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$EVWUDFW A new line of business has arisen on the swedish information market. The
information broker is still quite an unknown actor but the future seems to
hold a prosperous outcome for this kind of alternative information
service. The information broker has many definitions but can generally
be described as an intermediary between information sources and users.
The swedish market for this kind of information professionals has not yet
developed into a big, well-established and lucrative branch as for
example the one in the USA. The swedish actors are still coping with
resistance in form of insufficient support from the government,
competitiveness from other more established information services and the
clienteles lack of understanding the brokers purpose and utility. This
paper takes a look at how information brokers, of different
sizes and forms, work with marketing strategies and other means of
competition to survive and develop on the insecure swedish information
market. The study shows a differentiation in how the different brokers
handle their client contacts and market communications. Still most of
them  seem to recognize the importance of marketing.  A trend towards
personal contact (relation marketing) and the use of Internet based selling
approaches can also be seen.
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Synen på bibliotekarieyrket har i många år varit traditionell och i allra högsta grad begränsad
till en fysisk enhet. Den offentliga sektorn och dess kultur har varit dominerande, varpå
bibliotekarier huvudsakligen har utbildats för folkbibliotek. Bibliotekarien som entreprenör
har varit ett föga använt uttryck.

Enligt många har dock de senaste åren bjudit på en hel del förändringar vad gäller de
traditionella attityder och uppfattningar som länge härskat beträffande bibliotekarier.
I och med informationsteknologins utveckling, inte minst Internets inträde på marknaden, har
behovet av organisering, strukturering och bearbetning av information ökat drastiskt. Hur och
om entreprenören/intraprenören väljer att se på information som ett nödvändigt och strategiskt
verktyg har fått avgörande betydelse för moderna affärer. Aktörer inom företagsvärlden har
sett sig om efter kvalificerad hjälp och funnit att bibliotekarien, med sin kompetens inom
informationssökning och strukturering, torde vara en nyttig och användbar resurs i detta
sammanhang. Fortfarande existerar det traditionella tänkandet, men en ny inställning har
börjat gro och därmed berett vägen för en ny marknad.

Min uppfattning är den att många bibliotekarier inte har utnyttjat de nya potentialer i form av
alternativa yrken som dykt upp för dessa på marknaden. Detta kan kanske bero på rädsla och
osäkerhet beträffande den egna kunskapen och erfarenheten, men även bottna i brist på
kännedom om hur den nya branschen ska angripas. Trots dessa motgångar i utvecklingen har
en del tagit chansen och satsat på det vi idag kallar ,QIRUPDWLRQ�EURNLQJ eller
informationsmäkleri. Det är just dessa modiga aktörer på informationsmarknaden jag vill
studera för att få en djupare inblick i de möjligheter som spirar för oss nyutexaminerade
bibliotekarier. Jag tror att förutsättningarna för att lyckas med detta alternativa yrke är knappa.
Framtiden verkar dock erbjuda attitydförändringar och ett accepterande av denna nya
yrkeskategori genererar givetvis bättre premisser för informationsmäklarna.

Beroende på om informationsspecialisten väljer att starta eget företag eller arbeta under en
organisation arbetar han/hon självfallet på olika villkor. Mitt syfte med uppsatsen är att
undersöka marknadsföringsstrategier hos dessa två definierade kategorier. Jag hoppas kunna
utröna i första hand skillnader, men även likheter i sättet att marknadsföra sig på mellan de
båda grupperna av informationsmäklare.

Marknadsföring är en term som fram till idag i allra högsta grad tillhört organisationer där
profitaspekten legat i fokus. Upptäckten av strategiska planeringsprincipers och
marknadsföringsstrategiers betydande effekter på vinsten gjorde termen till ett väl använt
redskap inom den privata sektorn. Då marknadsföring som verktyg har bevisats besitta en
dynamisk kraft, som utnyttjad på rätt sätt kan servera ett företag/en organisation framgång,
har dock även den offentliga sektorn fått upp ögonen för dess betydelse.

