 
skiljer sig åt från de övriga i att det i intervjuerna framkom att det är studenterna som 
personalen har närmast relation med. 

R3 fysisk distribution 

Enligt Gummesson så är det inte enbart den fysiska distribution av varor som är av vikt 
utan det kan också vara tjänster som marknadsförs. Det är viktigt att biblioteken ser 
över sina strategier så att de erbjuder de distributionsvägar som efterfrågas. I dagens 
samhälle så är det mycket elektroniska resurser som efterfrågas och det styrks av 
verksamhetsplanerna för bägge biblioteken där det framgår att de vill satsa på de 
elektroniska resurserna. I intervjuerna framgår det också att bägge biblioteken använder 
sig av både elektroniska och fysiska tjänster för att marknadsföra sina tjänster. 

Verksamhetsplanen för bibliotek A framhåller att det är viktigt att biblioteket 
marknadsförs på ett sätt som gör att dess intressenter vet vad det kan erbjuda.  I 
verksamhetsplanen för universitet B framgick det att det förutom de fysiska och 
elektroniska resurserna också är viktigt att marknadsföra den kompetens som personalen 
innehar.  
 
Från intervjuerna med bibliotekspersonalen kan man delvis se en skillnad mellan de två 
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biblioteken. Hos bibliotek A framgår det att de främsta konkurrenterna är de fria 
resurser som finns, men också kompetens hos personalen. Hos bibliotek B skiljer sig 
svaren åt bland respondenterna. Där är synen dels att andra universitet är konkurrenter 
men också fria elektroniska resurser och andra avdelningar inom universitetet.  Det 
gäller alltså för biblioteken att se över sina distributionskanaler så att de kan erbjuda de 
tjänster och produkter som efterfrågas, så att de kan konkurrera framgångsrikt. 

R5 servicemötet 
 
Servicemötet är den dagliga kontakten som biblioteket har med sina användare. Det kan 
vara personligen eller elektroniskt. Bägge biblioteken inser att det är viktigt att dess 
användare blir bra bemötta vid servicemötet och det framgår att utbildning av 
personalen är viktig. De använder också bägge två olika metoder för att fånga upp 
åsikter om hur servicemötet fungerar. Här anser jag att det finns en skillnad mellan de 
bägge strategiska planerna. För universitet A är det viktigt att universitet följer upp 
verksamheten så att servicen det erbjuder kan förbättras medan det inte framgår på 
samma sätt för universitet B. Den dagliga kontakten som bibliotekspersonalen har med 
sina användare kan också vara ett sätt att marknadsföra tjänsterna på. Men det är en del 
av den dagliga verksamheten för biblioteken och det kan vara svårt att särskilja den 
dagliga verksamheten från de marknadsföringsåtgärder som görs och planeras för. 

Enligt Gummesson är all interaktion mellan kund och leverantör viktig vilket innebär att 
det är viktigt att ha i åtanke att alla kontakter som en organisation har med en kund kan 
vara ett tillfälle att marknadsföra organisationen och dess tjänster. Hos alla respondenter 
framgick en positiv syn på marknadsföring och det kan man tänka sig avspeglas i mötet 
med användarna. Men hos en av bibliotekarierna vid bibliotek A så framgick det att de 
har en tvådelad åsikt när det gäller marknadsföring eftersom den kan skapa behov som 
är svårt att bemöta på grund av brist av resurser. Det framgick också i intervjuerna med 
A2 att om alla ska vara med och marknadsföra biblioteket så kan det leda till att det inte 
blir något konkret av marknadsföringen. Man kan därför fråga sig om det är viktigt i 
den dagliga verksamheten att alltid ha marknadsföring i åtanke som Gummesson lägger 
fram. Eller kommer det som en naturlig del om en organisation försöker erbjuda bra 
service till sina kunder och försöker uppnå hög kvalitet på sina tjänster? Då blir 
marknadsföring en naturlig del och nöjda kunder kan verka som intermediärer. 

Här kan man se i verksamhetsplanerna för både bibliotek A och B att det är viktigt att 
biblioteket har kännedom om vad användarna vill ha. Det här följs också upp i 
marknadsföringsplanerna för bibliotek B men inte för A. I intervjuerna framgår det hos 
bibliotekspersonalen vid bibliotek B att den höjda avgiften för studier kommer att ställa 
krav på en ökad servicenivå när det gäller vilka tjänster som biblioteket kan erbjuda. 
Det framgår inte på samma sätt hos bibliotek A. 
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R9 relationen till den missnöjde kunden 

Hur en organisation hanterar kunder som av olika anledningar inte är nöjda är viktigt för 
att säkerställa en långsiktig relation. Enligt Gummesson kan man skapa en relation där 
kund och leverantör genom samarbete kan nå en lösning.  I de strategiska planerna så 
framgår det hos universitet A att man vill kunna förbättra verksamheten genom att följa 
upp den. Medan universitet B endast nämner i planerna att universitetet vill locka till sig 
de bästa studenterna och personal, det framkommer inget om uppföljning av 
verksamheten. Däremot framgår det i marknadsföringsplanen att återkoppling är viktig 
för bibliotek B medan det inte framgår av marknadsföringsplanen från bibliotek A. 

Hos bägge biblioteken framkommer det i intervjuerna att personalen vill se till att 
biblioteken har nöjda kunder. Det framgår speciellt hos bibliotekschefen A3 att 
biblioteket tar mycket allvarligt på klagomål där kunderna känner sig dåligt bemötta. 
Men varken hos A eller B framgår det hur biblioteket vill nå en lösning och om det vill 
samverka för att nå en lösning. Bägge biblioteken använder sig av olika metoder för att 
säkerställa att biblioteket erbjuder tjänster med rätt kvalitet både till studenter och 
anställda. Hos bibliotekspersonalen vid bibliotek B framgår det dock att det är svårare 
att få feedback från personal eftersom de metoder de använder där är mer subjektiva. 

