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Abstract:  The focus of the thesis is to examine the regional branding of  

public libraries in Norrbotten, with the main focus on Piteå 
public library, in order to find trends that indicate a 
successful branding based on Hariff & Rowley’s (2011) 
identified key factors.  

 
The empirical data has been collected through a triangulation 
of interviews and documents. The findings show that they 
have done a proficient preparatory work prior to the regional 
branding of the public libraries, and that the libraries have 
worked together with a communication bureau in their 
marketing strategies since the beginning of the public library 
cooperation. The results also show that Piteå public library, 
through branding efforts, received another relationship with 
the media where the media now occasionally contact the 
library.  

 
The conclusion of the thesis is that Piteå public library 
promoted the library through campaigns that provide the 
opportunity for activities and experiences, and that they want 
to convey the image of itself as a venue for social 
interaction. The marketing of the libraries fulfill the most of 
the criteria, but there are still areas of branding that needs to 
be further explored.  
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1. Inledning 
 

Att inte marknadsföra sin verksamhet är som att stå i mörkret och blinka åt en 
flicka. Du vet vad du gör, men det gör ingen annan. (Okänd) 

 
I dagens informationssamhälle är vi omgivna av både reklam och budskap från många 
olika organisationer, och man kan urskilja tendenser som tyder på en fortsatt ökning i att 
vara marknadsorienterad. Varje produkt, tjänst eller organisation behöver motivera sin 
existens,1 och detta gäller även biblioteket. Då de i dagsläget konkurrerar med en 
myriad av sökmotorer, elektroniska boksamlingar, och open-access material som 
användarna kan nå utanför biblioteksrummet. Biblioteket behöver därför sträva efter att 
synliggöra sig själva för användarna och sprida medvetenhet om det breda utbud av 
tjänster som biblioteket kan erbjuda - alldeles gratis. Framförallt behöver biblioteket 
kämpa för att synliggöra sin marknadsföring, så den inte försvinner i den mängd 
budskap som existerar inom den kommersiella marknadsföringen.2 Om biblioteken inte 
gör ansträngningar för att bli hörd, så kommer de heller inte att synas i det pågående 
informationsflödet.3 
 
Men det räcker inte att bara marknadsföra biblioteket, först bör man veta vad 
verksamheten står för och vad som ska förmedlas. Budskapet som sprids genom 
marknadsföringen får inte vara allt för motstridigt i förhållande till den bild som 
användare och icke-användare har när de tänker på biblioteket. Eftersom detta är en 
bidragande orsak till de problem biblioteken stöter på i marknadsföringen kan bero på 
att de inte lyckats ändra deras image medan identiteten - vad biblioteket är och vad de 
gör - har utvecklats. Det är därför viktigt för biblioteken att förstå den bild och syn dess 
olika intressenter har av verksamheten. Dessvärre ses inte alltid bibliotek som en 
spännande plats att besöka, och många gånger är det den mer traditionella bilden av 
biblioteket som dyker upp, en plats med dammiga böcker där man tyst kan studera.4 
 
1.2 Problemformulering 
 
Varför får då inte alltid biblioteken det genomslag man strävar efter i marknads-
föringen? Två faktorer som kan bidra till lyckande eller misslyckande satsningar i 
marknadsföringen har sin grund i hur personalen arbetar med bibliotekets identitet, samt 
förmedlingen av bibliotekets brand (se avsnitt 1.4). Varje bibliotek har ett brand oavsett 
om de själva arbetat med att utforma det eller inte, då ett brand syftar på alla delar av 
biblioteket, både som fysisk och digital plats samt även på dess användare, vilket gör att 
man aldrig kan styra det fullt ut. Man kan dock försöka vägleda och influera det genom 
att arbeta aktivt med sitt brand.5 Ett konkret exempel på kolliderande syner av 
biblioteket kan ses i Ejven och Audunsons (2009) artikel The complex library; do the 

public’s attitudes represent a barrier to institutional change in public libraries?: 
 
During the winters of 2007 and 2008, the future of Danish public libraries was 
subjected to an intense debate in Danish media. The newly appointed library 

                                                 
1Helinsky, 2009. 
2Nunn &Ruane, 2012. 
3Helinsky, 2009. 
4 Hariff & Rowley, 2011. 
5 Bedbury, 2002, Stimson 2008, Thorhauge, 2007. 
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director in Copenhagen declared that she wanted to reduce the space occupied by 
books in order to make more room for digital media, games and education 
(Andersen and Kann-Christensen, 2008). The Danish minister of culture quickly 
responded by declaring that he would change the library law in order to defend 
the status of the book if librarians failed to take it seriously.6 
 

Detta visar på att det tar lång tid för djupt förankrade institutionaliserade bilder och 
uppfattningar att förändras. Problematik kan även uppstå om det råder en oklarhet i 
personalens bild av vad identiteten är och vilka mål och visioner som finns, då detta 
ökar svårigheten att till användarna förmedla en tydlig och tilltalande bild. Som en 
respondent i Hood och Henderson uttryckte det: “you can’t brand a service that doesn’t 
know what it wants to be”.7 Om det är en otydlig biblioteksidentitet som står i vägen för 
en lyckad marknadsföring för de flesta bibliotek, så är det därför intressant att ta reda på 
hur marknadsföringen går till på ett bibliotek som arbetat med sin identitet. Därför har 
vi valt att undersöka Piteå stadsbibliotek som tillsammans med de andra biblioteken i 
Norrbotten aktivt arbetat med att ta fram ett brand för biblioteket samt marknadsfört det 
de senaste åren. 
 
I bilaga 1 ger vi ett exempel från boken How a City in Crisis was Sold to the World på 
hur man genom branding av New York lyckades förändra existerande negativa bilder av 
staden, vilket ledde till att den återigen blev en plats värd att besöka. Vi anser att ett 
sådant brandinginitiativ även kan appliceras på biblioteken för att återigen synliggöra 
sig för allmänheten och locka besökare. 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Studiens syfte är att undersöka den gemensamma brandingen av folkbiblioteken i 
Norrbotten, med fokus på Piteå stadsbibliotek. 
 

 Hur har marknadsföringsarbetet sett ut på Piteå stadsbibliotek?  
 Vilka tendenser inom bibliotekssamarbetet kan man urskilja för en lyckad 

branding? 
 
1.4 Centrala begrepp 

 
Inom företagsekonomi är identitet ett företags utmärkande egenskaper, och de signaler 
som företaget medvetet eller omedvetet skickar ut till personal och utomstående.8  
 
Ett varumärke är en symbol för ett företag eller produkt, och ett redskap för att bygga 
och kommunicera dess förtroende och rykte.9 
 
Ett brand kan ses om ett löfte som en organisation gör och strävar efter att hålla.10 Ett 
brand är större än bara en symbol eller design, det symboliserar olika kännetecken på 

                                                 
6 S. 161. 
7 2005, s. 17. 
8 NE, 2014a. 
9 Nilsson, 2000. 
10 Stimson, 2008, s. 3. 
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produkten som kvalité, pålitlighet och professionalism, samt fungerar som en plattform 
för att etablera och utöka relationer till användargrupper.11 
 
I denna studie kommer begreppen varumärke och brand användas något synonymt, 
eftersom engelskans brand ofta översätts till varumärke. Vi är dock medvetna om att 
brand innefattar fler element än varumärke, vilket gör att de inte kan ersätta varandra i 
alla sammanhang.  
 
Marknadsföring kan definieras som “The activity, set of institutions, and processes for 
creating, communicating, and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners, and society at large.’’12 Inom informationsorganisationer är det en 
process där användarnas behov av information och kunskap möts, genom matchning av 
passande informationsresurser och service. Marknadsföringens process innehåller 
möjligheter till skapande, kommunikation, samt en chans att öka organisationens 
relevans för användarna. Marknadsföring rör även hantering av användarrelationer som 
på olika sätt kan gynnar organisationen och dess intressenter. 13 
 
Branding är ett samspel mellan produkt och design, användarrelationer och marknads-
föringskommunikation, och är en väsentlig komponent i all sorts marknadsföring från 
biblioteket. Branding är bron mellan marknadskommunikationen och produkten, men 
det är även en del av marknadskommunikationen eftersom ett brand är designat till att 
kommunicera medelanden. Genom branding kan biblioteket bygga upp ett positivt rykte 
och synlighet på marknadsplatsen.14 Vi tolkar detta begrepp som en kombination mellan 
marknadsföring och biblioteksprofil, där biblioteket försöker att förmedla vad de är och 
vill vara, till dess intressenter och användare.  
 
Positionering är en marknadsföringsterm för hur en produkt önskas bli uppfattad och 
associerad med, av marknaden, de potentiella kunderna. Ett företag som inte finns i 
kundernas medvetande, eller har en svag position, får allt svårare att hävda sig. Man 
brukar prata om att ett företag eller en produkt måste vara top-of-mind eller ligga på 
kortlistan för att ha en chans att bli utvärderad inför köp.15 
 
1.4.1 Ordlista 

 
En intressent är en person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i en viss 
verksamhet eller företag. Grunden för att bli betraktad som intressent till ett företag är 
att man både påverkas av företagets åtgärder och själv kan påverka dem.16 Bibliotekets 
intressenter består bland annat av; användare, icke-användare, bibliotekarier, politiker 
och styrelsemedlemmar.17 
 
Image är det sätt som en kund, potentiell kund eller annan målgrupp, uppfattar en 
organisation.18 

                                                 
11 Rowley, 2006, s.106. 
12 AMA, 2014. 
13 Rowley, 2006, s. 3. 
14 Rowley, 2006, s. 103. 
15 Wikipedia, 2014. 
16 NE, 2014b 
17 Hariff & Rowley 2011, s.354 
18 Rowley 1997 s. 246 
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Länsbibliotek finns i varje svenskt län med uppgift att ge råd och förmedla lån till 
mindre bibliotek i länet. Länsbiblioteken finansieras av landstingen och av staten.19  
 
Synergieffekt, är inom ekonomi ofta förekommande term för samordningsfördel som 
kan uppnås mellan olika företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, 
marknadsföring m.m. genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, forskning och 
utvecklings insatser, kapital eller arbetstid. Förväntade synergieffekter är vanliga motiv 
för förvärv av andra företag eller omstrukturering.20 
 
1.5 Bakgrund 
  

Vi har valt att studera Piteå stadsbibliotek som ligger i Piteå kommun, vilket är en del 
av Norrbottens län. Uttrycket för visionen i Piteå kommun är: Det är hit man kommer 
när man kommer hem. Kommunen ligger i en glesbefolkad region, då det är mindre än 
300 000 invånare inom en radie på 112,5 km.21 och själva kommunen har ca 41 000 
invånare. Utöver stadsbiblioteket finns det i kommunen fem filialer och en bokbuss, 
dock kommer denna studie enbart att fokusera på stadsbiblioteket. I kommunens 
biblioteksplan har det upprättats fyra strategiska områden för att nå visionen: Barn och 
unga, Utbildning, arbete och näringsliv, Demokrati och öppenhet samt Livsmiljö. 
Biblioteket ska även präglas av öppenhet, engagemang samt delaktighet, och 
målsättningen är att piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att 
de har anledning att tala väl om bibliotekets service. Besökarnas behov ska vara i 
centrum och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter.22 
 
Bibliotekssamarbetet inom Norrbotten 

 
Piteå stadsbibliotek har ett pågående samarbete med de tretton andra folkbiblioteken i 
Norrbottens län som leds av Norrbottens länsbibliotek och regleras via avtal mellan 
Norrbottens läns landsting, och respektive kommun, samt genom Kulturplanen för 
Norrbotten. Kulturplanen togs fram av kommuner och landsting där tjänstemän, 
politiker och enskilda kulturarbetare funnits med och har på så vis en bred politisk 
förankring.23 
 
Samarbetet består huvudsakligen av två projekt: Maracas - att skaka om bilden av 

biblioteket och Ett bibliotek 2013. Maracas startades efter att bibliotekscheferna i 
Norrbotten diskuterat vad den viktigaste frågan för biblioteken var. Det cheferna kom 
fram till var att biblioteken behövde marknadsföras bättre, och de beslöt att biblioteken i 
Norrbotten skulle börja marknadsföra sig gemensamt.  Detta motiverades med att 
biblioteken hade ett brett utbud av tjänster och medier som delvis var okänt för 
allmänheten, att kunskap saknades om användarnas behov, samt att det fanns ett glapp 
mellan bibliotekens identitet och deras image. Detta ställde krav på en tydlig 
kommunikation och en genomtänkt strategi för att synliggöra biblioteken och nå de 

                                                 
19NE 2014c 
20NE 2014d 
21 Kommungruppsindelning, 2011. 
22 Biblioteksplan, 2011. 
23 Bibliotekens planer,  2012. 
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tänka målgrupperna.24  Målet med Maracas var att biblioteken som deltar “ska uppfattas 
som ett centrum för nytänkande och kreativitet med besökaren i centrum, vilket i sin tur 
ska leda till ökat antal besökare och ökat utnyttjande av bibliotekens tjänster.”25 Det 
fanns även förhoppningar om andra positiva effekter, där samarbetets möjlighet att 
inspirera personalen på biblioteket att utveckla och öka kvalitén och efterfrågan på sitt 
arbete nämns som en viktig del. Att arbetstillfredsställelsen och trivseln bland 
personalen kan öka identifierades också som en positiv effekt. För att öka chanserna för 
ett lyckat projekt kom bibliotekscheferna fram till att de behövde hjälp med 
framtagandet av en gemensam marknadsföringsstrategi samt med utbildning av 
bibliotekens personal.26 
 
Det andra projektet, Ett bibliotek 2013, markerade en ytterligare sammanslagning av 
biblioteken i Norrbotten där målet var att ha ett gemensamt biblioteksystem, sökkatolog, 
lånekort och webbportal.27 Där låntagare har möjligheterna att låna en bok på ett utav 
länets bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat av länets bibliotek.28  
 
1.6 Avgränsningar 
 
De avgränsningar vi har valt att göra inom denna studie är att endast fokusera 
djupgående på ett enskilt folkbibliotek inom Norrbottens länssamarbete. Piteå stads-
bibliotek valdes då det är ett utav de större folkbiblioteken i samarbetet, och på så sätt 
har fler resurser och en större möjlighet att aktivt delta i marknadsföringsarbetet än de 
mindre biblioteken. Det som studeras inom länssamarbetet är hur projektet sett ut och 
arbetats med på olika områden, då även denna kunskap krävs eftersom Piteå 
stadsbibliotek är en del av samarbetet. Vi har även valt att inte göra någon typ av 
användarundersökning på grund av tidsaspekten, även om vi anser att det både hade 
varit relevant och intressant att undersöka hur väl bibliotekens identitet motsvarar 
användarnas image, då detta kan vara en avgörande orsak till att en branding lyckas. 
 