Marknadsföring har i och med den elektroniska utvecklingen fått en helt ny plattform, vilket
givetvis innebär nya möjligheter även för informationsbranschen. Min uppsats ska
förhoppningsvis kasta ljus över inte bara denna marknadsföringskanal utan även ta upp andra
kanaler som kan vara av intresse för den framgångssträvande informationsmäklaren.
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Syftet med uppsatsen är att klarlägga situationen för så kallade informationsmäklare i Sverige.
Ett inledande arbete för att komma tillrätta med detta syfte blir att redogöra för vad en
informationsmäklare är, samt utreda till vilka områden på informationsmarknaden en verksam
sådan kan lokaliseras. Jag kommer vidare att titta på den roll som marknadsföringsstrategier
spelar för verksamheten och därigenom förhoppningsvis kunna belysa skillnader, men även
möjliga likheter mellan de två typer av informationsförmedlare jag valt att fokusera på.
Tanken är att jag ska redogöra för vilka olika förutsättningar och utmaningar dessa aktörer
ställs inför beroende på hur de valt att jobba med informationsförmedling.

Uppsatsen kan i bästa fall fungera som guide för den nyfikna bibliotekarien som går i
entreprenörstankar eller vill skapa förändringar på sitt bibliotek. Kanske kan den även ge goda
råd och påpeka saker som det offentliga kan lära sig av det privata.

Utifrån denna intention har jag formulerat följande två frågeställningar:

½ Vilka marknadsföringsstrategier använder etablerade informationsmäklare sig av i
Sverige?

½ Ser val av marknadsföringsstrategier olika ut för självständiga entreprenörer gentemot de
som arbetar under en institution eller organisation (där avgiftspolitiken är mer anpassad
till de lokala förhållandena)?

����$YJUlQVQLQJDU

Termen informationsmäklare är något komplext då det används många olika benämningar för
att beskriva en och samma verksamhet. Jag väljer dock att skilja på informationskonsulter och
informationsmäklare i den mening att konsulter även rådgiver sina kunder. Informations-
mäklaren fungerar ”enbart” som en förmedlare mellan kunden och källan och det är denna
yrkeskategori jag bestämt mig för att fokusera på.

Gränsen mellan ovan nämnda termer är dock flytande och kan vara svår att bena ut. Enligt
Alslund (1994) finns det två typer av informationsmäklare. Dels oberoende sådana som
antingen arbetar självständigt eller inom en verksamhet samt vars huvudinkomst kommer från
försäljning av information, och dels en avgiftsbaserad informationstjänst som har en eller
annan form av tillhörighet till en organisation eller institution (ibid).

Utifrån denna indelning har jag valt att avgränsa min undersökning till
informationsförmedlare som passar in på följande beskrivningar:

1) Självständiga professionella informationsmäklare som säljer informationstjänster på
kommersiell basis.

2) Avgiftsbelagda informationstjänster som bedrivs av folk-, forsknings-, högskole- eller
universitetsbibliotek.
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Under detta kapitel ges en inledning och bakgrund till det valda problemområdet. Syftet med
uppsatsen klarläggs och mynnar ut i mer specifika frågeställningar. Avgränsningar samt
uppsatsens disposition hittar läsaren också här.

.DSLWHO���0HWRG�RFK�DUEHWVVlWW
I detta kapitel tas val av metod upp. Jag redogör här för undersökningens eventuella
metodiska problem samt visar på den för uppsatsen underliggande materialinsamlingen.
Avsnittet avslutas med en definition av centrala termer.

.DSLWHO���/LWWHUDWXUJHQRPJnQJ�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ
Kapitel tre är uppsatsens teoretiska del där jag går igenom litteratur och tidigare forskning.
Avsnittet delas in i två delar varav den första behandlar termen informationsmäklare, dess
uppkomst och situation på såväl den svenska som den internationella marknaden.
Det andra avsnittet fokuserar på termen marknadsföring. Läsaren erhåller en redogörelse för
tjänstemarknadsföringens utveckling och en genomgång av olika teorier kring
marknadsföring med särskild tyngdpunkt på tjänstemarknadsföring.