Genom att samarbeta med kunderna kan det enligt Gummesson vara möjligt för en 
organisation att hitta en lösning till eventuella problem. Verksamhetsplanen för 
bibliotek A framhåller också vikten av att utbilda användarna vilket bör underlätta anser 
jag att få nöjda kunder. Det är viktigt att veta hur man ska använda tjänsterna som 
erbjuds annars kan det i sig skapa missnöje. Men det framkom i intervjuerna med 
bibliotekspersonalen vid universitet B att det finns ett gap mellan vad biblioteket kan 
erbjuda och vad användarna vill ha. Därför kan man fråga sig om vad Gummesson 
framhåller alltid är möjligt, går det att hitta en gemensam lösning, eller kommer det 
alltid att finnas kunder som är missnöjda? När det gäller synen på sina användare så är 
det en skillnad mellan de bägge biblioteken. Hos bibliotek A så framgick det i 
intervjuerna att användare ska hänvisas till som kunder medan hos bibliotek B så 
använder personalen olika begrepp. Frågan är om det har någon praktisk betydelse när 
det gäller hur biblioteken hanterar sina kunder och speciellt då de missnöjda kunderna. 
Tidigare forskning visar på en relation mellan stark marknadsorientering i en 
organisation och om organisationen använder kund begreppet eller inte (Sing, s 26ff). 
Det är inte klart om det i det här fallet påvisar någon direkt skillnad mellan de bägge 
biblioteken, eftersom policyn för bibliotek A är att kalla alla användare kunder medan 
det inte är fallet för bibliotek B.  

R11 kunden som medlem 

För studenter vid universiteten är det naturligt att bli medlem av biblioteket, ofta sker 
det automatiskt vilket innebär att det finns information tillgänglig som kan användas för 
marknadsåtgärder. Det är intressant att se från intervjuerna med bibliotekspersonalen 
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från bibliotek B att de även försöker skapa en relation med de som inte besöker 
biblioteket. 

För bägge biblioteken framgår det att de vill skapa en bra relation med sina användare 
och för de användare som besöker biblioteken, fysiskt eller elektroniskt, kan biblioteken 
använda sig av information som finns tillgänglig om användarna i 
marknadsföringssyfte. Det framgår inte direkt i resultatet hur biblioteken marknadsför 
sig till befintliga användare, varken i planerna eller i intervjuerna. 
 
Bibliotek A försöker knyta till sig sina användare genom att de är med i olika 
grupperingar där de kan framföra sina synpunkter. Men en intressant synpunkt som kom 
fram här var den stora åldersskillnaden som finns mellan personal och studenter som 
kan lägga hinder i vägen för en bra relation och förståelse mellan de olika 
grupperingarna. Även för bibliotek B så har man möten med studenterna för att kunna 
skapa en bättre relation och få återkoppling på den service biblioteket erbjuder. 
 
R12 e-relationen 

E-relationen kan anses vara viktig i dagens informationssamhälle. Det är numera svårt 
för en organisation att klara sig utan att marknadsföra sig elektroniskt. I både dokument 
och intervjuer framgick det att e-relationen är viktig. I den strategiska planen för 
universitet B framgår vikten av att universitetet uppnår världsklass på den 
internationella marknaden. Det kan underförstått innebära att biblioteket måste se över 
den e-relation det har med kunder runt världen, även fast det inte är klart uttalat. 
Universitet A: s plan har inte samma mål när det gäller den internationella marknaden, 
fast den poängterar att konkurrensen internationellt ökar. I marknadsföringsplanerna för 
bibliotek A framgår det att biblioteket vill uppnå en situation där biblioteket ses som en 
mötesplats både fysiskt och elektroniskt. Det förekommer inte på samma sätt i bibliotek 
B: s plan. Men personalen vid bägge biblioteken framhöll att elektroniska resurser är 
mycket viktiga för att biblioteken ska kunna marknadsföra sig och skapa kännedom om 
vad de kan erbjuda. 

R13 parasociala relationer 

De parasociala relationerna kan sägas vara ett sätt att försöka skapa en bra image. Här 
framgår det inte direkt något när det gäller strategiska planer eller intervjuer med 
personal från universitet A. Däremot kan man se från intervjuerna med personal från 
bibliotek B att bilder av biblioteket används för att marknadsföra universitet. Så det 
handlar inte enbart om att skapa en positiv image av biblioteket utan av hela 
universitetet.  Hos bibliotekspersonalen vid universitet B framkom det att de anser att 
det kan vara viktigt att skapa en positiv image av universitet när studentavgifterna höjs, 
men även hos bibliotekschefen hos bibliotek A framfördes tanken att biblioteket 
behöver skapa ett varumärke som upplevs som positivt. 
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R14 den icke-kommersiella relationen 

För icke-kommersiella organisationer som universitet så är det enligt Gummesson inte 
alltid så att den som utnyttjar en tjänst betalar för den. Det kan man se är fallet när det 
gäller universitet eftersom studenter inte betalar den totala kostnaden. Men här kan man 
se att hos bibliotek B finns det en oro hos bibliotekarierna att ökade studentavgifter kan 
ställa ökade krav på verksamheten. Den oron finns inte hos bibliotekarierna vid 
bibliotek A fast även de anser det vara av vikt att biblioteket marknadsför sig till olika 
intressenter. 