1.7 Uppsatsens disposition 
 
I avsnitt 2 kommer tidigare forskning att presenteras som behandlar brand, marknads-
föring och utvärdering. I avsnitt 3 presenteras studiens analytiska ram som utgörs av sju 
nyckelfaktorer för en lyckad branding sammanställda av Subnum Hariff och Jennifer 
Rowley. Avsnitt 4 beskriver metoderna för empiriinsamlingen. I avsnitt 5 redovisas de 
resultat som genererades från empiriinsamlingen, vilka presenteras ur ett historiskt 
perspektiv från samarbetets start till i dagläget. I avsnitt 6 analyseras brandingprocessen 
utifrån studiens analytiska ram, samt redogör för studiens slutsatser.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Bakgrund till Maracas, 2006, Maracasrapport, 2007. 
25 Bakgrund till Maracas, 2006, s. 1. 
26 Bakgrund till Maracas, 2006. 
27 Kulturplan för Norrbotten, 2011-2013. 
28 Biblioteksplan, 2011. 
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2. Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera litteratur som vi anser är relevant till vår 
studie, och som ämnar att ge en kortare introduktion till marknadsföring och branding, 
samt hur de kan gynna bibliotek.  
 
2.1 Branding 
 
Ett väl planerat och utvecklat varumärke kan vara ett sätt för biblioteken att förbättra sin 
image samt öka moralen hos de som deltar i leveransen av det. Brandingens process 
involverar en lång period där självrannsakan och ärlig bedömning av de styrkor och 
svagheter som finns inom verksamheten behandlas. En branding av biblioteket kan 
motiveras utav flera skäl, då den kan bidra med positiva effekter genom att motverka 
negativa uppfattningar, locka nya användare samt synliggöra biblioteket. Genom 
marknadsföring av varumärket kan man påverka bibliotekets status, öka 
besöksstatistiken,29 skapa ett gynnsamt klimat för framtida försäljning, informera och 
utbilda marknaden, skapa en konkurrenskraftig skillnad samt förbättra PR-effektivitet.30 
Hariff och Rowley (2011) fann även att brandingstrategier kunde förändra brand image 
och uppfattningar av biblioteket. Vikt bör även läggas på relationen mellan 
föreställningen och upplevelsen av biblioteket, då detta är kritiskta faktorer för att 
lyckas med en branding. Eftersom en dålig erfarenhet av en förväntad tjänst kan leda till 
negativa associationer och ett minskat förtroende för biblioteket31.  
 
2.2 Brand 
 
På dagens marknad konkurrerar företag ofta med produkter och tjänster som är liktydiga 
eller utbytbara, där företagens brand blir ett viktigt redskap för att underlätta besluts-
processen hos konsumenten. Brands skapar en olikhet, affinitet och relevans.32 Ett starkt 
brand ökar tilltron till tjänster och produkter och låter konsumenter skapa sig en 
uppfattning om dem innan köpet.33 En av huvudfördelarna med ett brand är alltså att det 
kan användas för att särskilja mellan de egna produkterna och konkurrenternas. Om 
kunden har en bra erfarenhet av en produkt så är det troligt att de köper andra produkter 
med samma brand, då de har fått en känsla av kvalitén och vad de får för pengarna.34 
Brandingen kan även ha en positiv intern effekt, och kan användas som ett medel för att 
öka moralen och uppmuntra ägandeskap hos personalen, vilket kan vara en metod för att 
höja kvalitén på servicen och minska personalomsättningen.35 
 
Ett brand kan ses som försäljarens löfte att konsekvent leverera en viss mängd förmåner 
och tjänster till köparen. Ett brand fungerar alltså som ett kortfattat uttryck för 
produkten vilket underlättar kommunikationsprocessen mellan försäljare och kunder. 
Detta kortfattade uttryck kan ta formen av ett namn, term, design, symbol eller någon 

                                                 
29Hood & Henderson, 2005. 
30Rowley, 1997. 
31Hood & Henderson, 2005. 
32Singh, 2004. 
33Walton, 2008. 
34Rowley, 1997. 
35Hood & Henderson, 2005. 
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annan kännetecken som utmärker en försäljares produkt från konkurrenternas. 
Vanligtvis brukar ett brand innefatta en eller fler av följande element:  
 
(1) ett namn på brandet som går att utläsas, det kan innehålla bokstäver, ord och siffror. 
Brandnamnet har en betydande roll i identifikationen av produkter. 
(2) ett brandmärke (brand mark) vilket är den del av brandet som inte kan utläsas - ofta 
är det en symbol eller design. 
(3) ett varunamn, vilket är det hela och juridiska namnet på organisationen, snarare än 
en specifik produkt.36 
 
Men även om dessa element är en viktig del i brandingprocessen så representerar de 
bara den fysiska närvaron av brandet. Utöver den fysiska närvaron finns det även den 
känslomässiga närvaron - hur konsumenter känner för ett brand. Effektiva brands 
tilltalar inte bara på en materiell nivå utan de väcker även ett känslomässigt gensvar hos 
konsumenterna.31 Det är nödvändigt att verksamheten levererar det som brandet lovar 
och möter de förväntningar konsumenterna har, då det måste finnas en verklighet 
bakom brandet. Alla framstående brands bygger på tillit och ett förverkligande av 
verksamhetens löfte. I servicesektorn har även personalen en viktig roll i detta. Brandet 
måste bli accepterat av hela personalstyrkan eftersom de fungerar som ambassadörer för 
verksamheten. Det är personalen som förmedlar brandet och gör det sant. Hur de förstår, 
ägnar sig åt och realiserar brandet är avgörande för att säkerställa och upprätthålla 
brandets löfte.33 
 
2.2.1 Brand och bibliotek 

 
Folkbiblioteket är en institution med en lång historia där vi kan förväntas hitta djupt 
etablerade bilder av vad ett bibliotek är; vilka tjänster de bör erbjuda, vilka material de 
bör ha etc. Samhällets krav och behov förändras dock som en följd av globala 
förändringar, som till exempel digital utveckling och globalisering, och bibliotekarier 
försöker anpassa sig för att fortsätta vara relevanta.37 Institutionaliserade bilder brukar 
dock förändras långsamt och graden av frihet för att genomföra reformer inom en 
organisation påverkas ofta av allmänhetens uppfattning av organisationen. För att lyckas 
med en reform inom biblioteket, krävs det att den förankras i allmänhetens bild för att 
det ska ses som legitimt. Därför är det även viktigt för biblioteket att förstå dess olika 
intressenter och deras nuvarande bild av vad biblioteket är och gör38. Är en organisation 
för starkt associerat med en specifik produkt kan det vara svårt att ändra utbudet och 
istället bli associerade med den förändringen,39vilket även kan vara fallet för 
biblioteken.  
 
Att identifiera och skapa ett biblioteksbrand är av stor betydelse för att locka och 
behålla användare, samt för att försäkra sig om att bibliotekets tjänster och resurser 
stämmer överens med bibliotekets mål och värderingar.40 Biblioteken måste tänkta 
kreativt om de vill skapa effektiva brands, och fundera på vad som kan göras för 
användargrupper utöver det som förväntas. Utmaningen ligger i att förena bibliotekets 
identitet med imagen och det första som måste göras är realistiskt utvärdera och 
                                                 
36Rowley, 1997. 
37 Hariff & Rowley 2011. 
38Ejven&Audunson, 2009, Hariff & Rowley, 2011. 
39Rowley, 1997. 
40Stimson, 2007. 



8 
 

fastställa den existerande imagen och uppfattningen av biblioteket - vad betyder 
biblioteket för användarna?41 Sedan måste de utveckla en klar och positiv identitet - vad 
kan biblioteket betyda för användarna? - och kommunicera den identiteten genom 
marknadsföring för att ändra den existerande imagen av biblioteket till en bild som 
bättre stämmer in på de tjänster som erbjuds42. Varje organisations identitet är unik, och 
den måste komma från organisationens rötter, dess personlighet, styrkor och 
svagheter.43 En identitet ökar synligheten av biblioteken och ökar det upplevda värdet 
och gör att man kan marknadsföra tjänster med större genomslag. Målet med en 
identitet är att kommunicera ett lämpligt budskap om biblioteket, dess avsikt och syfte, 
till dess många intressenter, både internt och externt. Budskapet måste vara tydligt, 
sammanhängande och konsekvent om det ska påverka allmänhetens syn på biblioteket. 
Användare måste möta en enhetlighet i budskap, typsnitt, logo och innehåll, så att en 
pålitlig och bekant känsla skapas. Ett bibliotek som inte arbetat med sin identitet, som 
inte har klargjort sina mål och som dåligt kommunicerar med sin personal, kommer inte 
att ha det lätt att kommunicera en stark image till allmänheten.44 
 
Det är också viktigt att utvärdera effektiviteten av brandet eller kampanjerna, både så att 
användningen av resurser kan ses över, och så att organisationen fortsätter ha en 
uppfattning av dess image i användarnas ögon, på vilken de kan basera fortsatt 
marknadsföring. Utöver detta måste brandet ändras och utvecklas för att undvika att det 
blir utdaterat, dock bör brandet behålla vissa kärnvärderingar.45 
 
2.3 Marknadsföring 
 
Att marknadsföra ett bibliotek är inte samma sak som att marknadsföra ett vinstdrivande 
företag. De marknadsföringsmodeller som används av företag kan vara svåra att anpassa 
till bibliotek då de inte konkurrerar med koncept som pris utan istället kunskap, 
kompetens och relationer. Även om kunskap, kompetens och relationer är viktiga delar i 
den kommersiella marknaden så är det ändå många gånger med ett annat fokus och 
syfte.46 Vilka problem kan då biblioteken, i egenskap av att vara en offentlig 
organisation, stöta på när de vill arbeta med marknadsföring? Kotler & Andreasen 
identifierade ett problem när marknadsföring implementeras i offentliga och non-profit 
organisationer, vilket är att sådana organisationer ofta är organisationscentrerade snarare 
än kundcentrerade. De nämner också vad de kallar för ledtrådar för att identifiera om en 
organisation är organisationscentrerad, där vi anser att i alla fall fyra utav de sex 
påståendena av dem stämmer in på bibliotek:  
 
(1) De tjänster eller produkter som organisationen erbjuder ses som naturligt önskvärda. 
(2) Brist på organisatorisk framgång tillskrivs kundernas okunskap, brist på motivation, 
eller båda. 
(3) kundundersökningar ges en mindre roll. 
(4) Konkurrens tenderar att ignoreras.47 
 
                                                 
41Dempsey, 2004, Rowley 1997. 
42Hariff & Rowley, 2011. 
43 Olin, 1989 se De Sáez 2002. 
44 De Sáez, 2002. 
45 Rowley, 1997. 
46 Helinsky, 2006. 
47 Kotler & Andreasen, 1991 se Graham 1994. 
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Konsekvensen är att en sådan organisationscentrerad filosofi problematiserar möjlig-
heten att integrera marknadsföring i organisationen, då Kotler & Andreasen (1991) 
hävdar att kärnan av modern marknadsföring för en organisation är ett fokus på 
kunderna.48Vi ser dock idag att biblioteken rör sig från att vara fokuserat på samlingar 
till att bli, som Kotler & Andreasen uttrycker det, kundcentrerade.49 Vilket vi anser bör 
betyda att biblioteken idag har tagit ett steg i rätt riktning och är mer redo för att 
tillämpa marknadsföring i sitt dagliga arbete än vad det var förr. 
 
Att marknadsföra biblioteket innebär att marknadsföra innehållet och personalen som 
arbetar där, deras yrkeskunskaper och bibliotekariernas vilja att stå till tjänst med sin 
expertis. Det räcker inte att biblioteken har vad som efterfrågas, bibliotekarier bör även 
på ett effektivt sätt kunna visa det för allmänheten50, och enligt rapporten What do the 

public want from libraries? fanns det ett starkt stöd från allmänheten för mer 
annonsering och marknadsföring av bibliotekets tjänster. Vissa användare tänker helt 
enkelt inte på biblioteket, och begränsad information från bibliotekets håll förbättrar inte 
situationen.51 Det finns dock inte en metod för att nå alla biblioteksanvändare, en sådan 
one-size-fits-all marknadsföring betyder att stora delar av användare och potentiella 
användare inte kommer att nås.52 Biblioteken måste alltså göra ett aktivt val angående 
vilka grupper de vill nå ut till, och samtidigt vara medvetna om att vissa grupper 
antagligen inte kommer att bli lockade till biblioteket.53 
  
2.4 Gemensam Marknadsföring 
 
Adeyoyin (2005) talar om vikten av att utföra större marknadsföringskampanjer för att 
försöka öka medvetenheten om biblioteken och utbilda biblioteksanvändarna om de 
resurser som finns tillgängliga på biblioteket.54 Vilket även kan stödas av OCLC’s 
studie From Awareness to Funding: A study of public library support in America som 
argumenterarar för att ett omfattande bibliotekskampanj med rätt budskap och program, 
kommer att öka stödet för folkbiblioteken.55 Ett nationellt initiativ som visar värdet av 
att arbeta tillsammans för att utveckla och lansera bibliotekets brand är Happy Days 

kampanjen i Wales som ledde till flera positiva resultat. Förutom att både besöks- och 
lånestatistiken hade gått upp på biblioteken, så hade även personalens moral och stödet 
för biblioteken i samhället ökat. Det visade sig att kampanjen hade gett personalen en 
möjlighet att delta i utvecklingen av bibliotekets brandidentitet, samt gett tillfälle för att 
pröva flera innovativa tillvägagångssätt att kommunicera med användare och andra 
intressenter. Hariff och Rowley (2011) menar att gemensamma marknads-
föringskampanjer och samarbeten är sannolikt att medföra mer stöd för bibliotek. Ett 
nationellt initiativ ökar förutsättningarna att skapa en tydlig identitet för bibliotekets 
brand, samt ökar det möjligheterna att explorera bibliotekets brand till dess fulla 
potential. Då det i ett samarbete generellt sett inte finns lika limiterade förutsättningar 
som på enskilda bibliotek, vilka kan vara begränsade av dess resurser. Dessutom kan ett 

                                                 
48 Graham 1994. 
49 Case 2002. 
50 De Sáez, 2002.  
51 MLA 2010. 
52Nunn&Ruane 2012. 
53 MLA 2010. 
54se Hariff & Rowley, 2011. 
55OCLC, 2008. 
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samarbete vara fördelaktig då kostnaden för utvecklingen av brand sprids över hela 
nätverket.56 
 