.DSLWHO���8QGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW
Under denna rubrik redovisas intervjuresultaten. Indelade, i de två för undersökningen utvalda
kategorierna, presenteras först de sju intervjuobjekten var för sig. Därefter följer en
sammanställning och sammanfattning av den information jag erhållit.

.DSLWHO���$QDO\V�DY�UHVXOWDWHW
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet med anknytning till den teoretiska
bakgrund som redovisas i kapitel 3 och de två frågeställningar som uppsatsen bygger på.

.DSLWHO���'LVNXVVLRQ�RFK�VOXWVDWV
Kapitel sex är inledningsvis vikt åt en kort diskussion kring termen informationsmäklare.
Vidare erhåller läsaren ett antal tips och råd inför arbete med marknadsföring av
informationstjänster samt en redogörelse för några idéer om fortsatt forskning. Här ventilerar
jag även de slutsatser jag kommit fram till efter utförda intervjuer och litteraturstudier.
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0LQ�XQGHUV|NQLQJ�JUXQGDV�Sn�LQOHGDQGH�OLWWHUDWXUVWXGLHU�RFK�KDU�XWI|UWV�L�HQOLJKHW�PHG�HQ
NYDOLWDWLY�PHWRG��,�GHWWD�NDSLWHO�EHVNULYHU�MDJ�VDPW�JHU�HQ�I|UNODULQJ�WLOO�GHWWD�PHWRGYDO�
9LGDUH�WDU�MDJ�XSS�HYHQWXHOO�SUREOHPDWLN�PHG�VnYlO�PHWRG��VRP�PnOJUXSSVYDO��.DSLWOHW
DYVOXWDV�PHG�GHILQLWLRQHU�DY�HQ�GHO�WHUPHU�VRP�MDJ�WURU�NDQ�YDUD�DY�UHOHYDQV�I|U�XSSVDWVHQ�

����.lOORU�RFK�PDWHULDO

De slutsatser som forskaren kommer fram till i sitt arbete ska enligt Sven G Hartman vara
grundade på det insamlade materialet. Detta påstående ger oss en vink om att arbetets
hållbarhet blir beroende av det insamlade materialets relevans för problemställningen, hur
författaren handskas med materialet samt hur pass hög kvalitet materialet innehar. Hartman
påpekar att det finns mängder av material att välja mellan och många olika vägar att ta. Han
framhåller vikten av att inse att det inte är valet av materialtyp som avgör hur vetenskapligt ett
specialarbete blir utan att det är författarens förhållningssätt till det som avgör utgången
(Hartman 1993, s.27-34). Hartman tar upp sex olika typer av forskningsmaterial:

½ Beteende
½ Muntligt material
½ Otryckt skriftligt material
½ Tryckt skriftligt material
½ Datorbaserat material
½ Kvarlevor

Alla ovanstående kategorier kan delas in i ostrukturerad och strukturerad form förutom tryckt
skriftligt material. Vad gäller den sistnämnda kategorin kan dock en åtskillnad göras mellan
material som används som litteratur och sådant som används som källmaterial (ibid).

Jag har inför denna magisteruppsats främst fokuserat på muntligt material i strukturerad form,
tryckt skriftligt material och datorbaserat material i strukturerad form. För att få en bakgrund
och ingång till teoretiska utgångspunkter i ämnet har jag inledningsvis vänt mig till
Högskolan i Borås bibliotekskatalog samt Nordiskt BDI-index, men även tagit del av ett antal
magisteruppsatser som behandlar informationsmäkling och marknadsföring. Detta för att få
uppslag till vidare litteratur och idéer om hur jag kunnat utforma min egen uppsats.

Utöver den litteratur som krävs för att tillgodose frågeställningen med bakgrund och teoretisk
ansats har jag även befattat mig med texter som rör situationen för informationsmäklare runt
om i världen. Detta för att belysa de olika förutsättningar och förhållanden som kan existera i
branschen. Jag har vidare tagit del av ett antal broschyrer och diverse informationsmaterial
som givits ut av informationsmäklare på olika nivåer.