Det framgår från verksamhetsplan och marknadsföringsplan för bibliotek A att det är 
viktigt att biblioteket marknadsförs. Den synen går också igen när det gäller 
intervjuerna med personalen från bibliotek A. För universitet B så framgår det också i 
verksamhetsplanen att det är viktigt med marknadsföring av de resurser som finns. Den 
övergripande strategiska planen för universitetet säger också att det är viktigt för 
universitet att locka till sig de bästa, både studenter och personal. 

För bägge universiteten i den här studien så sker betalning och leverans inte samtidigt 
även fast att de skiljer sig åt till viss del. För studenter i Sverige sker betalning via 
skattemedel och för studenter i England så sker en del av betalningen av studenterna. 
Det framgår i intervjuerna med personal från bibliotek A att det är viktigt med 
marknadsföring för att de ska kunna få de resurser de behöver. Det finns också en 
medvetenhet att studenterna betalar för en tjänst, fast att det är via skattemedel. Till 
skillnad från universitet A framgår det i den strategiska planen för universitet B att 
universitetet vill locka till sig finansiärer så att universitetet kan gå med vinst. Det här 
skulle då tyda på att målet är att gå med vinst, trots att organisationen kan betecknas 
som en icke-vinstgivande organisation.  

R19 megamarknadsföring 

Det är inte alltid marknadsföring sker till kunden eller användaren av tjänster utan det 
kan vara till andra intressenter som kan ha påverkan på en organisation. För biblioteken 
som studeras kan intressenter tänkas vara universitetsledningen, men också andra 
externa myndigheter och organisationer som påverkar verksamheten. Här kan man se 
för universitet A att den strategiska planen nämner vikten av att marknadsföring sker 
mot olika samarbetspartners. Det framgår inte direkt i marknadsföringsplanen vilka 
intressenterna är som biblioteket ska marknadsföra sig mot. I intervjuerna med 
bibliotekspersonalen från bibliotek A framgår det att de anser det vara viktigt med 
marknadsföring för att säkerställa resurser och här nämns också landstingen som en 
viktig samarbetspartner. Det framgår inte av de strategiska planerna eller i intervjuerna 
med bibliotek någon speciell grupp som bibliotek B vill marknadsföra sig mot utöver 
dess användare.  
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R20 allianser förändrar marknadsmekanismerna 

Enligt Gummesson kan allianser skapas genom relationsmarknadsföring och vad man 
vill uppnå är samverkan och inte enbart konkurrens. Den strategiska planen för 
universitet A poängterar att marknadsföring ska ske i samverkan med de kommuner där 
universitet har verksamhet. Det framgår också i intervjuerna att bibliotekspersonalen vid 
universitet A anser att det är viktigt att marknadsföra sig till olika grupperingar utanför 
universitetet. Den strategiska planen för universitet B visar också på vikten av att delta i 
nätverk och samarbeta med olika partners. Även hos bibliotekspersonalen vid 
universitet B framgår det att de försöker samverka med olika grupper externt för att 
kunna marknadsföra biblioteket.  

R27 marknadsföring internt 

Varken universitet A eller B hänvisar direkt till att biblioteket vill marknadsföra sig till 
den egna personalen inom biblioteket. Men det kan tänkas att det är underförstått när 
planerna nämner marknadsföring till den egna personalen. En skillnad mellan de bägge 
biblioteken är att universitet B klart anger i marknadsföringsplanen att biblioteket vill 
säkerställa att personalen vid biblioteket är informerade i marknadsförings- och 
kommunikationsfrågor. 

Hos bägge biblioteken framgår det av marknadsföringsplanerna att det är väsentligt för 
dem att personalen är utbildad när det gäller de marknadsföringsåtgärder som tas. Det 
framgår också hos bibliotek A att personalen anser att det är viktigt att skapa en bra 
relation med forskare och lärare så att de vet hur de ska använda biblioteket. Vilket i sin 
tur kan leda till att de kan marknadsföra biblioteket och dess tjänster till sina studenter.  
När det gäller utbildning av den egna personalen så kan jag se att det kan vara svårt när 
det gäller de studenter som arbetar vid biblioteken eftersom de endast stannar där en 
kortare tid.  

R30 ägar- och finansrelationen 

Enligt Gummesson så kan ägarna till ett företag påverka finansiering och 
marknadsföring av företaget. För biblioteken så är det viktigt att de har en bra relation 
med ägare och andra intressenter som kan påverka verksamheten. Här kan man se att de 
två biblioteken kan tänkas ha olika utgångspunkter eftersom utbildningen i England 
delvis finansieras av studenterna medan likvärdig utbildning i Sverige finansieras via 
skattemedel. Man kan därför fundera på vem marknadsföringen ska riktas mot. Vad 
som framkommer i dokumentanalysen är intressant eftersom det för universitet A 
framgår att marknadsföring är viktigt strategiskt så att universitetet kan få hjälp med 
finansiering. Det här syns också i intervjuerna där personal från bibliotek A framhåller 
att det är viktigt att biblioteket syns så att de kan få de resurser som behövs. De 
strategiska planerna för universitet B nämner inte finansiering på samma sätt, men det 
kan tänkas vara en av anledningarna till att de vill uppnå en plats på den internationella 
marknaden eftersom det kan vara ett sätt att få ytterligare finansiering.  