2.5 Utvärdering 
 
Utvärderingar kan utföras för att skaffa underlag till ett beslut, då man vill ta reda på hur 
det förhåller sig i verkligheten innan man går vidare. Utvärderingar kan även utföras för 
att kontrollera något, där man ser vilka effekter ett projekt har, om det är till nytta, samt 
för att bidra till lärande. Lärandet kan antingen ske i organisationen när personalen går 
igenom vad som har gjorts och tar del av nya data, eller så kan det ske genom att 
utvärderingens resultat sprids så att så många som möjligt kan ta del av den och 
förhoppningsvis kunna använda den som underlag till egna projekt. Det är även viktigt 
att utvärderingsrapporterna som skrivs kommer till användning i praktiken, dvs. att man 
på något sätt applicerar mätningarna eller använder dem som underlag för andra 
projekt.57 
 
Alla delmoment och utfört arbete i ett projekt bör utvärderas och jämföras med de 
ursprungliga planerna och målsättningarna. Där man bland annat bör ifrågasätta om det 
formulerade problemet har blivit löst, om man har följt projektplanen, om de uppsatta 
målen är nådda, om man skulle kunna utföra projektet på något annat sätt som skulle 
var mer effektivt eller mer allmängiltigt, samt vad den valda målgruppen tyckte om 
projektet. Vid sidan av den slutgiltiga produkten som utkommit ur ett projekt, är nyttan 
och syftet att utvärdera ett projekt att få ett mer systematiskt sätt ta vara på de 
erfarenheter som projektgruppen fått under den tiden. Med detta kan en ordentligt utförd 
utvärdering ge ett bra underlag för att kunna lyckas ännu bättre med nästa projekt.58 För 
att kunna utvärdera ett projekt så utförligt som möjligt behövs det även tillgång till 
upplevelser och omdömen från både den målgrupp som projektet var riktat till, samt 
från arbetsgrupperna som deltog i projektet.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56Hood& Henderson, 2005. 
57Forss, 2007. 
58Eklund, 2010. 
59LO-TCO Biståndsnämnd, 2006 
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3.  Teoretiskt ram 
 
Artikeln Branding of UK public libraries (2011) av Subnum Hariff och Jennifer Rowley 
var mycket intressant och inspirerande för oss, då den beskriver hur bibliotek i 
Storbritannien arbetar med branding för att skapa en positiv och effektiv image. 
Artikeln föreslår även sju nyckelfaktorer som bidrar till en lyckad branding för 
bibliotek.Vi kommer att jämföra Piteå stadsbiblioteks brandingprocess med dessa 
nyckelfaktorer för att se hur väl de stämmer överens, och på så sätt försöka urskilja om 
det finns tendenser till att Piteå stadsbiblioteks branding är lyckad eller inte. I analysen 
kommer vi även använda oss av den tidigare litteraturen för att förstärka våra 
resonemang. Hariff arbetar på Bolton Library and Museums Services där hon är 
Partnership and Access Manager. Rowley är Professor of Information and 
Communications på Manchester Metropolitan University där hon forskar i information 
and knowledge management, e-marknadsföring, branding och relationsmarknadsföring. 
 
3.1 Analysmodell 
 
Den teoretiska modell vi kommer att utgå ifrån i denna studie är de sju nyckelfaktorerna 
till en lyckad branding som Hariff & Rowley (2011) identifierat genom tematisk analys 
av tre fallstudier på tre olika organisationer, baserat på deras rykte att vara innovativa 
inom branding. Tillsammans utgör faktorerna ett helhetsgrepp, och varje enskild faktor 
är av samma vikt. Vi har valt att anpassat den ursprungliga modellen för att den ska bli 
applicerbar på vår studie. De sju nyckelfaktorerna som utgör modellen är; Clear 
positioning and identity, Advocacy and influence, Co-branding, Staff buy-in, Brand 
communication, National marketing campaigns samt Evaluation. Nedan kommer vi att 
beskriva de sju nyckelfaktorerna mer genomgående:   
 
Clear positioning and identity.Den första faktorn behandlar vikten av en klar och 
tydlig identitet, stödd av en lämplig positionering, något som ofta undgått folk-
biblioteken i dagens teknologiska samhälle där tillgången till dokument och information 
är stor.  
 
Advocacy and influence. När bibliotekspersonalen ska skapa ett brand behöver de vara 
lyhörda och mottagliga gentemot deras breda spektrum av intressenter. Användare, 
icke-användare, politiker och högt uppsatta styrelsemedlemmar identifierades som 
nyckelspelare i hur brandet skulle formas och uppfattas.   
 
Co-branding. Är samarbetet mellan två organisationer där kopplingen mellan 
varumärkena samt gemensam marknadsföring kan leda till positiva synergieffekter. 
Trots detta är samarbeten med andra instanser ovanliga för biblioteken. Samarbeten 
drivs främst av besparings möjligheter och statliga prioriteringar, snarare än försök att 
hitta positiva brandassociationer som förhöjer bibliotekets brand. 
 
Staff buy-in. Innan brandet marknadsförs till användarna så är det betydelsefullt att 
bibliotekspersonalen har anammat brandet. Om de anställda inte förstår, accepterar eller 
lever brandet så kommer det inte att nå ut till användarna. 
 
Brand Communication. Folkbibliotek får kritik för att de helt enkelt inte säljer sig 
själva tillräckligt. När de värderingar som tagits fram i samband med brandet har 
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konceptualiseras är det viktigt att ha en marknadsföringskampanj för att nå ut med 
budskapet till allmänheten. 
 
Evaluation. Det kan vara svårt att mäta genomslaget med marknadsföring och 
branding, och det kommer alltid att debatteras vad orsaken till förbättringar beror på. 
Trots detta är det viktigt att biblioteken försöker mäta framgångarna av deras branding.  
 
National marketing Campaigns. Hariff & Rowley argumenterar för en nationell 
marknadsföringskampanj som ett medel för att förändra etablerade negativa 
uppfattningar om biblioteken. Personalen på de bibliotek som undersökts trodde att 
nationella kampanjer kunde gynna biblioteken, dock kom de fram till två villkor som 
behövs för att det skulle lyckas. För det första bör kampanjerna ha ett klart 
kompetensområde med identifierade mål för vad de vill uppnå. För det andra så måste 
lokala bibliotek kunna stödja och leverera den nationella kampanjen på lokal nivå. 
Denna nyckel faktor kommer istället att beröra regionalt samarbete, eftersom vi anser 
att vårt studieobjekt är ett omfattande samarbete med möjligheter för liknande utfall.  
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4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de empiriska metoder vi använt oss av för att 
samla in data. Metoderna presenteras var för sig och tillvägagångssättet, urvalet och hur 
vi analyserar empirin berörs under varje specifik metod.    
 
4.1 Triangulering 
 
När man studerar ett socialt fenomen kan man genom triangulering använda sig av flera 
metoder som kombinerar eller kompletterar varandra för att uppnå ett större förtroende i 
det funna resultatet. Den typen av triangulering vi har använt oss av är den metodiska 
trianguleringen, där vi har kombinerat och analyserat empirisk data från flera olika 
metoder.60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2 Intervjuer 
 
Inom kvalitativ forskning är intervju sannolik den mest använda metoden, och varför 
den är så attraktiv kan beror på den flexibilitet som intervjun rymmer.61 Intervjuer kan 
vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade, och inom kvalitativ 
forskning användas de som verktyg för att nå människors upplevelser, åsikter, attityder 
och verklighetsuppfattningar.62 Tillvägagångssättet i kvalitativ forskning tenderar till att 
vara betydligt mindre strukturerat än i kvantitativ forskning, där fokusen snarare är 
inriktad på ord än siffror. Kopplingen mellan teori och praktik är även något mer 
mångtydlig inom den kvalitativa forskningen, då de teoretiska frågeställningarna styr 
problemformuleringen, vilket i sin tur styr insamling och analys av data.63 
 
                                                 
60Wildemuth, 2009, Bryman, 2012. 
61Bryman, 2011. 
62Wildemuth, 2009. 
63Bryman, 2011. 

Område Metod Urval 

Piteå stadsbiblioteks brand, 
varumärke, marknadsföring, 
länssamarbete, utvärderingar. 

Intervju 4 informanter valda efter 
kunskapsområde 

Personalens syn på och arbete 
med profilen och varumärket 

Intervjumail Personal på Piteå 
stadsbiblioteks 

Piteå stadsbibliotek samt 
länssamarbetets mål, visioner, 
kampanjer etc. 

Dokument Självpublikationer 

Analys 
Den data som genererats från de olika metoderna har sedan tematiserats utifrån 
analysmodellens sju faktorer; Clear positioning and identity, Advocacy and 
influence, Co-branding, Staff buy-in, Brand communication, Evaluation, samt 
National marketing campaigns 
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4.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 

 
Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer i syfte att få en djupare 
kunskap om Piteå stadsbiblioteks samt det gemensamma länssamarbetets arbete med 
branding. När man använder sig av semi-strukturerade intervjuer söker man att få en 
viss persons syn på ett fenomen, snarare än en objektiv sanning. Tonvikten i intervjun 
ligger på hur informanten har förstått samt uppfattat momenten och händelserna i 
projektet, men även vad informanten anser är viktigt att återberätta till intervjuaren. 
Genom semi-strukturerade intervjuer kan man samla in rik och detaljerad data. Men 
man bör vara medveten om att det sätt man interagerar med, och ställer frågor till sina 
intervjupersoner kommer att påverka den data som samlas in.64 
 
Problem som kan identifieras i samband kvalitén på den data som genereras, så som; 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Eftersom dessa intervjuer inte är standard-
iserade kan den externa  reliabiliteten ifrågasättas, då det berör frågan om andra 
forskare skulle finna liknande information om de gjorde om studien. Ett svar till det är 
att resultat som genererats från semi-strukturerade intervjuer inte nödvändigtvis är 
menade att vara upprepbara då de återspeglar verkligheten på den tidpunkt de samlades 
in, i en situation som kan vara föränderlig.65 Den interna reliabiliteten berör huruvida 
båda forskarna tolkar vad de ser och hör likadant.66 Detta har vi försökt uppnå genom en 
kontinuerlig dialog mellan författarna där slutsatser dras efter de noggrant har blivit 
diskuterade.  
 
Validitet berör huruvida den insamlade empirin är relevant för problemställningen,67 
dvs. om de frågor vi har ställt till våra informanter kan generera svar vi kan använda för 
att besvara våra forskningsfrågor. För att försäkra oss om detta utgick vi från Hariff och 
Rowleys nyckelfaktorer när vi skrev våra intervjuguider. Mailintervjuerna och den 
andra frågan i intervjuguiden som behandlade Profil och Marknadsföring (se Bilaga 3) 
ställdes t.ex. för att se hur väl personalen anammat brandet, detta för att sedan jämföra 
med nyckelfaktorn Staff buy-in.  Frågor om hur den externa och interna marknads-
föringen gått till (Bilaga 3) ställdes för att dels besvara vår första forskningsfråga men 
även för att jämföra empirin med nyckelfaktorn Brand Communication. Intervjuerna 
angående utvärdering och länsmarknadsföring utgick från nyckelfaktorerna Evaluation 
respektive National Marketing Campaigns. I vilken utsträckning resultat från en 
forskning kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer utgör forskningens 
externa validitet. I vårt fall kommer inte studiens resultat kunna generaliseras fullt ut, då 
vi undersöker ett specifikt fall i en specifik miljö. Studiens resultat kommer att 
generaliseras i förhållande till Hariff & Rowleys (2011) analysmodell, där vi har gjort 
generaliseringar i de slutsatser som berör de identifierade tendenser som indikerar ett 
lyckat arbete med branding. Problemet som kan uppstå i samband med den interna 

validiteten är hur forskaren får tillgång till intervjupersonens kunskap och erfarenhet, 
och att forskaren tolkar svaren på det sätt som intervjupersonen menade. Därför bör 
frågorna som ställs kunna klargöras, intervjusvaren kan behöva förklaras och ämnen ska 
diskuteras från olika infallsvinklar.68 
 
                                                 
64Saunders et. al., 2009, Bryman, 2011. 
65 Saunders et. al., 2009. 
66 Bryman, 2012. 
67 Bryman, 2012. 
68 Saunders et. al., 2009. 



15 
 

Urval 

 
Under studiens gång har vi utfört fyra semi-strukturerade intervjuer. Urvalet är 
avsiktligt, då informanterna är valda efter deras kunskapsområden inom projektet, och 
kunskapsområdena är identifierade efter våra forskningsfrågor69. De kunskapsområden 
som behandlats är arbetet med profilen och marknadsföringen på Piteå stadsbibliotek, 
den gemensamma länsmarknadsföringen inom Norrbotten samt utvärderingar av olika 
delar av projektet.  
 
De informanter som deltagit i vår studie är enhetschefen för kultur i Piteå kommun 
Mikael Jonsson som har agerat som nyckelinformant, då han både har gett oss tips och 
kontaktuppgifter till informanter att intervjua samt gett information om var man finner 
dokumentationen etc.  På Piteå stadsbibliotek har vi talat med barnbibliotekarien Åsa 
Wilén som arbetat mycket med marknadsföringen och även suttit i kommunikations-
gruppen under en tid, samt Kristian Priemel som är aktiv i kommunikationsgruppen och 
är ansvarig för programverksamheten. Sedan har vi även intervjuat Lisbeth Viklund 
som har suttit i kommunikationsgruppen sedan samarbetets start och som arbetar som 
assistent på fritids- & kulturkontoret i Älvsbyn kommun, och Erica Forsgren som 
arbetar som konsulent på Norrbottens länsbibliotek och samordnare för biblioteken i 
Norrbotten. 
 
Tillvägagångssätt 

 
Kontakt togs med enhetschefen för kultur på Piteå stadsbiblioteket före kandidat-
uppsatsens start för att se om de ville delta i vår studie. Övriga informanter har 
kontaktats via telefon där de informerats om studien och dess syfte samt fick frågan om 
de velat deltaga. Intervjuguide och ytterligare information skickades via mail efter 
informanterna tackat ja, så att de kunde förbereda sig inför intervjun. Mailkontakt har 
även pågått för att boka exakt tid för intervjun. Intervjuerna har genomförts via telefon 
med tanke på det geografiska avståndet, samtliga intervjuer har även spelats in. Den 
intervju som var planerad för utvärderingsfrågorna blev dock delad då vårt första val av 
informant föll bort. Detta löstes genom att intervjua två informanter istället, där en 
intervju blev besvarad via telefon och den andra via mail. Intervjuguiderna (se bilaga 3, 
4, 5, 6) består utav ett fåtal öppna frågor som fungerar som en ingång till det område 
som ska behandlas, då sådana öppna frågor kan leda till ny information samt lämnar 
utrymme till följdfrågor.70De inspelade intervjutiderna utgör tillsammans ca 2,5 timmar. 
Alla intervjuer har sedan transkriberats. 
 