Referenser i uppsatsen följer konsekvent en mall som baseras på att alla källor hänvisas med
författare, årtal och sida såsom citat. Tidskriftsartiklar hänvisas endast med författare och årtal
då resten av informationen står att finna i källförteckningen.
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Med intentionen att besvara de problemställningar som återges i stycke 1.2  anser jag att det
är situationen för självständiga informationsmäklare i jämförelse med sådana som arbetar
under en institution eller organisation som bör undersökas. Arbetet är således av komparativ
natur.

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer koncentrerade
till ansvarig för respektive verksamhet eller, om sådan existerar, marknadsansvarig. Valet
grundas på det faktum att jag inte anser att det finns tillräckligt med underlag, att det inte
existerar tillräckligt många undersökningsobjekt, för att kunna genomföra en kvantitativ
undersökning. Eftersom en kvantitativ ansats förser forskaren med ett brett underlag att
generalisera utifrån tillgodoser denna  metod mig inte heller med den information jag behöver
för att närma mig det utvalda problemområdet. Jag strävar snarare efter att erhålla en djupare
inblick i ett antal olika informationsmäklares sätt att driva sin verksamhet på.

Enligt Hartman (1993, s. 27-34) kan intervjuer betecknas som ett muntligt strukturerat
material och graden av denna strukturering kan variera från det att forskaren använder sig av
på förhand fastställda frågor till mer lösa former där denne bestämmer ett problemområde
utifrån vilket intervjun utvecklas. Jag planerar att utgå från ett antal fasta frågor för att ha
större chans att jämföra resultaten men kommer givetvis att vara lyhörd för vidare
resonemang. Miljö och atmosfär kan också belysa skillnader mellan de utvalda kategorierna
och därför kommer jag att försöka utföra alla intervjuer på respektive arbetsplats (ibid).

Intervjuer kan, enligt Holme & Solvang, delas in i informant- respektive respondentintervjuer.
Den förstnämnda varianten kännetecknas av att intervjupersonen står utanför det område
forskaren valt att studera men samtidigt har hög kunskap och/eller mycket att säga till om i
ämnet medan den andra varianten fokuserar på de personer som på något sätt själva är
delaktiga i den företeelse forskaren studerar. Det är temat för undersökningen och den
information forskaren har tillgång till som avgör vilken intervjuform han eller hon kommer att
använda sig av (Holme & Solvang 1996, s. 99-109).
Utifrån detta resonemang hävdar jag att det är respondentintervjuer som berörs i min uppsats.

Problem som forskaren bör reflektera över när denne ska ge sig i kast med kvalitativa
intervjuer kan bland annat vara det faktum att alla intervjupersoner får samma information
men med största sannolikhet tolkar den på helt olika sätt. Även den stora flexibiliteten kan
innebära svårigheter. Denna problematik uppvägs dock av de styrkor som undersöknings-
situationen besitter. Eftersom intervjusituationen ur flera synpunkter påminner om ett
vardagligt samtal minskar nämligen risken för styrning av intervjupersonerna. Den kvalitativa
intervjumetoden anses, enligt Holme & Solvang, vara den intervjumetod som påverkar
undersökningsresultatet minst. Forskaren eftersträvar snarare efter en dialog där
respondenten/informanten influerar samtalets utveckling i stor utsträckning. Att intervjua kan
dock vara krävande. Varje samtal tar uppskattningsvis 1-3 timmar och forskaren är givetvis
begränsad beträffande hur många personer denne kan ta in i undersökningen (ibid).

Jag har valt att begränsa mig till sju stycken intervjupersoner och varje intervjutillfälle får
högst ta två timmar. Detta eftersom jag anser att såväl intervjupersonen som forskaren annars
riskerar att tappa intresset och istället oroa sig över svunnen tid.
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Vid arbete med kvalitativa intervjuer ska forskaren, enligt Holme & Solvang, försöka undvika
standardiserade frågeformulär i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att undkomma en
styrning av respondenten. Det kan dock vara bra att utgå från en manual eller checklista som
täcker de för uppsatsen relevanta ämnesområdena. Denna manual behöver dock inte följas till
punkt och pricka utan ska snarare fungera som stöd och hjälpmedel under det samtal som
växer fram (Holme & Solvang 1996, s. 99-109).