 
 

  49

Det framgår också av planer och i intervjuerna att det är viktigt att förmedla en positiv 
bild av biblioteket och dess tjänster. Framförallt i intervjuerna med personalen från 
bibliotek B framgick det att det är viktigt att biblioteket ses erbjuda valuta för pengar. 
Det är intressant att ställa sig frågan om det är kopplat till att studenter betalar en avgift 
för sina studier eller inte.  
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8. Diskussion samt slutsatser 

Syftet för forskningen som är redovisad i den här uppsatsen handlar om att undersöka 
om olika ekonomiska förutsättningar i olika länder påverkar den strategi de akademiska 
biblioteken väljer för att marknadsföra sina tjänster. Genom att utföra en empirisk studie 
av två universitetsbibliotek och genom att studera strategiska dokument hoppas jag att 
jag har kunnat besvara de två forskningsfrågorna. Vad som är viktigt att ta hänsyn till 
när man studerar resultatet från analyserna är att endast två olika universitet har 
studerats och tre anställda vid varje bibliotek har intervjuats. Trots det tror jag att 
analysen kan ge en indikation på hur man ser på frågorna. Frågorna som ställdes i 
början av uppsatsen är värda att upprepa här för att undersöka om de har besvarats 
genom den forskning som har skett.  

 
1. Uppvisar bibliotekens strategiska dokument någon skillnad i 

marknadsstrategier och metoder mellan de två olika länderna? 
2. Vilken syn och attityd finns hos bibliotekarier och bibliotekschefer när det 

gäller marknadsföring av biblioteket och relationen till dess användare? 

Först kan man fråga sig om marknadsföring av akademiska bibliotek överhuvudtaget 
ska vara nödvändigt. Den forskning som har skett för uppsatsen visade på att villkoren 
för bibliotek har förändrats och att högre krav ställs på dem när det gäller att kunna 
konkurrera framgångsrikt. Neddragningar i budget och de teknologiska förändringar 
som har skett gör att det är viktigt att biblioteken använder sina resurser på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vidare blir det alltmer viktigt för biblioteken att kunna skapa 
medvetande hos dess intressenter över vilka tjänster som de kan erbjuda. Det framgår 
också att det i och med de teknologiska förändringarna som sker i samhället blir svårare 
att veta var informationen kommer från. Det här kan då relateras till den diskussion om 
kognitiv auktoritet som har lagts fram av Wilson (Wilson, 1983, s10). Någon kan sägas 
ha kognitiv auktoritet om vi värderar deras åsikt och de kan influera vad vi tänker. Här 
kan man då se att det kan vara svårt för användare att veta var informationen kommer 
från numera. Det finns alltså mycket som talar för att marknadsföring av bibliotek, och 
då speciellt akademiska bibliotek, kan ha ett värde. Situationen hos de bägge länder som 
har undersökts för den här uppsatsen är olika när det gäller de betalningssystem som 
finns för studenterna. I Sverige så är universitets- och högskoleutbildning finansierad 
genom skattemedel medan i England så får studenterna finansiera en del av utbildningen 
själva.  

Det finns olika syn på marknadsföring och den som har använts för analys av resultatet 
från den forskning som har gjorts är relationsmarknadsföring som betonar vikten av att 
man har i åtanke relationer till olika intressenter som kan påverka verksamheten. 
Relationsmarknadsföring betonar vikten av långsiktiga relationer och att alla i 
organisationen har ett ansvar för att marknadsföra organisationen. Dessutom så ser man 
att det är tre olika delar som är viktiga, marknadsföring, kundservice och kvalitet. 
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När det gäller de övergripande strategiska planerna för universiteten så har de 
framförallt studerats för att se vad de säger om marknadsföring av universitetet och då 
framförallt biblioteken. Skillnaden mellan de strategiska planerna visade att medan 
universitet i Sverige klart anger att biblioteket är en viktig resurs så saknas den 
informationen för universitetet i England. Det här kanske delvis kan förklaras av att 
universitet i Sverige enligt lag måste erbjuda ett bibliotek medan det inte är fallet i 
England. Den strategi som man väljer i England är att universitetet ska marknadsföras 
internationellt och nå världsklass medan det inte är fallet i Sverige. Eftersom 
finansiering av den högre utbildningen i England kommer att förändras kan det tänkas 
att man ser den internationella marknaden som en möjlig inkomstkälla. Vidare kan man 
se från den engelska planen att strategin är att marknadsföra sig på ett sådant sätt så att 
man kan locka till sig de bästa, både när det gäller personal och studenter. Medan den 
svenska planen är mer inriktad på kvalitetsstyrning, även fast man också här anger att 
det är viktigt att marknadsföra sig på ett sådant sätt så att man kan få hjälp med 
finansiering. När det sedan gäller de verksamhetsplaner som finns för de två 
universitetsbiblioteken så finns det inga större skillnader mellan de två. Förutom att det 
för biblioteket i England framgår att marknadsföring av tjänsterna måste ske för att man 
ska kunna konkurrera framgångsrikt. Bägge biblioteken framhåller att det är av vikt att 
skapa bra relationer med sina användare. En metod som bägge anser vara möjlig att 
använda är deltagande i olika nätverk.  

Marknadsföringsplanerna för biblioteken som kan sägas bygga på de verksamhetsplaner 
som är framtagna visar på många likheter mellan de två. Bägge planerna är ganska 
övergripande och går inte i detalj in i vilka metoder som man ska använda för att uppnå 
sin strategi. Hos bägge biblioteken framgår det att det är viktigt att utbilda personalen i 
marknadsföringsfrågor. Det här kan då ses styrka de tankar som Gummesson framför att 
alla i organisationen är marknadsförare, antingen på heltid eller på deltid. När det gäller 
den distans som biblioteken har till sina intressenter så kan man se hos biblioteket i 
Sverige att man vill förmedla en bild av biblioteket som en mötesplats, både fysiskt och 
elektroniskt. Slutligen kan man se att det i marknadsföringsplanen i England framgår att 
det är viktigt att man har kunskap om de marknadsandelar man vill nå. 