Analys 

 
Data som samlas in genom semi-strukturerade intervjuer brukar normalt analyseras 
kvalitativt Eftersom kvalitativ data kan vara väldigt varierad så finns det inget 
standardiserat tillvägagångssätt för att analysera den. Det går dock att gruppera den 
transkriberade datan i två typer av processer för att få en meningsfull analys: summering 
och tematisering. Vi har valt att använda oss av tematisering. Teman kan härledas från 
den insamlade datan eller från teoretiska ramverk, där identifieringen av teman styrs av 
forskningens syfte. Genom att skapa teman och omorganisera datan efter dem, så ägnar 

                                                 
69Bryman, 2008. 
70Bryman, 2011. 
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man sig även åt analysprocessen. Analysen fortsätter sedan genom att man söker efter 
huvudteman, mönster eller förhållanden i den tematiserade datan. När man funnit 
mönster inom datan och kan identifiera förhållandet mellan olika teman kan man börja 
utveckla testbara påståenden.71 
 
Av forskningsetiska skäl är det viktigt att ha tillstånd av informanten för att spela in 
intervjun. Man bör även kunna erbjuda konfidentialitet, samt svara på de frågor 
informanten har angående studien. När vi talat med informanterna har dessa saker 
berörts och informanterna har godkänt inspelning av intervjun, samt att deras namn får 
framgå i studien. Under intervjun är det även viktigt att undvika att vara för ivrig och 
pressa respondenten på svar, detta för att inte skapa en stressfull situation för intervju-
personen.72 
 
4.4 Intervjumail 
 
För att ta reda på Piteå stadsbiblioteks personals syn och arbete med brandet, har vi valt 
att använda intervjuer via mail som skickades ut till alla bibliotekarier och biblioteks-
assistenter på biblioteket. Med tanke på tidsaspekten valde vi denna metod framför 
muntliga intervjuer, då den är snabbare att administrera samt för att intervjuerna kan 
skickas ut i ett större antal. Eftersom intervjun sker utan en intervjuare kan det liknas 
med enkäter, och extra vikt bör ligga på en formulering som är lätt att förstå, och med 
termer som inte kan misstolkas.73Vi valde att endast ställa ett fåtal öppna frågor, då ett 
kortare frågeformulär minskar risken för bortfall eller som enkättrötthet74 
 
En fokusgrupp hade kunnat fungera som en alternativ metod till intervjumailet i vårt 
fall, men med tanke på det geografiska avståndet försvåras utförandet av den metoden. 
Vi känner även att en fokusgrupp kunde ha lett till att individer i personalen kanske inte 
uttryckt sina åsikter fullt ut då de är samlade i grupp. De deltagande har informerats om 
att det är ett frivilligt deltagande, intervjuns syfte samt konfidentialitet. Inga direkt citat 
kommer att användas från intervjuerna, då det kan avslöja informantens identitet.  
 
Tyvärr har vi inte kunnat använda det material vi samlat in genom intervjumail, då 
avsaknaden av svar är för stor för att kunna analysera eller dra slutsatser. En anledning 
till avsaknaden kan utgöras av att vi i utformningen av frågorna inte vart nog tydliga om 
vad vi ville veta och varför. Det framgick vid ett tillfälle att personalen inte förstod 
syftet med intervjuerna, vilket vi responderade med att förtydliga syftet med intervjun.  
Samt som vi skickat ut en påminnelse som samtidigt skulle vara mer tydlig om vad vi 
ville ha ut av intervjun.  
 
4.5 Skriftliga dokument 
 
De dokument och andra skriftliga källor vi använt oss av i denna studie fungerar snarare 
som en ämnesstudie än dokumentanalys, då källorna används till att fastställa detaljer 
samt komplettera intervjuerna. Källornas syfte är även att ge oss en möjlighet att se 
förändringar som skett över tid, i projektet att skapa ett gemensamt bibliotek och 

                                                 
71 Saunders et. al., 2009. 
72 Saunders et. al., 2009. 
73Bryman, 2011. 
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varumärke. Urvalet har bestått av olika typer av dokumentation som rör Piteå stads-
bibliotek och samarbetet i Norrbotten. Dokumentation består av följande källor: 
 
Offentligt material - Biblioteksplanen, kulturplaner och projektplaner. 
 
Självpublicerat material - Broschyrer, flyers, affischer, förstudier, slutrapporter, samt 
olika mallar som är skapade och publicerade av biblioteken i Norrbotten. 
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur bibliotekssamarbetet i Norrbotten har gått 
tillväga från dess början fram tills idag, där det har pågått ett aktivt arbete med 
bibliotekens identitet, varumärke och manifest. Samt hur den interna och externa 
marknadsföringen sett ut, kampanjer som har utförts och hur uppföljningsarbetet sett ut.  
De stycken som rör hela länssamarbetet inkluderar även Piteå stadsbibliotek, varav de 
stycken där det direkt framgår att det är Piteå stadsbibliotek endast berör deras eget 
arbete. 
 
5.1 Varumärkesuppbyggnad 
 
Under Maracas projektet anställdes Vinter reklambyrå för att få en struktur i marknads-
föringsarbetet, vilka applicerade marknadsföringsaspekten ur företags synvinkel på 
biblioteket, vilken konkurrens de hade, hur de skulle synas, etc. Samtidigt var de var 
medvetna om att biblioteket var en offentlig organisation där tjänster ofta erbjuds gratis, 
något reklambyrån såg som en enorm marknadsfördel. Första steget var att ta reda på 
vad som fanns gemensamt för biblioteken, vad biblioteken är, vad biblioteken 
uppfattades som, vad man ville att allmänheten skulle associera biblioteken med, samt 
vad det var som biblioteken skulle marknadsföra. Detta diskuterades mellan Vinter och 
representanter från biblioteken.  
 
Detta arbete utmynnade sedan i en varumärkesbroschyr som var riktad till biblioteken, 
vilken uttryckte vad de kommit fram till i diskussionerna. I den presenterades bland 
annat vad den enskilde personen betyder för det beständiga helhetsintrycket, och att 
personalen skulle fungera som guider samt vara inspirerande och nytänkande. Den 
presenterade även bibliotekens fyra kärnvärden; inspirerande, berikande, möten och 
paus (se avsnitt 6.1.3), samt ett manifest för biblioteken i Norrbotten (se bilaga 2). Två 
av våra respondenter menar dock att det tillkommit ytterligare en dimension på Piteå 
stadsbibliotek; tillgänglighet, att alla ska ha tillgång till bibliotekets utbud. Inom denna 
dimension nämns även två viktiga element; mångfald och jämställdhet, och att 
biblioteket försökt nå ut till nya grupper. Vinter reklambyrå höll även föreläsningar om 
marknadsföring vid två tillfällen.75 
 
5.1.1 Varumärke 

 
Biblioteken i Norrbottens varumärke är de tankar, känslor och associationer som 
allmänheten kopplar till biblioteket. En informant förklarade att de under varumärkes-
diskussionen talade om vad allmänheten associerar med biblioteket, och vikten av att 
lyfta fram rätt delar av biblioteken: 
 

Alltså varumärket existerar ju bara för den som tittar på det, i dess huvud, så det 
gäller ju verkligen att koppla på rätt grej. 

 
Genom att tydligt definiera vad de står för och alltid handla därefter hoppades de 
positionera varumärket så att det placerar biblioteken högt på användarnas minnesstege. 
För att uppnå detta måste allt de gör, kärnverksamhet internt utvecklingsarbete, 
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marknadskommunikation, utgå från en gemensam bas.76 Underlaget för den 
gemensamma basen diskuterades i en workshop med Vinter och representanter från 
biblioteken, det handlade om mål, visioner, identitet, verksamhet, målgruppers behov 
och förväntningar samt den bild av varumärket som skulle kommuniceras till 
omvärlden.77 
 
Varumärkets innehåll beskrevs av de kärnvärden som arbetades fram: Biblioteken skulle 
vara inspirerande, där personalens kunnande och agerande samt exponeringen skulle 
vara inspirerande och bidra till ökat intresse för allt som biblioteken erbjuder. 
Berikande, bibliotekens erbjudande skulle vara berikande och infria användarens 
personliga och höga förväntningar. Möten, biblioteken ger användare otaliga möjlig-
heter till upplevelserika möten. Paus, miljön och tillgängligheten i biblioteken skulle ge 
besökare en livgivande paus i det hektiska och tidsjagande samhället. I dessa 
kärnvärden skulle bibliotekens dagliga verksamhet bottna samt att de skulle fungera 
som en sammanhållande länk i all kommunikation.78 I Maracasrapporten från 2007 
nämns det dock att dessa kärnvärden redan fallit i glömska på en del av biblioteken i 
samarbetet och de poängterar vikten av att hålla den diskussionen levande inom den 
egna organisationen.  
 
Vinter tog även fram en ny gemensam grafisk profil för biblioteken och visade hur den 
kan appliceras på olika produkter och användas i olika sammanhang. Den skulle fungera 
som ett visuellt stimuli som användarna skulle återkoppla till biblioteken och som 
förknippas med deras värden.79Logotypen är ett versalt orange B mot en svart bakgrund 
och den grafiska profilen är uppbyggd med fem element som kan användas i 
kombination eller enskilt. Detta skulle ge biblioteken ett personligt och distinkt uttryck 
som stöttar kärnvärden, samt att de skapar en enhetlighet i samarbetet där enskilda 
bibliotek inte längre skulle ha sina ”hemmagjorda” logotyper. Dock går det att anpassa 
den grafiska profilen till de olika kommunernas behov och förutsättningar. För att 
förankra och synliggöra logotypen producerade de bokmärken, namnskyltar, plast - och 
tygkassar samt kartongställ som alla bar den grafiska profilen.80Utöver den grafiska 
profilen togs det även fram en manual för vilka typsnitt och färger som ska användas i 
flyers och affischer för att skapa en enhetlighet i informationen som skickas ut. 
 
På Piteå stadsbibliotek började personalen på en gång att arbeta med B-loggan och 
typsnitten som hade skapats. Informanten menar att det inte var något snack om saken, 
eftersom de kände att de äntligen hade en fin logga att arbeta med. Dock uttrycker hen: 
 

Sen är det fråga om att komma ihåg också, i början kanske man inte kom ihåg att 
ha den på precis alla ställen, men allt eftersom så har vi som jobbat in det i vårt 
egna medvetande också att, så fort man gör någonting som har med biblioteket 
att göra, då ska B:et vara med. 

 
Syftet med varumärkesarbetet var att stärka den interna organisationen och bidra till 
utvecklingen av nya produkter och tjänster. Varumärket skulle även synliggöra 

                                                 
76 Varumärkesbroschyr, 2007. 
77 Bakgrund till Maracas, 2006. 
78 Varumärkesbroschyr, 2007. 
79 Bakgrund till Maracas, 2006. 
80 Bakgrund till Maracas, 2006, Maracasrapport, 2007. 
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biblioteken för användarna och leda till att nya målgrupper upptäcker bibliotekens 
utbud.81 
 
5.2 Personalen 
 
I intervjuerna framkom det att manifestet togs emot bra av personalen, en informant 
uttryckte: 
 

Sen skrev de [Vinter] ner det i ett förslag på ett manifest, som vi kände att det 
här kan vi absolut stå för, det är biblioteken i Norrbotten. 

 
Den varumärkesbroschyr som hade sammanställts av Vinter delades år 2007 ut till all 
bibliotekspersonal i Norrbotten. På varumärkesbroschyren finns det information om det 
varumärke som formulerats för biblioteken, och varför de arbetat fram detta varumärke. 
Samtliga personalgrupperna fick även utbilda sig i kommunikation och varumärkes-
byggande, och i maj 2007 genomfördes en konferens om bemötande.82 Utöver detta har 
det skett fler informationsmöten rörande bibliotekets brand, bland annat en obligatorisk 
marknadsföringskurs. Efter dessa informationsmöten har ansvaret att förmedla 
informationen till all personal legat på bibliotekscheferna på de enskilda biblioteken. I 
Maracasrapporten (2007) framgår det att personalens reaktion på brandingen var 
positiv, samt att den nya logotypen hade accepterats och ersatt eller kombinerats med de 
egna bibliotekens grafiska profil. I rapporten berörs även att bibliotekspersonalen visat 
en förståelse för vikten av marknadsföring samt att biblioteket idag agerar på en 
marknad där man konkurrerar om människors tid och uppmärksamhet.83 
 

En bibliotekschef berättade att han upplevde ett paradigmskifte. Från att i alla år 
haft fokus på utlåning av medier gick det upp för honom att biblioteken också 
tillhandahåller upplevelser och berättelser.84 

 
Före sammanslagningen av biblioteken i Norrbotten 2012 skedde det även ett 
obligatoriskt möte med all bibliotekspersonal. Biblioteken stängdes och de träffades för 
att diskutera vad som nu egentligen skulle ske när de blev ett gemensamt bibliotek med 
gemen-samma låneregler, hur transporter ska ske mellan biblioteken, vilka grupper som 
ska finnas inom samarbetet etc. 
 
5.2.1 Intern kommunikation 
 
Det har även skapats en plattform för kommunikation och dokumentation mellan 
biblioteken, Ning.85 På Ningen har det strukturerats olika grupper utifrån de arbets-
områden som finns inom samarbetet, där en grupp bland annat kan bestå av endast 
barnbibliotekarier. Det är egentligen menat att all bibliotekspersonal i Norrbotten ska ha 
en användare på plattformen, men detta är ännu inte uppnått. Men en informant menar 
att det börjar bli bättre nu, och att även om inte alla använder sig av Ningen så är det 
fortfarande många som gör det. De trådar och forum som skapas på plattformen sparas 
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83 Maracasrapport, 2007. 
84Maracasrapport, 2007 s. 3. 
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även där så man vid senare tillfällen kan gå tillbaka och läsa dem. Desamma gäller alla 
dokument som laddas upp på Ningen. 
 