I min undersökning kommer jag främst att fokusera på de sex hållpunkter för marknadsföring
av informationstjänster som nämns i %HFRPLQJ�D�VXFFHVVIXO�LQWUDSUHQHXU��D�SUDFWLFDO�JXLGH�WR
FUHDWLQJ�DQ�LQQRYDWLYH�LQIRUPDWLRQ�VHUYLFH� nämligen LPDJH��NRPPXQLNDWLRQ��PDUNQDGVSODQ�
SXEOLFLWHWVYHUNW\J� EXGJHW�RFK�XWYlUGHULQJ. Dessa termer kommer att belysas i kombination
med de marknadsföringskoncept för informationstjänster som bland andra Weingand och
Wormell presenterar.

����8QGHUV|NQLQJHQV�PHWRGLVND�SUREOHP

Styrkorna med den metod som min undersökning förlitar sig på anser jag, efter utförd studie,
bland annat vara den inblick som forskaren får i verksamheten. En inblick som troligen blir
mer djupgående än om denne väljer att skicka ut en enkät. Då intervjun utförs på plats ges
forskaren möjlighet att känna av atmosfär och miljö, och på så sätt erhåller han eller hon en
helhetsbild av det företag/den organisation som utgör studieobjekt. Eftersom den kvalitativa
metod jag valt baseras på en tvåvägskommunikation blir intervjusituationen flexibel och
frågorna kan anpassas efter respondentens förutsättningar.

Samtidigt som dessa positiva egenskaper kan utrönas måste forskaren givetvis vara försiktig
med att inte vara alltför styrande i sin frågeställning eftersom han eller hon då riskerar att
forma intervjun efter önskade svar. Att föra en intervju utan några mer eller mindre ledande
frågor visade sig dock vara svårt i praktiken. Vid ett antal tillfällen kom jag på mig själv med
att styra respondenten i en utstakad riktning.

Även om det inte är meningen att forskaren ska kunna göra statistiska generaliseringar utifrån
en undersökning som är baserad på kvalitativa intervjuer spelar ändå urvalet en stor roll för
arbetets utgång. De intervjupersoner som väljs ut måste givetvis passa in på den eller de
grupper som ska undersökas. Meningen med metoden är att forskaren ska erhålla en djupare
förståelse för ett utvalt fenomen och undersökningen kan inte baseras på slumpmässiga urval.
Selekteringen måste grundas på ett antal förutbestämda kriterier (Holme & Solvang 1996, s.
99-109 ).

Inför denna undersökning utgick jag från de kriterier som står beskrivna i inledningskapitlet
1.2 Avgränsningar. Efter sökning i olika webbaserade sökmotorer och kataloger, kontakt med
olika forum för bibliotek- och informationsvetenskap samt samtal med diverse yrkesutövare
inom bibliotek- och informationsområdet fick jag fram femton möjliga intervjupersoner.
Dessa femton blev slutligen sju efter brevutskick och påföljande uppringning. De resterande
åtta var antingen mitt i en omorganisation, hade lagt ner verksamheten eller gick helt enkelt
inte att få tag på. Det bör i detta sammanhang påpekas att marknaden för informationsmäklare
fortfarande är ung och outvecklad vilket innebär att det inte existerar ett obegränsat antal
yrkesutövare inom branschen, utan att det snarare råder brist på lämpliga respondenter.

Alla intervjupersoner blev erbjudna att få intervjumanualen skickad till sig i förväg. Detta
handlingsförfarande trots risken för alltför tillrättalagda och anpassade svar. Jag kan dock
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urskilja både fördelar och nackdelar med att förbereda intervjupersonerna. Vissa behöver
kanske titta på frågorna först för att förstå vad det är forskaren vill veta och dessutom kan
detta förfarande ge respondenten möjlighet att ta fram eventuellt material för att belysa ämnet.
Å andra sidan finns det risk för att intervjupersonen tänker ut färdiga svar som inte stämmer
överens med verkligheten. Vilket tillvägagångssätt som är bäst varierar nog från situation till
situation.