Analysen av de strategiska dokumenten visar på att fast det finns vissa olikheter, som 
har redovisats ovan, så är det mycket som är lika mellan de två olika länderna när det 
gäller den strategi och metoder som biblioteken väljer för att marknadsföra sina tjänster. 
Planerna från England har en tendens att fokusera mer på vikten av att gå med vinst. Det 
här kan anses vara normalt eftersom man befinner sig i en tuff ekonomisk situation där 
finansiering av högre utbildning förändrats. Det styrks också av den forskning som har 
utförts som har nämnts tidigare, men även i de svenska dokumenten kan man se att det 
är viktigt att marknadsföra sig på ett sådant sätt så att man kan locka till sig finansiering. 

När det sedan gäller vilken syn och attityd som finns hos respondenterna i de bägge 
länderna så framgår det av intervjuerna att samtliga anser att marknadsföring behövs. 
Som nämnts ovan framkom det i marknadsföringsplanerna för bägge biblioteken att det 
är viktigt att utbilda personalen i marknadsföringsfrågor. Den synen delades av 
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bibliotekspersonalen hos biblioteket i Sverige, men inte England, fast man uttryckte en 
oro över att det kan vara svårt att uppnå bra kvalitet.  Hos personalen i England finns 
det mer utryckt en oro över hur förändringarna i betalningssystem kommer att påverka 
deras service. Bibliotekarierna där är framförallt inne på att biblioteket måste se till att 
marknadsföra sig på ett sådant sätt att det kan konkurrera med andra universitet och med 
fria elektroniska källor. Den synen delas inte helt av bibliotekschefen som anser att 
förändringen i betalningssystem kommer att påverka hur universitetet marknadsför sig, 
inte biblioteket. Den här skillnaden är intressant eftersom det verkar framhålla en bild 
av att bibliotekets kunder är befintliga inte potentiella. Men det motsägs av att man vill 
marknadsföra sig till allmänheten.  

Även i Sverige visar intervjuerna en syn att biblioteket måste erbjuda valuta för pengar 
och att användarna i biblioteket är kunder som betalar för deras tjänster, fast att 
betalningssystemen skiljer sig åt mellan Sverige och England. Om bibliotekets 
användare är kunder finns det olika syn på. En del anser att universitetsstudenter inte är 
kunder i den vedertagna marknadsföringssynen, det vill säga att man betalar för en 
tjänst som man sedan utnyttjar (Eagle & Brennan, 2007, s 51). Medan andra anser att 
eftersom de betalar för en tjänst så ska de anses vara kunder. Därför är det intressant att 
se att i Sverige, där man indirekt betalar för universitetsutbildningen, så har man en 
starkare syn att på att bibliotekets användare är kunder. Medan bibliotekspersonalen i 
England, där studenter betalar en del av sin universitetsutbildning, inte hänvisar till sina 
användare som kunder på samma klara sätt. Både i Sverige och i England kan man hos 
de bibliotek som har studerats se att budgeten för marknadsföring har ökat. Vilket man 
kan tolka som att det är en aktivitet som anses vara viktig för att göra bibliotekets 
verksamhet känt. Hos biblioteket i England hade budgeten för marknadsföringsåtgärder 
ökat trots att budgeten i stort har minskat.  

I den litteraturstudie som har gjorts för den här uppsatsen har det framkommit en syn att 
relationer med användare och andra intressenter är viktiga. Det styrks också av svaren 
från respondenterna där man anser sig ha en bra relation med sina användare och där 
man generellt sett anser sig ha ett bra rykte hos intressenter. Men man kan också se att 
Gummessons tankar om hur det kan vara annorlunda att marknadsföra sig på distans 
framkommer. Både hos bibliotekspersonalen i Sverige och i England kan man se att 
man har en annorlunda relation till forskare som inte besöker biblioteken så ofta.  

Sammanfattningsvis visar studien som har gjorts för den här uppsatsen att det finns 
vissa skillnader mellan de bägge ländernas marknadsstrategier och metoder samt den 
syn på marknadsföring som personalen som har ingått i studien har framfört.  Men vad 
som inte framgår i studien är om den här skillnaden kan relateras till skillnaden i 
betalsystem eller om samma skillnader skulle kunna hittas mellan två olika universitet i 
Sverige eller två olika universitet i England. Dessutom kan det vara så att den metod 
som jag har valt för studien har haft en påverkan på resultatet. Jag har kombinerat 
dokumentanalys med kvalitativa intervjuer. Hade resultatet kanske blivit annorlunda om 
jag hade valt en mer kvantitativ metod där ett större antal av de anställda vid de 
ingående biblioteken hade ingått? Den metoden hade gett mig fler svar och kanske jag 
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hade kunnat fånga en annan bild men samtidigt ger enkäter inte den möjlighet till 
följdfrågor och fördjupning som en kvalitativ metod kan erbjuda. Det kan också vara så 
att om jag hade valt att ställa andra frågor att hade fått ett annat resultat men jag ansåg 
att det val av metod som jag har gjort var relevant för den studie som jag ville utföra. 
Vad som har framgått i studien är att personalen vid bägge biblioteken är medvetna om 
behovet av marknadsföring oavsett om det är till studenter, anställda eller andra 
intressenter. Genom marknadsföring kan biblioteken göra omgivningen medveten om 
sina verksamheter, och hur de kan bidra till organisationens mål. Det är av extra vikt i 
dagens samhälle där neddragningar och global konkurrens ställer höga krav på 
biblioteken och de tjänster de erbjuder.   
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9.  Förslag till framtida forskning 