5.3 Ett bibliotek 2013 
 
År 2013 skedde sammanslagningen av folkbiblioteken i Norrbotten. Arbetet med biblio-
teksverksamheten i Norrbottens län bedrivs av 14 huvudbibliotek, dryga 30 filial-
bibliotek, 8 bok-bussar samt ett flertal andra utlåningsställen, t.ex som bokstationer. 
Utöver samarbetet mellan biblioteken själva, är samarbete med skolor vanligt 
förkommande, och flera folkbibliotek är även integrerade med skolbibliotek. Totalt har 
Norrbottens folkbibliotek ca 170 anställda.86 Tanken bakom Ett bibliotek 2013 var att 
genom samverkan och samarbete över kommungränser kunna skapa nya biblioteks-
resurser som sprids över hela länet, som även skapar ett mervärde för norrbottningarna. 
Målen inom projektet var att det skulle finnas ett gemensamt bibliotekssystem, 
sökkatolog, lånekort samt webbportal,87 vilket även ämnade öka valmöjligheten för 
biblioteksbesökaren.88 
 
5.3.1 Framgångar och svårigheter 

 
Efter dokumentations genomgång samt samtal med våra informanter har det även 
framkommit framgångar och svårigheter i samarbetet. Ett återkommande tema som 
berörts är att deltagandet från de olika biblioteken, på kampanjer eller satsningar inom 
samarbetet, sker i olika stor utsträckning. Detta beror på att det är många bibliotek inom 
samarbetet och att de har olika förutsättningar och resurser. En svårighet som kan 
uppstå i samband med detta är att det finns bibliotek som helt enkelt inte kan utföra 
kampanjen, då det inte finns personal till det. Detta kan även vidare problematiseras att 
det vid sammanställningen av slutrapport år 2013 för biblioteken inom Norrbotten var 
svårt att samla in rapporterna från alla bibliotek. Vilket informanten uttryckte kunde 
leda till funderingar om biblioteket i fråga har deltagit i kampanjen eller inte. En 
framgång som berörts är den gemensamma barnwebbsida Barnens Polarbibliotek89, som 
har gett ett gott resultat och resursutfall, samt en stark tillväxt i besöksantal och 
aktiviteter. Det framgår även att resurserna för att utveckla en bra webbsida inte hade 
varit tillräckliga för ett enskilt bibliotek.90 En informant talar även om att samarbetet har 
lett till att arbetsuppgifterna blivit fler, speciellt när det rör mediabeståndet som nu 
transporteras mellan länets bibliotek. Men även om detta sågs som en nackdel, så ansåg 
hen att den extra arbetsuppgiften var värd att spendera tid på, då det lett till mycket 
nöjda användare, samt att biblioteket nu kunde ge användarna lättare tillgång till median 
i Norrbotten. Några andra fördelar som framkommit genom intervju är att personalen på 
de enskilda biblioteken genom samarbetet har fått fler kollegor att arbeta med och att de 
nu hjälper varandra på ett annat sätt än förut, att kunskapen och kompetenserna sprids 
och delas mellan biblioteken. Dessutom har kontakten mellan biblioteken blivit bättre, 
delvis genom Ningen, men även på det sätt att det nu känns enklare att ringa till de 
andra biblioteken om olika saker. Det har även skett framgångar när det gäller 
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bibliotekens synlighet, då den gemensamma B-loggan står för alla bibliotek i 
Norrbotten.  
 
En informant talar även om spänningar som funnits inom samarbetet gällande lokala 
(kommunala) eller centrala (regionala) satsningar, då reaktioner inte alltid varit positiva. 
Ett exempel som berörs i samarbetet är när ett enskilt biblioteks arbete med de lokala 
uppgifterna ersattes av en central uppgift som att ha ett gemensamt brand. Reaktionen 
från det enskilda biblioteket blev att det hade lagts extra arbetsuppgifter på dem, samt 
en i frågesättning om de själva kommer att synas och finnas inom samarbetet. Ett annat 
exempel på spänningar som kan uppstå angående lokala eller centrala satsningar är att 
de enskilda biblioteken är mån om att deras egna låntagare ska få de nyaste böckerna 
först, vilket inte alltid går då det är ett gemensamt bestånd. Men detta kan också vägas 
upp med den fördel att det har blivit ett större media bestånd, vilket speciellt gör en 
skillnad på de mindre biblioteken. Informanten uttrycker dock att hen tror att det 
samarbetet som sker mellan biblioteken är allmänt accepterat. Hen anser även att det är 
tydligt att man genom centrala satsningar får samordningsvinster, dvs. att man får ut 
mer av arbetet än vad summan egentligen är. 
 
5.4 Övriga samarbeten 
 
På Piteå stadsbibliotek sker det inga större samarbeten med andra organisationer 
förutom det tidigare nämnde samarbetet med reklambyrån Vinter. Men sedan 
sammanslagningen av Ett gemensamt bibliotek och då biblioteksarbetet officiellt blev 
regionalt arbetar de nu med Plan7, vilket är ett kontinuerligt samarbete som sker i 
samband med marknadsföringen av biblioteken. Piteå stadsbibliotek har även ett nära 
samarbete med både BVC och skolan. På programkvällar på biblioteket brukar andra 
organisationer bjudas in till att använda bibliotekets lokaler och tala om något som berör 
deras verksamhet. Dessa programkvällar har till större del varit lyckade. En informant 
talar om att det vid ett tillfälle kom så många personer och lyssnade på Resebyrån att det 
fick lov att byta lokal i byggnaden. 
 
5.5 Marknadsföring 
 
I biblioteksplanen för Piteå stadsbibliotek poängteras det hur viktigt det är med god 
marknadsföring för att nå ut med information om bibliotekets verksamhet,91 eftersom 
det inte spelar någon roll hur bra lokaler, medier, personal eller arrangemang 
biblioteken har om inte allmänheten har kännedom om det.92 Reklamens uppgift är även 
att skapa attraktion och positiva associationer till varumärket, där helheten av 
bibliotekens verksamhet, deras erbjudande, produkter och tjänster, deras agerande och 
hur de synliggör sig, ligger till grund för attraktionskraften. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att de löften som reklamen ger måste infrias i verkligheten93 
 
Utifrån bibliotekens varumärke arbetade Vinter fram förslag på marknadsföring som 
tydligt kommunicerar bibliotekens verksamhet och deras samhälleliga betydelse. Där 
det ingick olika kampanjer som var imagebyggande eller intresseväckande, som kunde 
genomföras mot generella eller valda målgrupper. Vinter tog även fram förslag till 
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intern marknadsföring och upplägg av intern utbildning. En av våra informanter 
berättade att den gemensamma marknadsföringen har fått positiva effekter och ökat 
synligheten för alla bibliotek i samarbetet: 
 

Vi har draghjälp av varandra i marknadsföringen, att om det händer nått i 
Arvidsjaur och det står i Piteå tidningen, då vet folk liksom, det är ju B-loggan 
som kommuniceras /…/ då kanske det händer något på biblioteket i Piteå också 
så kommer de hit. Och vice versa. Så all marknadsföring är till hjälp för alla 
bibliotek. 

 
Hen fortsätter berätta att de försöker förmedla en positiv bild av biblioteket eftersom 
allmänheten tycker om när det går bra för dem, och att de hellre vill komma till ett 
populärt bibliotek.   
 
5.5.1 Intern marknadsföring 

 
Biblioteken i samarbetet har inte fått mer pengar till marknadsföringen, utan istället har 
bibliotekscheferna på de enskilda biblioteken fått omstrukturerat sin budgetplan. Dock 
framkommer det att de sökt anslag från olika nämnder. Inför projektet Ett bibliotek 

2013 krävdes det också en rejäl förankring hos politiker eftersom biblioteken skulle gå 
ihop och ha ett nära samarbete. Detta togs upp i nämnden och fullmäktige i alla 
kommuner, där en arbetsgrupp från biblioteken sammanställt ett underlag för vad som 
ska tas upp på dessa möten och hur de ska formulera det.  
 
5.5.2 Extern marknadsföring 

 
I varumärkesbroschyren som delades ut till de anställda i bibliotekssamarbetet står det 
att biblioteken existerar i ett ständigt växande mediesamhälle och att de därför inte kan 
ställa sig vid sidan av utvecklingen. De måste klara av att förmedla en tydlig bild av 
dem själva för att biblioteken ska bli en lika naturlig del av mediesamhället som 
konkurrenterna.94 I intervjuerna berättas det att biblioteken jobbat mycket med 
utåtriktad aktivitet och att det har blivit ett kännemärke för marknadsföringen, exempel 
som nämns är annonskampanjer och försök att nå ut i media genom pressmedelanden. 
De första åren av samarbetet anordnades det många kampanjer. Dels marknadsföring av 
medier som till exempel ljudböcker, vilka synliggjordes genom affischer och flyers med 
rubriker som “Vad sägs som en nobelpristagare som sällskap i bilen”. Och dels genom 
marknadsföring av aktiviteter och deras teman, t.ex. mänskliga rättigheter-dagarna vilka 
synliggjordes av affischer med provokativa rubriker som “Låna hem en misshandlad 
bög”, där biblioteken anordnade projekt och exponerade medier med fokus på 
mänskliga rättigheter. Efter dessa år började de anställda känna att det var lite för 
mycket arbete runtomkring kampanjerna, med möten och dylikt, och det bestämdes att 
det var två huvudsakliga kampanjer som biblioteken skulle ägna sig åt varje år; 
Världsboksveckan och Barnboksveckan, vilka det kommer att berättas mer om i avsnitt 
6.5.3. kampanjer. 
 
I intervjuerna framkom det att de fyra kärnvärdena, inspiration, berikande, möten och 
paus har fallit lite i bakgrunden de senaste åren och att de marknadsfördes mer i början. 
Istället har biblioteken koncentrerat sig på kampanjmaterialet och de frågor som ska 

                                                 
94 Varumärkesbroschyr, 2007. 
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föras fram, till exempel läslust. Två av våra informanter uttryckte dock att kärnvärdena 
ändå finns med i bakgrunden och att biblioteken fortfarande vill vara och bli 
identifierade som en berikande mötesplats. Något som man framförallt ser i 
barnaktiviteterna som är utformade för ett aktivt deltagande. I Piteå sker det en ständig 
ökning av utlån vilket en av våra informanter dels tillskriver ett bra samarbete med 
skolan, men även den ökade satsningen på marknadsföring, dock tillägger hen att det är 
svårt att veta vad en sådan ökning beror på. Hen fortsätter berätta att kontakten med 
median har förbättrats sedan samarbetets start, biblioteken skickar ut pressmeddelanden 
och lokala tidningar, radio och TV har kommit och gjort reportage under 
programaktiviteten. Det är även så att pressen tar initiativ och ringer till biblioteket i 
Piteå och frågar vad de tycker om vissa händelser, till exempel Nobelprisutdelningen, 
eller om de anordnar några aktiviteter i samband med händelsen. Vår informant menar 
att nyhetskanalerna tänker på biblioteket på ett helt annat sätt än de gjorde förr. En av 
våra informanter berättar att samordningen av marknadsföringen även har lett till ett 
mycket mer strukturerat arbetssätt eftersom den inte längre ska planeras för enbart ett 
bibliotek utan för fjorton stycken plus filialer. Hen fortsätter förklara att samarbetet 
överlag har fungerat bra men att det inte varit utan problem. Eftersom biblioteken har 
olika förutsättningar så har tidavsättningen till kampanjerna inte riktigt fungerat. Hen 
nämner att Piteå stadsbibliotek har många anställda och att det därför har antagits att de 
bör kunna avsätta fler personal att arbeta med kampanjerna än de mindre biblioteken 
som bara har en handfull anställda, där det kan vara svårt att hitta personal och utrymme 
till kampanjerna. Men eftersom Piteå har en jämförelsevis stor befolkningsmängd som 
kräver uppmärksamhet från fler anställda så möter även Piteå stadsbibliotek sådana 
svårigheter.  
 
5.5.3 Kampanjer 

 
Kampanjerna som utförs inom det gemensamma samarbetet börjar ofta som en förslag 
från kommunikationsgruppen, eller från den grupp som ska arbeta med kampanjen. Det 
planeras vad som ska göras under kampanjtiden på de olika biblioteken, där det minst 
ska vara en gemensam nämnare, dvs. en sak som alla bibliotek arbetar med eller utför 
under kampanjen. Kampanjerna planeras idag med mer framförhållning, och en 
informant anser att detta är en ytterligare nivå i marknadsföringen kring gemensamma 
kampanjer i bibliotekssamarbetet, långsiktig planering. Så vid ny årsstart kan 
biblioteken se över vilka kampanjer som ska bedrivas under året och kan då förankra det 
hos personalen samt kontaktar kommunikationsbyrån om hur de ska marknadsföra 
kampanjen. Marknadsföringskampanjerna finns dokumenterade på Norrbottens läns 
landstings hemsida95 sedan år 2007. 
 
Det finns instruktioner och mallar om hur man ska gå tillväga när man ska utföra 
kampanjer, vad man bör tänkta på, hur man kontaktar pressen samt andra punkter som 
ska göra det lättare att ta emot kampanjmaterialet, som t.ex. färdiga affischmallar. För 
utformningen av affischer och affischmallar anlitas det professionell hjälp, men ibland 
känner vissa enskilda bibliotek att de vill utforma en själv. Dock är det viktigt att det 
biblioteket som väljer att utforma egen affisch använder sig av samma typsnitt, färg och 
logotyp etc. Men även om de lägger vikt vid att allt materialet som biblioteket sprider 
ska vara kontinuerligt i typsnitt m.m., så blir det inte alltid så. Dock används 
bibliotekets logotyp B:et. 

                                                 
95www.nll.se 

http://www.nll.se/
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5.5.3.1 Utförda kampanjer 

 
Det material som kommer att presenteras nedan är både taget från Maracasrapport 
(2007), och Norrbottens Läns Landstings96 hemsida.  
  
Två återkommande kampanjer inom samarbetet är världsboksveckan och barnboks-
veckan. Världsboksveckan finns dokumenterad sedan 2007 och barnboksveckan sedan 
2009 även om det framgått i intervjuerna att man redan under tidigare år arbetat med det 
sistnämnda. De världsboksveckor som har tagit plats på biblioteken har under åren 
fokuserat på olika teman utöver att lyfta fram världsboksdagen. De temans som har 
berörts är bland annat att promota litteratur från hela världen, synliggöra biblioteks 
recensionsblogg, bookcrossing, jorden runt på 7 dagar samt Norrbotten läser för barn. 
Under barnboksveckorna har även de även fokuserat på olika teman, men som relaterar 
till barn.  Det har vart teman som berättande, läsinspiration, sagor och fantasy, bilden i 
boken, och mysterier. Under barnboksveckorna läggs det extra vikt på aktiviteter som 
exempelvis tävlingar, äventyr och tillfälliga verkstäder där barnen får skapa. De båda 
återkommande kampanjerna har satsat på möte inom och utanför bibliotekslokalen, och 
medvetet riktat sig till olika målgrupper samt fokuserat mycket på upplevelser och 
aktiviteter. Nedan kommer de övriga kampanjerna att presenteras: 
 
2007. Allmän inledningskampanj innehöll tre olika budskap med syfte att väcka 
uppmärksamhet och intresse om det gemensamma bibliotekssamarbetes uppstart, samt 
bibliotekets nya manifest. Nattklubb - bibblo.se, en kampanj för att synliggöra 
bibliotekens gemensamma hemsida och möjligheterna att komma åt bibliotekets tjänster 
dygnet runt. Alla hjärtans dag marknadsfördes bibliotekets koppling till romantik.  
 