����'HILQLWLRQ�DY�FHQWUDOD�WHUPHU

Detta kapitel innehåller en definition av och redogörelse för centrala termer. Stycket kan ses
som en ordlista läsaren med fördel kan återkomma till då någon term i texten känns oklar.

0lNODUH
I Svenska akademins ordlista (1998) översätts verbet mäkla med medla eller förmedla. Enligt
Nationalencyklopedin (1994, s. 574) är en mäklare ´HQ�SHUVRQ�HOOHU�HWW�I|UHWDJ�VRP�PRW
DUYRGH�HOOHU�DQQDQ�HUVlWWQLQJ�I|UPHGODU�NRQWDNWHU�PHOODQ�SDUWHU�RFK�PHGYHUNDU�YLG
DYVOXWDQGH�DY�N|S�RFK�I|UVlOMQLQJ�DY�W�H[��IDVWLJKHWHU��IO\JSODQ��VNHSS��I|UVlNULQJDU�RFK
YlUGHSDSSHU�´

I detta sammanhang används termen främst formaterat till informationsmäklare och  eftersom
uppsatsen i stora drag bygger på just denna term diskuteras det vidare inom ett eget kapitel,
3.1 Informationsmäklare.

(QWUHSUHQ|U
En entreprenör är enligt Nationalencyklopedin (1991, s. 536) i en bemärkelse ´HQ�SHUVRQ�VRP
nWDU�VLJ�HQ�HQWUHSUHQDG´ och i en annan bemärkelse ´HQ�SHUVRQ�VRP�L�NRQNUHW�KDQGOLQJ
VNDSDU�Q\�DIIlUVYHUNVDPKHW´. Exempel på detta fenomen kan vara kommersialisering av en
teknisk uppfinning eller nydanande organisation av marknaden. De flesta entreprenörer är
egenföretagare eller driver verksamheten som familjeföretag.

I detta sammanhang används termen entreprenör i huvudsak åsyftande en person som startat
eget företag baserat på informationsförmedling. Termen är likställd med den självständiga
informationsmäklaren.

,QWUDSUHQ|U
Fler och fler entreprenörer väljer att arbeta som utvecklare och innovatörer inom större
företag. Dessa kallas för intraprenörer (Nationalencyklopedin, 1991). En intraprenör är ´HQ
SHUVRQ�VRP�YHUNDU�VRP�I|UQ\DUH�DY�DIIlUVYHUNVDPKHWHQ�LQRP�HWW�VW|UUH�I|UHWDJ�HOOHU�HQ
RIIHQWOLJ�I|UYDOWQLQJ´(Nationalencyklopedin, 1992, s.524).

Termen intraprenör dyker upp lite här och där i litteraturen. I uppsatsen kommer det dock i
första hand åsyfta informationsmäklare av den kategori som driver avgiftsbelagda
informationstjänster inom en organisation eller institution.

6',
SDI står för Selektiv Delgivning av Information och kan kortfattat beskrivas som fortlöpande
bevakning av nypublicerad information. Denna term används främst i redovisningen av
undersökningen och åsyftar då tjänster som bygger på löpande bevakning.
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3URGXNW
I Marknadsförarens lexikon kan läsaren komma till insikt om att termen produkt är en
övergripande term för såväl varor som tjänster. Skillnaden ligger i graden av materiallitet.
En vara är en fysisk produkt medan en tjänst kännetecknas av en abstrakt karaktär (Gillberg
1993, s.116).