Området för den här uppsatsen har handlat om marknadsföring av de akademiska 
biblioteken i Sverige och England. Det har varit en begränsad studie med endast två 
bibliotek och med deltagande av tre personer vid varje bibliotek. Eftersom studien har 
varit begränsad så är det svårt att bedöma om de skillnader som har framkommit har 
varit beroende av skillnader i betalsystem eller om samma resultat skulle ha kommit 
fram om jag hade studerat två universitet i Sverige eller två universitet i England. Det 
kan tänkas vara så att skillnader har mindre med marknadsföring att göra än kulturella 
skillnader i de ingående organisationerna. Efter att ha levt och arbetat i både Sverige 
och England så kan jag se att det trots att det finns mycket likheter mellan länderna det 
också finns kulturella skillnader som kan ha påverkan på en organisation. Det skulle 
därför vara intressant att utöka antal ingående deltagare och göra en mer kvantitativ 
studie hos fler bibliotek i de bägge länderna för att se om bilden som har framkommit 
här delas av andra. Kanske kombinerat med kvalitativa studier så att man intervjuar 
personal. Men vad som också skulle vara mycket intressant är att höra åsikter från andra 
sidan, det vill säga bibliotekets användare. Vad anser studenterna i de bägge länderna? 
Finns det en syn hos studenter i England att eftersom de betalar för sin utbildning så är 
det självklart att de kan förvänta sig valuta för pengarna, både när det gäller studierna 
men också vilka tjänster biblioteket erbjuder?  Vilka förväntningar har studenterna när 
de söker sig till en högre utbildning? Spelar det någon roll vad biblioteket gör?  Om 
forskningen kommer fram till att det faktiskt spelar en roll vilka tjänster biblioteket kan 
erbjuda kan det då vara ett sätt att få mer resurser från fakulteterna inom universitetet? 
Om svaret är att det inte spelar någon roll kanske biblioteken måste ändra sin strategi? 
Eller skiljer synen hos studenterna inte åt mellan de olika länderna? Det skulle också 
vara intressant att se vad de anställda hos universiteten har för syn på biblioteket och 
dess verksamhet. 
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10.      Sammanfattning 

Studien som redovisas i den här uppsatsen har fokuserats på att jämföra ett 
universitetsbibliotek i Sverige och ett universitetsbibliotek i England. Kvalitativa 
intervjuer har kombinerats med en dokumentanalys av strategiska dokument för de 
bägge universiteten. Syftet med jämförelsen har varit att undersöka om den skillnad i 
ekonomiska förutsättningar som finns mellan de olika länderna är reflekterade i 
marknadsföringsstrategierna för biblioteken. Frågorna som studien vill besvara är dels 
om det finns någon skillnad i de strategiska dokumenten när det gäller marknads-
strategier och metoder. Dels vilken syn och attityd som finns hos bibliotekarier och 
bibliotekschefer när det gäller marknadsföring av biblioteket.  

Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen har marknadsföringsteorier av tjänsteföretag 
använts och då speciellt de teorier angående relationsmarknadsföring som har lagts fram 
av bland andra Gummesson. Metoden som valdes har varit två fallstudier, ett universitet 
i England och ett i Sverige. Innan fallstudierna utfördes också en test av 
intervjufrågorna för att säkerställa att de fungerade och i syfte att kunna förbättra dem. 
Tre olika dokument har använts i studien. Först har de övergripande strategiska planerna 
för universiteten studerats, som har använts framförallt för att se på vilket sätt 
biblioteket omnämns i dem. Sedan har verksamhetsplanerna och 
marknadsföringsplanerna för de bägge biblioteken studerats. När det gäller intervjuerna 
så har först två bibliotekarier vid respektive universitet intervjuats och sedan har de 
intervjuerna kompletteras med en intervju med bibliotekschefen för respektive bibliotek. 
Vid analysen av de strategiska dokument och resultaten från intervjuerna har 
Gummessons trettio relationer använts, vilket ger en inblick i vilka relationer som kan 
vara av intresse för en organisation. För den här studien har 12 av de 30 relationerna 
valts ut som speciellt intressanta att studera för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

Analysen visar att det finns vissa skillnader mellan länderna. Det är mer fokus på att 
erbjuda valuta för pengarna i England, fast det även i Sverige är viktigt att marknadsföra 
sig till sina intressenter så att man kan få den finansiering som behövs. Analysen visar 
att det finns stöd för de relationer som Gummesson har lagt fram och speciellt då de 
som Besant och Sharp har ansetts viktiga för bibliotek. Analysen visade vidare att det 
inte klart framgår i de strategiska planerna vilka grupperingar marknadsföring ska ske 
till. I intervjuerna med biblioteksperonal framkom det att personalen vid bägge 
biblioteken har en positiv syn på marknadsföring och anser att det är viktigt för 
organisationens överlevnad.  

Analysen av relationer mellan bibliotekspersonal och dess användare och andra 
intressenter visar på att universitet befinner sig i en speciell situation där många av dess 
användare bara finns där en kortare tid. Det är därför inte möjligt för 
bibliotekspersonalen att bygga upp en alltför lång relation med dem, det gäller både 
studenter som använder biblioteken men också de studenter som arbetar där. Därför kan 
det vara så att marknadsföringen av tjänsterna som biblioteken erbjuder är speciellt 
viktiga så att studenterna snabbt kan lära sig använda de resurser som finns. Det här kan 
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ställa speciella krav på servicemötet som sker mellan bibliotekspersonal och dess 
användare, där mötet inte bara är en del av verksamheten men också kan vara ett sätt att 
visa vilka tjänster som erbjuds och ett sätt att fånga upp synpunkter från användarna. 
Men om biblioteket har mindre fysisk kontakt så gäller det för dem att använda andra 
sätt, d.v.s. elektroniska. Det framgår av intervjuerna hos både A och B att de användare 
som de har minst fysisk kontakt med är forskare, och att det kan leda till att det är 
svårare att veta vilka behov de har. En annan grupp som bibliotek A säger sig ha mindre 
kunskap om är distansstudenter och det kan igen vara så att det är det fysiska avståndet 
som spelar in här. Generellt sett så framkom det i intervjuerna hos både A och B att de 
anser sig ha en bra relation med sina användare och andra intressenter. I den strategiska 
planen för universitet A framgår det också att det är viktigt att biblioteket ses som en 
viktig resurs hos ägare och finansiärer. I bägge länderna anser personalen att 
marknadsföring behövs och det framgår också i de strategiska planerna. Slutsatsen som 
framkommer i studien är att trots att det finns vissa skillnader mellan de olika länderna 
så är det mycket som också är lika och som speglar den situation som vi befinner oss 
idag. Med finansiella neddragningar och ett tuffare ekonomisk klimat där universiteten 
och dess bibliotek måste säkerställa att dess intressenter är medvetna om hur de kan 
bidra till organisationens mål. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor bibliotekarier Sverige 
 