2008.Mänskliga rättigheter-dagar kampanjens syfte var att skapa medvetenhet om brott 
mot mänskliga rättigheter samt synliggöra “intressanta projekt, produkter, litteratur, 
film och andra media som uppmärksammar en av vår tids största utmaningar.” 
Finanskrisen uppmärksammade bibliotekets gratistjänster under finanskrisen med 
slogans som “Låna räntefritt” och “Vi har inget lånetak.” I Läslust kampanjen försökte 
biblioteken att få allmänheten att ta del av historier, dikter, filmer som de vanligvis inte 
tar del av i ett försök att öka läslusten, samt synliggöra språkkurser på biblioteket.  
 
2009. Julkampanjen utfördes i syfte att synliggöra biblioteket i allmänhet inom temat 
jul. Ljudböcker var en kampanj för att synliggöra bibliotekets utbud av ljudböcker, både 
de fysiska och digitala. Hockey var en kampanj som utfördes i syfte att promota 
aktiviteter på biblioteket, samt synliggöra evengemangskalendern på webben. Boktips 

kampanjens syfte var att synliggöra boktipstjänsten på bibblo.se Pedagoger kampanjen 
satsade på att synliggöra de digitala uppslagsverk och databaser som biblioteket 
tillhandahåller, samt berörs källkritik och att biblioteket är en källa för trovärdig 
information. Studenter uppmärksammade att man kan hitta stipendier och bidrag från 
fonder och bidragsgivare på bibliotekens hemsida. Genline var en kampanj som 
synliggjorde släktforskningen på biblioteket, i Genlines databas. 
 

                                                 
96http://tinyurl.com/myzvqdj 

http://tinyurl.com/myzvqdj
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2010 Bokbussarna i Norrbotten höll presskonferens, som resulterade i ett TV-inslag och 
tidningsartikel. Bokbussarna valde dock att ingå i Världsbokveckan istället för att göra 
en egen kampanj.  
 
2012/2013 Under dessa år har flera aktiviteter ägt rum som rör båda åren. Mest 
omfattande var Födelsedagskalaset - Bokfesten, som inleddes under slutet av 2012 och 
slutfördes i början av 2013. Under dessa kampanjer firades det att alla Norrbottens 
bibliotek blir ett. Hållbarhetsveckan 2013 handlar bland annat om att uppmärksamma 
och stärka aktörer som satsar hållbart. Biblioteken i Norrbotten visade genom 
bokutställningar vilken information som finns i ämnet.  
 
2014. I år är det Barnpoesiåret i Norrbotten. Där det sker lokala aktiviteter på biblio-
teken i Norrbotten som inspirerar och ökar läs- och skrivlust. Aktiviteterna riktas till 
barn och ungdomar, och till deras föräldrar och lärare. 
 
5.6 Utvärderingar 
 
I samarbetets start skedde utvärderingen inte lika utförligt som den görs idag, då 
kunskaperna inom marknadsföring samt mätning av resultat inte var lika stora som idag. 
Eftersom gruppen som arbetade med att synliggöra biblioteken i Norrbotten i början av 
samarbetets start 2006 bestod av frivillig bibliotekspersonal från olika bibliotek, som 
inte tidigare arbetat inom dessa områden. En informant talar dock om att de har lärt sig 
mycket under resans gång, men att det samtidigt fanns mycket kvar att lära.  Idag 
försöker de redan i planeringen av aktiviteten komma på vad de vill uppnå med den, vad 
som ska mätas och hur. Under projektets gång har de även lärt sig att vissa saker är 
svårare att mäta än andra. Det finns idag instruktioner och mallar för utvärderingarna, 
både för satsningar som sker på en lokal- som regional nivå. 
 
Det är kampanjen som styr vad som ska mätas, satsar man t.ex på en aktivitet så kanske 
det är besöken man vill mäta och inte utlån av medier. Men det kan även röra kvalitativa 
mätningar, som vilka reaktionen man får från människor, eller att bibliotekarierna själva 
får uppfatta situationen. Många gånger kollar man även vad lokaltidningarna har skrivit 
kring kampanjen. En informant talar om att de har börjat få mer direktiv om vad som 
ska mätas. Utvärdering ska ske efter varje kampanj, och detta görs av den arbetsgrupp 
som arbetat med kampanjen då de ska skriva en slutrapport. Arbetsgruppen kontaktar de 
övriga biblioteken med ett frågeformulär om hur utfallet har sett ut på de enskilda 
biblioteken. I slutrapporten ska det presenteras själva arbetet som har utförts, 
kampanjernas upplägg samt vad man har dragit för slutsatser om hur det har gått. Denna 
skickas sedan vidare till styrgruppen för biblioteken i Norrbotten som diskuterar 
rapporten, sedan presenteras den för chefsgruppen som får säga sina åsikter och hur de 
själva uppfattat kampanjen. Därefter ligger det på chefens ansvar att förmedla 
informationen internt till det egna bibliotekets personal. En informant talar om att hur 
utvärderingarna har diskuteras i de olika personalgrupperna nog ser väldigt olika ut i 
alla kommuner, då de alla har olika förutsättningar att arbeta med kampanjerna. 
Utvärderingarna laddas sedan upp på Ningen, då plattformen även är en samlingsplats 
för allt material som behandlar kampanjarbetet i bibliotekssamarbetet i Norrbotten. 
 
På Piteå stadsbibliotek framgår det att de inte alltid har utvärderats i lika stor utsträck-
ning som man kanske velat. Men som de andra biblioteken i samarbetet så mäter de och 
bedömer kampanjerna som utförs, och även jämfört de kampanjer som upprepas. De 



27 
 

flesta kampanjerna som satsat på aktiviteter och upplevelse för att locka människor till 
biblioteket har haft lyckade resultat och lett till större besöksantal. 
 
Då utvärderingen alltid ingår då man ska bedriva en kampanj, där man både har 
förarbete, arbete under och efter kampanjen.  En informant anser att hen inte 
personligen stött på att det krävs en motivering till utvärdering, då det är en del i att 
bedriva kampanjen. Men av en annan informant har det framkommit att hen anser att 
det är i återkopplingen som det brukar visa sig skapa lite problematik i kampanjarbetet, 
och att det behöver bli bättre. De problem informanten talar om är att frågeformulären 
som skickas från arbetsgruppen till de enskilda biblioteken inte alltid besvaras, eller ta 
väldigt lång tid för att få in svar. Detta är något som informanten anser att man behöver 
arbeta och fundera mer kring om hur man ska lösa detta, och att det kanske bara behövs 
tid och upprepning för att man ska börja få in fler besvarade frågeformulär från 
biblioteken. 
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6.  Analys & slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur bibliotekssamarbetet i Norrbotten har gått 
tillväga från dess början fram tills idag, där det har pågått ett aktivt arbete med 
bibliotekens identitet, varumärke och manifest. Samt hur den interna och externa 
marknadsföringen sett ut, kampanjer som har utförts och hur uppföljningsarbetet sett ut. 
Vi har valt att presentera brandingprocessen historiskt så att man lättare kan följa hur 
biblioteken arbetat med sitt brand. De stycken som rör hela länssamarbetet inkluderar 
även Piteå stadsbibliotek, varav de stycken där det direkt framgår att det är Piteå 
stadsbibliotek endast berör deras eget arbete. 
 
Clear positioning and identity 

 
Hariff och Rowleys första nyckelfaktor behandlar vikten av en klar och tydlig identitet, 
stödd av en lämplig positionering. Ytterligare artiklar har också poängterat att det första 
som bör göras inom ett brandingarbete är att bedöma styrkor och svagheter, samt 
fastställa identiteten och den existerande imagen.97Eftersom varje organisations identitet 
är unik måste den även härstamma från organisationens rötter, dess personlighet, samt 
dess styrkor och svagheter.98 Det framkom av våra intervjuer att detta var det första 
steget även för Piteå stadsbibliotek och de andra biblioteken i samarbetet. För att få 
hjälp med, och en bättre struktur över, detta brandingarbetet anlitade biblioteken en 
professionell reklambyrå, något som också tas upp som viktigt i den tidigare litteraturen 
eftersom det ökar chanserna för en lyckad branding.99 
 
Det man kom fram till i dessa diskussioner var fyra kärnvärden som beskriver 
biblioteket och även utgör dess brand; inspirerande, berikande, möten och paus. Brandet 
fungerar som ett kortfattat uttryck för organisationens tjänster och produkter och kan ta 
formen av ett namn, term, design eller en symbol, som utmärker produkten från 
konkurrenternas.100 I detta fall tog Vinter reklambyrå fram en grafisk profil som skulle 
bära, förstärka och representera kärnvärdena. Denna grafiska profil bytte ut de enskilda 
bibliotekens hemmagjorda logotyper och användes på bokmärken, kassar, namnskyltar, 
samt på all den information som skickades från biblioteken, för att skapa ett enhetligt 
intryck. Denna enhetlighet är viktig, då det skapar en pålitlig och bekant känsla hos 
mottagaren.101 
 
Målet med identiteten är att kommunicera ett lämpligt budskap om biblioteket, dess 
avsikt och syfte, till dess många intressenter. Budskapet måste vara tydligt, 
sammanhängande och konsekvent.102 Biblioteken i samarbetet är konsekventa i sitt 
användande av den grafiska profilen som de applicerar på allt som kommer från 
biblioteken, vilken också tydliggör för mottagaren vem som har sänt informationen. 
Däremot så har kärnvärdena fallit mer i glömska vilket kan betyda att det som förmedlas 
inte utgår från någon gemensam bas och därför kan uppfattas som spretigt och 
osammanhängande. Vi anser dock att detta inte behöver vara fallet för Piteå 

                                                 
97Dempsey, 2004, Hood & Henderson, 2005, Rowley, 1997. 
98 Olin, 1989 se De Sáez, 2002. 
99Hood& Henderson, 2005. 
100 Rowley, 1997. 
101 De Sáez, 2002. 
102 Ibid. 
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stadsbibliotek, då en av våra informanter berättade att de istället koncentrerat sig på att 
förmedla kampanjmaterialet och de frågor som ska föras fram men att de fyra 
kärnvärdena ändå finns i bakgrunden. Även vi anser att varje kampanj och frågor som 
lyfts fram, t.ex. barnboksveckan och mänskliga rättigheter dagarna, kan härledas från i 
alla fall ett av de fyra kärnvärdena.  
 
Angående positioneringen av biblioteket kunde vi inte hitta en tydlig placering, det som 
framkommit är att de hoppas “positionera varumärket så att det placerar biblioteken 
högt på användarnas minnesstege”103 och att “biblioteken ska bli en lika naturlig del av 
mediesamhället som konkurrenterna”104 Positionering är hur en produkt eller tjänst 
önskas bli associerad med och uppfattad, så även om biblioteken i Norrbottens 
positionering inte tydligt framgår så tolkar vi empirin som att de vill bli uppfattade som 
en spännande och positiv mötesplats med engagerad personal som erbjuder ett 
mervärde.   
 
Advocacy and influence 

 
Som det framgår i andra nyckelfaktorn så kan det finnas ett behov för stöd och påverkan 
när biblioteken förhandlar med dess olika intressenter.105 I det material vi samlat in 
under uppsatsens gång framgår det att de inom det gemensamma bibliotekssamarbetet i 
Norrbotten har sökt professionell hjälp för att nå ut till både icke-användare, användare 
och politiker. För att kommunicera med dessa intressenter har de haft hjälp av 
reklambyrån Vinter sedan projektets start 2006, samt kommunikationsbyrån Plan7 
sedan upphandlingen 2012. När biblioteken har velat förmedla något till dess användare 
och icke-användare har de haft hjälp av den dåvarande kommunikationsbyrån när det 
skapat kampanjmaterial och format olika budskap som ska förmedlas. Kommunika-
tionsbyrån har även sammanställt ett underlag för biblioteken i Norrbotten, som ska 
användas när man talar med politiker. Den allmänna inledningskampanjen som 
biblioteken anordnade kan också ses som ett försök till att skaffa stöd från allmänheten. 
I den kampanjen synliggjorde biblioteken de förändringar som gjorts och de tjänster 
som erbjuds, detta belyser det positiva som biblioteken står för vilket kan leda till att 
fler personer ställer sig bakom det.       
 
Co-branding 

 
I nyckelfaktorn Co-branding lyfts det fram att en gemensam marknadsföring och 
kopplingen mellan organisationers varumärken kan leda till positiva synergieffekter.106 I 
det gemensamma bibliotekssamarbetet i Norrbotten kan man urskilja flera positiva 
synergieffekter, även om biblioteken i strikt mening delar ett varumärke snarare än att 
det är en koppling mellan flera varumärken. Som redan nämnts har biblioteken i 
samarbetet väldigt olika resurser, vilket leder till att de flesta biblioteken inte själva 
hade kunnat utföra både identitetsarbetet och de stora marknadsföringssatsningarna. 
Hariff & Rowley (2011) talar även om att ett nationellt initiativ ökar förutsättningar att 
skapa en tydlig identitet för bibliotekets varumärke, vilket vi tolkar att även ett regionalt 
initiativ gör. Då det i de båda fallen antas att enskilda biblioteks resurser och 

                                                 
103 Varumärkesbroschyr, 2007 s. 17. 
104 Ibid s. 11. 
105Hariff & Rowley, 2011. 
106Hariff & Rowley, 2011. 
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förutsättningar kan vara begränsade och kanske därför är i ett större behov av ett 
samarbete för att sammanslå resurserna. Andra positiva synergieffekter som 
framkommit är alla inom samarbetet nu har fler arbetskollegor, vilket är fördelaktigt 
framförallt då de får nya kollegor inom samma arbetsområde på biblioteken. Där t. ex 
barngruppen i samarbetet består av barnbibliotekarier från alla bibliotek i Norrbotten, 
och som nu kan kommunicera och sprida kunskapen och kompetenserna mellan 
varandra. När biblioteken dessutom delar brand och logga kan man se en positiv effekt 
även här, där det gemensamma varumärket och logotypen blir mer synlig överlag då den 
syns på fler ställen, vilket i detta fall är ett helt län. Andra synergieffekter man kan 
identifiera i bibliotekssamarbetet är ett större och delat media bestånd, som framförallt 
kan gynna de mindre biblioteken, samt att samordningen av marknadsföringen ha lett 
till ett mer strukturerat arbetssätt då det är så många bibliotek som ska delta i 
kampanjarbetet. 
 
På Piteå stadsbibliotek har de även programkvällar där andra organisationer blir 
inbjudna för att tala i bibliotekets lokaler. Dessa programkvällar både lockar människor 
som kanske inte hade besökt biblioteket annars, och associerar biblioteken till andra 
varumärken som kan höja bibliotekets eget varumärke.   
 
Staff buy-in 

 
I den fjärde nyckelfaktorn Staff buy-in är det viktigt att personalen tar sig an varumärket 
och accepterar det.107 Detta är även viktigt då personalen fungerar som en ambassadör 
för verksamheten samt förmedlar varumärket till användarna och upprätthåller dess 
löfte.108Inom bibliotekssamarbetet har samtliga personalgrupper fått en introducerande 
varumärkesbroschyr, utbildning i kommunikation och varumärkesbyggande, konferens 
om bemötande samt deltagit på informationsmöten rörande bibliotekets profil och 
varumärke. Personalen har även haft en obligatorisk träff inför 2012 i samband med 
projektet Ett gemensamt bibliotek där det diskuterades vad detta skulle innebära i 
praktiken. Personalen inom samarbetet arbetar aktivt med att synliggöra biblioteken i 
Norrbotten och försöker att vara så konsekventa som möjligt med att alltid ha med 
bibliotekens logotyp, typsnitt och färg. Det framgår även att det som förmedlas till 
intressenterna är bilden av biblioteket som en berikande mötesplats. Men trots detta så 
är inte längre de fyra kärnvärdena; Inspirerande, Berikande, Möten och Paus, top-of-
mind hos personalen i full utsträckning. Vilket även en informant bekräftar när hen 
berättar att värdeorden snarare finns med i bakgrunden.  
 
Då de intervjumail som skickades till personalen på Piteå stadsbibliotek tyvärr inte 
genererade tillräckligt många svar för att kunna avgöra huruvida personalen känner för 
och levererar brandet. Detta kan dock bero på det vi i stycket över talade om, att 
värdeorden inte längre är top-of-mind. Då det framgått i de svar vi fått in att frågorna 
inte alltid blev riktigt besvarade, och en gång endast fick svaret med en mening som; jag 
arbetar med profilen på detta område i biblioteket. Det framgick även vid ett 
intervjutillfälle att personalen inte förstod syftet med frågorna, som informanten sedan 
spred till personalgruppen. Därefter har vi även skickat ett mail till hela 
personalgruppen som påminnelse och förtydligan till det som vi redan frågat. Om detta 
utgörs av att värdeorden inte ligger i framkant hos personalen, så tolkar vi att personalen 

                                                 
107Hariff & Rowley, 2011. 
108Schroeder &Mörling, 2005, Stimson, 2007. 
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inte heller förstått de frågor vi frågat. Då begreppen som används i våra frågeställningar 
är densamma som används i dokumentationen inom bibliotekssamarbetet och inte 
baserat på den tidigare litteraturens begrepp. Men denna avsaknad av svar kan även 
problematiseras med hur vi har formulerat oss och hur tydliga vi varit, när vi bett om 
denna information av personalen. Samt kan det även bero på att personalen haft fullt 
upp med något annat och inte haft tid att svara, att de inte läst mailet eller andra saker 
som kan komma emellan. Dock vet vi att de arbetar med B-loggan väl, och att de 
arbetar för att vara en mötesplats och deltar i brandingen av biblioteken i Norrbotten.  
 
Den plattform som bibliotekspersonalen använder för kommunikation inom samarbetet, 
Ningen, förser även personalen med tillgång till dokumentation av det material som 
används eller utvärderats inom samarbetet. Men då all personal ännu inte är medlem på 
plattformen, så blir det även många som missar den information som finns tillgänglig. 
Vilket kan leda till att den bibliotekspersonal som inte deltar på Ningen kanske inte 
heller är lika informerade om de moment som har och ska bedrivas inom samarbetet. 
Som i följd påverkar förmedlingen av bibliotekets brand. 
 
Brand communication 

 
Den femte nyckelfaktorn är Brand communication vilket innebär att marknadsföra och 
nå ut med de värderingar som tagits fram i identitetsskapandet. Det finns dock 
skillnader i hur man marknadsför vinstdrivande företag och icke-vinstdrivande 
organisationer som bibliotek,109 vilket framgår i intervjuerna att Vinter reklambyrå var 
medvetna om när de började arbeta med biblioteken. I varumärkesbroschyren framgår 
det att biblioteken ska förmedla en tydlig bild av dem själva för att kunna synas bland 
konkurrenterna,110 vilket en marknadsföring av brandet kan hjälpa biblioteken att uppnå 
eftersom brands kan skapa en olikhet och affinitet som särskiljer en organisation från 
konkurrenterna.111 
 
För att sedan nå ut med identiteten till allmänheten hade biblioteken en inlednings-
kampanj där de satte upp affischer med bland annat bibliotekens manifest på. De tog 
även fram instruktioner och mallar för hur kampanjer ska utföras så att mottagaren 
möter ett enhetligt intryck, och det element som flitigast används för att uppnå detta är 
B-loggan som pryder allt från webbplatsen till affischer, till kassar och brev. Denna 
tillämpning av brandet på bibliotekets alla delar är viktigt då det ökar chansen locka och 
behålla användare.112 Det är också gynnsamt att tänka kreativt för att skapa en effektiv 
marknadsföring och fundera på vad som kan göras för användargrupper utöver det som 
förväntas.113 Detta anser vi är något biblioteken i Norrbotten är bra på, ett exempel är 
bookcrossingen under Världsboksveckan 2011, där personalen sökte sig ut från 
bibliotekslokalen och delade ut böcker med humortema för att nå främst herrar i 
åldrarna 25-35, där det även fanns chans att vinna en läsplatta. Deras olika kampanjer 
som riktar sig till valda målgrupper visar på att de är medvetna om att en one-size-fits-
all marknadsföring inte når stora delar av allmänheten och att de måste göra ett aktivt 
val angående vilka grupper de vill nå ut till.114 
                                                 
109Graham, 1994, Helinksy, 2006. 
110Varumärkesbroschyr, 2007. 
111Rowley, 1997, Singh 2004. 
112Stimson, 2007. 
113Dempsey, 2004, Rowley, 1997. 
114MLA, 2010, Nunn &Ruane 2012. 
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Evaluation 

 
Hariff & Rowleys (2011) sjunde nyckelfaktor Utvärdering syftar på att det är viktigt att 
biblioteken försöker mäta framgångarna av deras branding. Att både utvärdera 
effektiviteten av brandet och kampanjerna då detta kan användas till underlag för att 
kunna överblicka användningen av resurser samt för att få en uppfattning av 
organisationen image i användarnas ögon.115 Utvärderingsarbetet inom samarbetet 
fungerar i nuläget inte i full utsträckning då det brukar uppstå problematik i samband 
med insamlingen av resultat från de enskilda biblioteken. Men det sker förbättringar, då 
både kunskapen blivit större samt att fler instruktioner har tillkommit sedan samarbetets 
start. Varje kampanj ska utvärderas av den arbetsgrupps som arbetat med den, och det 
sammanställs slutrapporter. Mätningar och bedömningar till utvärderingarna har varierat 
och vart anpassade efter det moment som har utförts. Dessutom sker beslut om vilken 
utvärdering som ska ske redan i planeringen av vad som ska utföras och uppnås. Men de 
utvärderingarna som samlas in och sammanställs från de enskilda biblioteken kan tyvärr 
inte visa en fullständig bild av hur det har gått under kampanjen i helhet, då inte alla 
bibliotek alltid bidrar med ett svar på hur det har sett ut hos dem under kampanjen eller 
om momenten ens har utförts. Detta är något som skulle behöva förbättras för att kunna 
göra en mer precis och korrekt bedömning. 
 
National marketing campaigns 

 
I nyckelfaktorn National marketing campaigns menar Hariff & Rowley (2011) att en 
nationell marknadsföringskampanj kan utföras i syfte att förändra etablerade negativa 
uppfattningar om biblioteken, då de tror ett sådant initiativ har större chans att lyckas än 
en lokal kampanj. Dock är det viktigt att det först identifieras ett klart kompetensområde 
och mål om vad som ska uppnås i kampanjerna, sen krävs det att de lokala biblioteken 
ska kunna stödja och leverera den nationella kampanjen.116 Vilket i vår studie blir de 
enskilda biblioteken som ska kunna stödja och leverera den länsomfattande kampanjen. 
Genom det nära arbetet med kommunikationsbyrån gällande kampanjerna har de 
förtydligat och identifierat kompetensområdet och även lyft fram bibliotekens 
samhälleliga betydelse. I kampanjarbetet har man identifierat och riktat sig till olika 
målgrupper samt även planerat det tema som ska beröras och de mål som ska försöka 
uppnås under kampanjandet. Baserat på vårt insamlade material kan vi tyvärr inte 
bedöma huruvida biblioteken i Norrbotten har lyckats förändra negativa uppfattningar 
om biblioteket. Vi kan dock se tendenser som antyder på att bilden av biblioteket har 
börjat förändrats, vilket vi kommer tala närmre om nedan. Men som den tidigare 
litteraturen visar, så tar det lång tid att förändra djupt förankrade bilder och 
uppfattningar117och detta är något vi anser är ett mer långsiktigt mål som inte kan 
uppnås med en gång. 
 
I biblioteksplanen för Piteå stadsbibliotek poängteras vikten av god marknadsföring,118 
och de har aktivt deltagit i de gemensamma kampanjer som biblioteken i Norrbotten 
ordnat. Utlåningen i Piteå har ständigt ökat, något en informant till viss del tillskriver 
marknadsföringen även om hen är medveten om att det är svårt att säga vad ökningen 

                                                 
115Rowley, 1997. 
116 Hariff & Rowley, 2011. 
117Ejven& Audunson, 2009.  
118 2012-2015 
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faktiskt beror på. Ytterligare en tendens som tyder på att Piteå stadsbibliotek levererar 
de gemensamma kampanjerna och får önskad effekt är att lokala medier hör av sig till 
biblioteket och frågar om de ska anordna aktiviteter eller dylikt. Detta kan tolkas som 
att de etablerade negativa bilderna av biblioteket som en tråkig och händelselös plats 
ändrats till en bild av biblioteket som en aktiv plats med spännande aktiviteter som är 
värda att skriva om.  
 
6.1 Slutsatser 
 
Piteå stadsbiblioteks arbete med marknadsföringen 

 
Piteå stadsbiblioteks marknadsföring är uppbyggd efter den gemensamma marknads-
föringen som biblioteken i Norrbotten tagit fram. De har tagit hjälp av professionella 
marknadsförare som strukturerat upp brandingstrategin där det har fokuserats mest på 
utåtriktade aktiviteter som annonskampanjer och pressmedelanden. Under de första åren 
anordnades många olika kampanjer och de biblioteksanställda kände att de inte hann 
med, detta gjorde att det nu finns två huvudsakliga kampanjer som anordnas varje år, 
Barnboksveckan och Världsboksveckan. Bibliotek i samarbetet är också flitiga med att 
applicera B-loggan på informationen från biblioteken. Piteå stadsbibliotek har även ett 
nära samarbete med skolan och BVC, och de anordnar programkvällar där andra 
organisationer bjuds in till bibliotekets lokaler för att berätta om något relaterat till sin 
verksamhet. Dessa samarbeten är också en del av marknadsföringen eftersom 
biblioteket blir synligt för fler personer och på platser där biblioteket kanske vanligen 
inte syns.  
 
Biblioteken använde sig även av gerillamarknadsföring i uppstarten av projektet där de 
sökte sig ut i samhället för att dela ut flyers, vilket vi anser är positivt eftersom de 
synliggör sig utanför bibliotekslokalen. De fortsatte att röra sig bortom biblioteket även 
under senare kampanjer, t.ex. i bookcrossingen, vilket visar en medvetenhet om att 
potentiella användare finns överallt ute i samhället och att bibliotekspersonalen behöver 
söka upp dem på platser där biblioteken vanligtvis inte finns representerade. Vi anser att 
detta är ett viktigt element i marknadsföringen, speciellt om man vill nå nya målgrupper 
eftersom man inte bara kan använda samma plattformar och kanaler som alltid använts 
och passivt förvänta sig att nya grupper ska upptäcka dem. Istället för att tro att 
allmänheten söker sig till biblioteken så bör biblioteken aktivt söka sig till allmänheten. 
Ytterligare ett exempel på att synas utanför bibliotekslokalen som biblioteken i 
Norrbotten gör bra är deras arbete med webbsidan bibblo.se och barnwebbsidan 
polarbibblo.se. Genom dessa webbsidor har de skapat en stabil närvaro på internet där 
användare kan nyttja bibliotekens tjänster dygnet runt och läsa om olika 
programaktiviteter. De skapar också ett mervärde för biblioteken genom boktips och 
reportage, samt spel på polarbibblo.se. På dessa webbsidor och annan information från 
biblioteket finns B-loggan representerad vilket vi anser är en viktig del i 
marknadsföringen eftersom att biblioteket syns där logotypen syns, och en hög 
användning av den påminner allmänheten om biblioteken och upptar en plats i deras 
medvetande. Vi anser även att Piteå stadsbiblioteks kontakt med massmedia är värdefull 
eftersom reportage och artiklar i pressen synliggör biblioteken som en plats där det 
händer saker. Vi anser att sådan bevakning kan vara fördelaktig jämfört med affischer 
och dylikt från bibliotekens sida, då en artikel i tidningen inte nödvändigtvis uppfattas 
som just reklam. Samt att användare och potentiella användare kan lita mer på en sådan 
artikel då den inte är producerad av biblioteken i syfte att sälja sig själva, utan snarare 
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kan uppfattas som ett omdöme om en organisation som en opartisk tredje part har 
skrivit.    
 
Brandingens framgång 

 
De element som vi anser tyder på en lyckad branding inom nyckelfaktorn Identity and 

positioning, är att de startade brandingarbetet med att identifiera bibliotekets styrkor och 
svagheter samt arbeta fram dess identitet. Det brand som utvecklats i samband med 
denna identitet är väl utformat och inrymmer fyra kärnvärden, en symbol och logotyp 
samt bestämda färger som ska användas i marknadsföringen av brandet. Vi kan dock 
ställa oss kritiskt till att biblioteken inte genomförde en användarundersökning under 
skapandet av identiteten, då det hade varit av intresse att veta hur allmänheten tyckte 
och tänkte om biblioteket. Istället var det bibliotekspersonal som resonerade hur de 
trodde allmänheten uppfattade dem, och även om denna metod har fungerat kan man 
gått miste om viktiga tankar och synpunkter. Biliotekets positionering är inte lika tydlig, 
men det framgår att de försöker att positionera varumärket högt i deras användares 
medvetande genom att skapa positiva kopplingar till brandet, och att de vill se sig som 
en mötesplats.  
 