1. Vad har du för roll inom organisationen? 
2. Hur länge har du arbetar i den här rollen? 
3. Vad associerar du med ordet marknadsföring? 
4. Vet du om marknadsföring av biblioteket är en del av den strategiska planeringen 

för universitetet? 
5. Har biblioteket en marknadsföringsplan? Om ja, vet du vad den innehåller? 
6. Vilka syften och mål har biblioteket med sin marknadsföring? 
7. Vad marknadsför biblioteket? Hur och varför? 
8. Vad vill man uppnå? 
9. Hur mäter och utvärderar man de marknadsinsatser som har gjorts? 
10. Har ni någon speciell inom biblioteket som är ansvarig för marknadsföring? 
11. Vilka grupper försöker ni nå med er marknadsföring, internet och externt? 
12. Vilka kanaler använder ni för att göra folk medvetna om era tjänster? 
13. Anpassar ni marknadsföringsåtgärder beroende av målgrupp? T ex studenter, 

forskare, personal? 
14. Hur mäter ni användandet av bibliotekets tjänster? 
15. Hur får ni återkoppling från kunder när det gäller kvalitet på tjänster? 
16. Har biblioteket några konkurrenter? Vilka? Hur möter man dem? 
17. Är det något som du tycker att biblioteket ska marknadsföra som ni inte gör idag? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor bibliotekarier England 
 

1. What is your role within the organisation? 
2. How long have you had this role? 
3. What do you associate with marketing 
4. Do you know if marketing of the library is part of the overall strategic plan for the 

university? 
5. Does the library have a plan for its marketing activities? 
6. What are the aims and objectives of the library’s marketing activities? 
7. What does the library market, how and why? 
8. What does it want to achieve? 
9. How do you monitor and evaluate the marketing efforts that have been made? 
10. Do you have any special staff within the library that is responsible for     

marketing? 
11. Which groups does the library want to reach through its marketing? 

Internal/external. 
12. What channels does the library use in order to let people know about its services? 
13. Do you use different marketing strategies depending on who you are trying to 

reach? Undergraduates, postgraduates, researcher, staff, general public 
14. How do you monitor the usage of the library? Do you think it is being used 

enough so no marketing activities are necessary? 
15. How do you get feedback from customers regarding your customer service? 
16. Do you think the library has any competitors? Which ones?  
17. Is there anything you think the library should do in order to market its services 

that you’re not doing today? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor bibliotekschef Sverige 

1. Vad har du för roll inom organisationen och hur länge har du arbetat i den? 
2. Hur definierar du marknadsföring? 
3. Vad betyder marknadsföring för dig? 
4. Vad anser du påverkar marknadsföringsstrategin för biblioteket? 
5. Bevakar och utvärderar ni de marknadsföringsåtgärder som har gjorts? Om så 

hur? 
6. Hur används resultatet av den utvärderingen? 
7. Får ni återkoppling på era tjänster från användarna? Från vilka och hur sker 

återkopplingen? 
8. Hur hänvisar ni till bibliotekets användare? T ex kund, klient, användare m.m. 
9. Hur beskriver ni relationen mellan dem och biblioteket? 
10. Har ni kommit i kontakt med klagomål och missnöjda användare? Om ja, kan du 

ge mig några exempel? Hur hanterar ni dessa? 
11. Får personal utbildning så att de kan möta användarnas förväntningar och krav? 

Om ja vilka grupper? Vidtar ni några åtgärder för att säkerställa att kontakt mellan 
användare och personal upplevs positivt? 

12. Anser du att marknadsföring av biblioteket behövs? Varför? 
13. Är det av värde för biblioteket att bygga långsiktiga relationer med sina 

användare? Om ja, hur uppnår man det? 
14. Anser du att era användare är nöjda eller missnöjda med den service de får? Vad 

baserar du det på? 
15. Vilken image tror du att bibliotekets användare har av biblioteket? 

Överensstämmer det med den image som du vill förmedla? 
16. Vet du om användarna enbart använder det här biblioteket eller har de tillgång till 

andra? 
17. Tror du att biblioteket har några konkurrenter? Vilka? 
18. Hur påverkar budgeten din organisation och de tjänster som ni erbjuder? 
19. Har det förekommit några förändringar i bibliotekets budget under de senaste 

åren? 
20. Vilken relation finns det mellan bibliotekets budget och budgeten för 

marknadsföringsåtgärder? Har proportionen mellan dem förändrats under de 
senaste åren? 