I förhållande till nyckelfaktorn Advocacy and influence anser vi att de har lyckats få ett 
stöd från dess intressenter, men främst beslutstagare inom kommunen. Då detta stöd 
även krävts för att kunna utföra projekten före biblioteken blev sammanslagna till ett 
bibliotek, dvs. Maraccas projektet och Ett bibliotek 2013. Biblioteken har även sökt 
stöd av dess intressenter som användare och icke-användare genom en 
inledningskampanj. Dock anser vi att det finns ett behov av mer stöd från dess 
användare och icke-användare då många målgrupper fortfarande saknas eller vistas i 
mindre utsträckning på biblioteket. Vi ser dock att de både i samarbetet och på Piteå 
stadsbibliotek riktar sig till valda målgrupper i kampanjerna, vilket vi tror leder till en 
säkrare och snabbare framgång att verkligen nå dessa intressenter. 
 
I nyckelfaktorn Co-branding påpekar Hariff och Rowley att samarbeten ofta drivs av 
besparingsmöjligheter och statliga prioriteringar, snarare än att hitta samarbetspartners 
om förhöjer bibliotekets brand. I detta fall kom idén om samarbete från biblioteken 
själva med anledning att ändra bilden av biblioteket, där de fick övertala högre instanser 
att godkänna samarbetet. Denna bottom-up119 förändring har genererat positiva 
synergieffekter för de enskilda biblioteken. De har nu ett större mediebestånd, det finns 
fler arbetskollegor, både överlag och inom samma område, marknadsföringen har lett 
till ett mer strukturerat arbetssätt, brandet har blivit synligare, samt att många av 
biblioteken inom samarbetet inte skulle kunna utföra dessa satsningar själva med tanke 
på de resurser som har krävts för att branda biblioteket. Utöver biblioteken i Norrbotten 
har Piteå stadsbibliotek även samarbeten med andra organisationer som skolan och 
BVC. Vi anser att Piteå stadsbibliotek uppfyller denna faktor eftersom de har varit med 
och skapat ett samarbete där målet var att skaffa positiva brandassociationer och förhöja 
bibliotekets brand. Vi ser dock gärna att biblioteken hade samarbetat med fler 
organisationer utanför bibliotekssektorn för att synas på andra områden och locka 
besökare som vanligen inte tänker på bibliotek.  
 

                                                 
119Bottom-up menas när en förändring som startar nerifrån personalen, i motsats till top-down vilket är 
när orderna kommer ovanifrån. 
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Gällande nyckelfaktorn Staff buy-in så har de i samarbetet haft träffar och möten som vi 
anser är satsningar att få med personalen i brandingen, så att de fick veta biblioteks nya 
varumärke, vad varumärket innebär och vikten av att de deltar i leveransen av det. I 
samarbetet har de även varit ordentliga med att grunda brandingen av biblioteket samt 
utformningen av varumärket med tidigare forskning som stödjer och motiverar vikten 
av dessa processer. Vi anser att denna nyckelfaktor i förhållande till Piteå stadsbibliotek 
inte uppfylls fullt ut, men att det fortfarande har skett en lyckad staff buy-in. Trots 
avsaknaden av svar på intervjumail med personalen, samt att det har framgått att 
värdeorden inte är top-of-mind, eftersom vi anser att personalen fortfarande aktivt 
arbetar för att uppfylla de mål som är uppsatta i projektet. Samt att även om inte 
värdeorden kanske inte kan rabblas upp av alla personalmedlemmar, så använder de 
orden i det de beskriver sig vilja vara och uppnå, en berikande mötesplats som ger plats 
för aktiviteter och paus. 
 
För att nyckelfaktorn Brand Communication ska uppfyllas måste biblioteken göra 
allmänheten medvetna om de värderingar som tagits fram i identitetsskapandet samt 
kontinuerligt synliggöra biblioteken genom marknadsföring. Vi anser att biblioteken i 
samarbetet väl uppfyller detta faktor eftersom de lanserade en inledningskampanj för att 
få allmänheten medvetna om förändringarna i biblioteken och de har fortsatt anordna 
kampanjer med olika teman, riktade till olika målgrupper. Dessa kampanjer är ofta 
innovativa och söker sig utanför bibliotekslokalen. Vi tror att den lyckade 
marknadsföringen till stor del beror på att biblioteken anlitat professionell hjälp. 
Reklambyrån besitter den kompetens och kunskap inom marknadsföring som inte 
biblioteket själv innehar, och ofta kan bibliotekspersonal inte avsätta den tid som 
behövs för att sätta sig in i den breda marknadsföringslitteraturen. Vi anser att det är 
genom deras kunskap som marknadsföringen har blivit strukturerad för att nå en hög 
effekt.     
 
Utvärderingsarbetet i samarbetet har stegvis utvecklas till mer utförliga utvärderingar, 
och man utvärderar alla kampanjer som utförs. Dock har det visat sig att det uppstår 
problematik i förhållande till att samla in enskilda utvärderingar från biblioteken inom 
samarbetet. Därför anser vi att det i samarbetet finns ett behov att lösa detta problem, så 
att slutsatserna som dras i utvärderingsarbetet kan bli mer precisa. Det framgår även att 
de i biblioteksarbetet och att Piteå stadsbibliotek använder sig av de tidigare 
utvärderingarna när de planerar de återkommande kampanjerna. Dock anser vi att det 
behövs arbetas mer med utvärderingarna inom samarbetet då de kan vara bristfälliga när 
man inte får in material från alla biblioteket. I förhållande till nyckelfaktorn Evaluation 

så anser vi att Piteå stadsbibliotek uppfyller kriterierna eftersom de utför utvärderingar 
samt använder sig av tidigare utvärderingar i planering av nya kampanjer. 
 
Angående nyckelfaktorn National marketing campaigns anser vi att de inom samarbetet 
har gjort ett utförligt arbetet med bibliotekets identitet och de mål som ska uppnås i de 
regionala kampanjerna. Men om de negativa uppfattningar som finns om biblioteken i 
Norrbotten har förändrats kan vi inte besvara baserat på det material vi samlat in under 
studien. Dock anser vi att Piteå stadsbibliotek kan stödja och leverera kampanjerna på 
en lokal nivå, baserat både på den ökade besöksstatistiken, de utfall som blivit under 
aktiviteter och kampanjer samt att kontakten med median har förändrats. Att den lokala 
tidningen nu kan ringa upp biblioteket angående olika händelser runt om i världen, 
tolkar vi även som att de etablerade negativa bilderna av biblioteket är i förändring i 
Piteå. Där medians bild av biblioteket inte längre är begränsad till tråkig och dammig, 
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utan en plats med kompetent personal och utrymmen som ger plats för möte och 
aktiviteter, vilket är värt att skriva om. 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som vi anser hade varit intressant att vidare undersöka i förhållande till denna 
studie är norrbottningarnas bild av biblioteket, för att se hur väl bilden överensstämmer 
med bibliotekens identitet. Då detta avgör huruvida budskapen som förmedlas av 
biblioteket accepteras och tas upp av dess intressenter.  
 
I vår litteraturgenomgång har det även framgått att forskning rörande branding av 
bibliotek i Sverige inte är utfört i samma utsträckning som andra länder, t.ex 
Storbritannien, och anser att ämnet skulle behövas exploreras mer inom svensk kontext. 
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Bilaga 1- Ett branding exempel utanför en bibliotekskontext 
Sammanfattat från Greenbergs (2008) bok How a City in Crisis was Sold to the World. 

 
1971 började en rad av mysteriska tillkännagivanden dyka upp i nyhetstidningarna i 
hela nordöstra USA. Den första rubriken lyder “Announcing the Beginning of the End 
of New York City”120 och skildrar frihetsgudinnan med en tår rinnande ner för hennes 
kind. Veckan efter publiceras samma bild men med rubriken “On May 24, 1971, New 
York City Dissapear,”121 och den 24 Maj visas en bild av en sjunkande frihetsgudinnan 
med rubriken “Today, New York City Disappears.”122 Det visade sig dock att dessa 
tillkännagivanden endast var annonser från flygbolaget Alitalia och deras nya non-stop 
service från Rom, till städer som Washington D.C. och Boston. För första gången 
annonserade Alitalia till deras kunder att de nu kunde resa till USA utan att behöva 
mellanlanda i New York.  
 
Allmänhetens reaktion på dessa annonser var en oro att New York verkligen skulle 
sjunka under vattnet och försvinna, och många kontaktade tidningen för att fråga om det 
verkligen skulle ske. Detta berodde på att annonserna reflekterade och stärkte en redan 
utbredd rädsla bland amerikanarna under denna tid, att staden hade förvärrats till den 
grad att något hemskt redan var förutsett att hända om man besökte den, “även om det 
bara är tillräckligt länge för att byta plan.”123 1975 har bilden av New York blivit sämre, 
och den fortsätter att försämras. Turisternas mentala karta av staden hade nu expanderat 
till att inkludera en katastrofal finansiell kris och polismän som protesterar mot 
nedskärningar genom att dela ut döskallsformade “fear city” broschyrer och varnar 
turister att undvika New York.  
 
Lokala eliter förstod att både stadens framtid och deras egna lycka var knuten till bilden 
av stadens klimat och miljö för affärer och turism och de eliter som befann sig i 
drabbade industrier började samordna sina insatser tillsammans med konsulter och 
image-makers inom media och marknadsföring, i ett försök att få staden att agera. Med 
påtryckningar om att det krävdes en lagning av New Yorks bild, där de finansiella 
kriserna skulle vara centralt i varje plan för återhämtning. Stadens första officiella 
marknadsförings kampanj “I Love New York” startades 1977, och det skapades en ny 
och ledande vision för New York. En vision som var nog övertygande att skugga den 
apokalyptiska bilden av staden som vuxit fram under årtiondet, och som var så lockande 
och övertygande att turisterna kunde ta till sig den, att median hyllade den, och att den 
upprätthölls som en symbol för nationen. Den var även nog stark för att avleda 
uppmärksamheten från stadens fortfarande mycket verkliga och obehandlade problem. 
1978 så börjar även massmedian att täcka artiklar om New Yorks återhämtning, på ett 
lika dramatisk sätt som det hade skrivits om dess bortgång. Tillsammans ledde dessa 
satsningar till att staden ännu en gång var ett attraktivt val för turisterna. 
 
Medians och marknadsföringens roll hade en stor påverkan på New Yorks status som ett 
nationalt och globalt centrum, och hade före denna tid aldrig spelat en sådan stor roll i 
staden eller statens ekonomiska utvecklingsprogram. Eftersom det tidigare vanligtvis 
antogs att staden skulle sälja sig själv, men det kom till att förändras under 1970-talet. 

                                                 
120 S. 3. 
121 S. 3. 
122 S. 3. 
123 S. 4. 
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Bilaga 2 - Manifest för biblioteken i Norrbotten 
 
Bibliotekens manifest uppkom efter diskussioner mellan Vinter och representanter för 
biblioteken angående vad biblioteken står för och vad de ville få ut till användarna. 
Nedan presenteras manifestet i sin helhet: 
 
Biblioteket är en mötesplats för gamla och unga, fattiga och rika, lyckliga och olyckliga, 
sjuka och friska, noviser och pålästa, hip hopare och symfoniker, sagor och kunskap, 
mördare och offer, hundar och flodhästar, din egen kultur och andras kulturer, historia 
och framtid och mycket, mycket annat. Allt detta är liten del av bibliotekets stora 
erbjudande till dem som söker upplevelser, möten och en berikande paus i nuet. Alla får 
låna det mesta hos oss gratis eller till ett symboliskt belopp. Vi som jobbar på 
biblioteket är alltid tillgängliga för att hjälpa till att göra livet mer innehållsrikt för 
norrbottningen. Tillsammans bidrar vi till att göra Norrbotten till en mer upplevelserik 
mötesplats att leva på124.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Varumärkesbroschyr 2007, s. 21. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide: Profil och Marknadsföring 
  
 

 Vad är er profil, och hur har ni arbetat fram den? 
 

 Hur har personalen tagit till sig profilen? 
 

 Hur har den interna marknadsföringen sett ut? 
 

 Hur har den externa marknadsföringen sett ut? 
 

 Har de skett några samarbeten utöver ”Ett gemensamt bibliotek”? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide: Länsmarknadsföring 
 
 

 Hur startade samarbetet? 
 

 Hur har samarbetet fungerat? 
 

 Hur har marknadsföringen sett ut? 
 

 Har ni uppmärksammat några fördelar eller nackdelar, med en gemensam 
länsmarknadsföring? 
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Bilaga 5 - Intervjuguide: Utvärderingar 1 
 
 
 

 Hur ser utvärderingsarbetet inom samarbetet ut idag?  
 

 Utvärderas allt som ska utvärderas? 
 

 Diskuteras utvärderingarna i personalgrupperna? 
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Bilaga 6 - Intervjuguide: Utvärderingar 2 
 
 

 Hur har utvärderingsarbetet sett ut?  
 

 Hur har kampanjerna som utförts utvärderats? 
 

 Diskuteras utvärderingarna, innan eller efter de är utförda? 
 

 Har de skett några förändringar i arbetet efter utvärderingarna? 
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Bilaga 7 - Intervjumail 
 
Hej! Vi är två studenter som studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås,och vi arbetar just 
nu med vår kandidatuppsats där vi undersöker om den gemensamma profilen och 
varumärket inom länet men med fokus på Piteå stadsbibliotek. Vi är intresserade av era 
synpunkter och insikter angående arbetet med profilen och varumärket. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och inga direkt citat kommer att tas från 
mailintervjuerna. Deltagandet är frivilligt, men alla svar uppskattas mycket. 
 
 

 Hur länge har du arbetat på Piteå Stadsbibliotek? 
 

 Hur blev du informerad och engagerad om bibliotekets profil och varumärke? 
 

 Vad känner du för profilen och varumärket? 
 

 Hur arbetar du med bibliotekets profil och varumärke, samt förmedlingen av 
det? 

 
 Anser du att profilen och varumärket är rätt för Piteåstadsbibliotek? Eller bör det 

ske någon förändring inom dem? 
 
 
Tack för din medverkan!  
Vänliga hälsningar Petra Nilsson och Anton Joling 
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