21. Med hänvisning till de marknadsinsatser som görs kan du ge mig 3 positiva och 3 
negativa aktiviteter? Saker som fungerar bra, aktiviteter som saknas som skulle 
vara bra hatt ha? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor bibliotekschef England 

1. What is your role within the organisation and how long have you had this role? 
2. How do you define marketing? 
3. What does marketing mean for you? 
4. What factors do you think have an impact on the marketing strategy for the 

library? 
5. Do you monitor and evaluate the marketing efforts that have been made? If so 

how? 
6. How do you use the result from this evaluation? 
7. Do you get feedback from customers regarding you services? Who from and how? 
8. How do you refer to the users of the library? 
9. How would you describe the relationship between them and the library? 
10. Have you been in contact with complaints and dissatisfied users? If yes, can you 

give me some examples and describe how you deal with these? 
11. Do you provide staff with training in using the expectations and requirements of 

the users? Do you put any measures into place to make sure that the contact 
between users and staff is seen as positive? 

12. Do you think it is necessary to market the library? If so why? 
13. Do you think it is worthwhile for the library to build long-term relationships with 

its users? If yes, how can you achieve this? 
14. Do you think that your users are satisfied or dissatisfied with the service they are 

getting? What do base your view on? 
15. Which image do you think the library users have of your library? Do you think 

this is the same as the one you want to portray? 
16. Do you know it your users are only using this library or have they got access to 

any others? 
17. Do you think the library has any competitors? If yes which ones? 
18. How do you think the budget will affect your organisation and the services that 

you offer? 
19. Have there been any changes to the library budget during the last few years? 
20. How does the library budget relate to the budget for marketing activities? Has the 

proportion between them changed during the last few years? 
21. In relation to the marketing activities that you do could you give me examples of 

3 positive and 3 negative activities? Things that work well or activities that are 
missing and would be good to have? 
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Bilaga 5 Samtycke Sverige 

Samtycke 
 

Forskningen utförs av: 

Eva Seddon 
Adress 
e-post 

Forskningen, som intervjuerna är en del av, utförs som en del av en uppsats som skrivs 
för en Master i biblioteks-och informationsvetenskap vid högskolan i Borås.  Syftet med 
forskningen är att undersöka om de olika ekonomiska förutsättningar som finns i olika 
länder påverkar vilken strategi biblioteken väljer för att marknadsföra sina tjänster. 
Personal vid akademiska bibliotek i Sverige och England kommer att intervjuas. 
Resultatet från intervjuerna kommer så småningom att utforma en del av uppsatsen och 
kommer att publiceras. Forskningen för uppsatsen utförs via fallstudier och en 
jämförande analys mellan bibliotek i Sverige och England kommer att utföras. Allt som 
kommer fram som ett resultat av intervjuerna och/eller annat material kommer att 
hanteras helt anonymt. Ingen direkt hänvisning till bibliotek eller universitet som gör att 
personer eller universitet kan identifieras kommer att förekomma i uppsatsen.  
 
Samtycket till att resultatet publiceras i uppsatsen kan när som helst återtas om så 
önskas. 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i forskningen nämnt ovan. 
 
 
Namn  Ort och datum 
 
Jag intygar härmed att all information kommer att hanteras med största sekretess och att 
ingen personlig information kommer att lagras efter uppsatsen har publicerats.  
 
 
 
Namn  Ort och datum 
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Bilaga 6 Consent England 

Consent form 
 

This research is being conducted by: 

Eva Seddon 
Address 
e-mail 

The research, which the interviews form a part of, is being conducted for a dissertation 
as part of a Master in Library and Information Science given by University College of 
Borås, Sweden. The aim of the dissertation is to examine if different financial 
conditions, which exist in different countries, can influence how the libraries choose to 
market their services. Library staff at academic libraries in Sweden and England will be 
interviewed. The research will be completed through case studies, and a comparative 
analysis between the libraries in Sweden and England will be performed. Anything that 
will be the discussed in the interviews and/or any other material received will be treated 
completely anonymously. No direct referral to the library or university that will mean 
that either can be identified will be included in the dissertation. 

The consent given can at any time be retrieved. 

I hereby give my consent to take part in the above research. 

 

Name   Date 

 

I hereby confirm that all information will be confidential and that no personal 
information will be stored after the dissertation has been published. 

 

Name  Date 
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Bilaga 7 Lista över källor och sök strategi 

Tidigare uppsatser, databaser och elektroniska tidskrifter har använts.  De databaser som 
har använts är 

- BADA (Borås Akademiska Arkiv) som erbjuder tillgång till uppsatser skrivna 
vid högskolan i Borås 

- Ethos vilket är en databas över uppsatser som är skrivna och finns refererade 
hos British Library. Endast de som är tillgängliga gratis har studerats. 

- Google 
- Google Scholar 
- LISA (Library and Information Science Abstracts) 
- LISTA (Library, Information Science and Technology Abstracts) 
- Nordiskt BDI-Index som är ett index över artiklar inom området som har 

producerats i Norden. 
- Samsök vilket söker bland databaser hos högskolan i Borås 
- Summon vilket är ett sökverktyg som bl. a gör sökningar i det bestånd 

högskolan erbjuder i sitt bibliotek såväl som många databaser 
- Uppsatser.se som listar uppsatser skrivna i Sverige  
- Wiley Online Library ger tillgång till artiklar som finns tillgängliga 

elektroniskt inom många olika ämnesområden 
- WilsonWeb 
 
Vid sökningen har olika sökord och sök kombinationer använts, på svenska och 

engelska beroende på databas; 
 
- Comparative study & academic library 
- Comparative studies 
- Forskningsbibliotek 
- Library & University & marketing 
- Marketing Academy libraries 
- Marketing university libraries and information seeking process 
- Marknadsföring av akademiska bibliotek 
- Marknadsföring av bibliotek 
- Relationship marketing 
- University & marketing 
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