7MlQVW
Enligt Nationalencyklopedin (1995) saknar benämningen tjänst som fackterm en
internationellt antagen definition. Det definieras dock i Sverige som ´HQ�NHGMD�DY�KlQGHOVHU
HOOHU�DNWLYLWHWHU�L�YLONHQ�HQ�NXQG�LQWHUDJHUDU�PHG�HWW�WMlQVWHI|UHWDJV�PHGDUEHWDUH�L�V\IWH�DWW
WLOOJRGRVH�YLVVD�EHKRY´(s.307). Tjänster inbegriper, till skillnad från varor, inte överlåtande av
äganderätt och är oftast immateriella. Tjänster existerar inte förrän kunden upplever dem och
erkänd kutym är att produktion, leverans och konsumtion av tjänst sker samtidigt (ibid). I
denna uppsats är det tjänster och sättet att marknadsföra sådana som baseras på information
på som ligger i fokus.

0DUNQDGVI|ULQJVVWUDWHJL
En marknadsföringsstrategi innehåller de riktlinjer som krävs för att uppnå de av och för
verksamheten uppsatta målen. Nämnd strategi innehåller bland annat val av
marknadssegment, information om hur verksamheten ska profilera produkten/tjänsten till de
valda segmenten samt vilket förhållningssätt man ska ha till konkurrenterna
(Nationalencyklopedin, 1994). Enligt Kotler (2001, s.93) kan termen marknadsföringsstrategi
definieras som ́WKH�PDUNHWLQJ�ORJLF�E\�ZKLFK�WKH�EXVLQHVV�XQLW�KRSHV�WR�DFKLHYH�LWV�PDUNHWLQJ
REMHFWLYHV�´

Inför denna studie har jag valt att använda mig av termen marknadsföringsstrategi som
utgångspunkt för jämförelse, men då denna beteckning innehåller väldigt många aspekter har
jag valt att koncentrera mig på de sju specifika punkter för marknadsföring av
informationstjänster som Griffiths och Pantry tar upp (se kapitel 3.2.3, Teorier kring
marknadsföring med fokus på tjänstemarknadsföring).
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6WUHQJWK��6W\UNRU�
Professionella kvalifikationer
Personliga kvaliteter
Lätt att uppsöka
Hög kvalitet
God service
Snabb service
Trovärdighet

.DSLWHO����/LWWHUDWXUJHQRPJnQJ�RFK�WLGLJDUH
IRUVNQLQJ

����,QIRUPDWLRQVPlNODUH

8QGHU�DYVQLWWHW�,QIRUPDWLRQVPlNODUH�UHIHUHUDV�L�I|UVWD�KDQG�5HQp�$OVOXQG��/\FNH�$QGHUVHQ�	
$QHWWH�+HOGLQJ��3HWHU�9LFNHUV�VDPW�,UHQH�:RUPHOO�RFK�-RKDQ�YDQ�+DOP�
'H�WUH�I|UVWQlPQGD�YHUNDGH�YLG�WLGHQ�Gn�GH�VNUHY�GH�DUWLNODU�VRP�nWHUJHV�L�XSSVDWVHQ�YLG
'DQPDUNV�ELEOLRWHNVVNROD�PHGDQ�3HWHU�9LFNHUV�ORNDOLVHUDV�WLOO�7KH�,QIRUPDWLRQ�3DUWQHUVKLS�L
/RQGRQ��,UHQH�:RUPHOO�lU�ILO�GU�RFK�Q\XWQlPQG�SURIHVVRU�YLG�%LEOLRWHNVK|JVNRODQ�L�%RUnV
PHGDQ�-RKDQ�YDQ�+DOP�DUEHWDU�VRP�LQIRUPDWLRQVNRQVXOW�L�+ROODQG�

������9DG�lU�HQ�LQIRUPDWLRQVPlNODUH"

Termen informationsmäklare har, som tidigare nämnts, många olika innebörder och
benämningar vilket försvårar en definition av detsamma. Entreprenör och specialist är bara
några av alla de ordval som används för att beskriva den person som utövar informations-
förmedling. Det råder dock en flytande gräns mellan alla dessa olika titlar. Då olika
bakgrunder leder till olika tolkningar och uppfattningar om termen försvåras skapandet av en
entydig definition ytterligare. Nedan tar jag upp ett antal definitioner som konstruerats av
olika skribenter men som ändå till viss mån påminner om varandra.

Enligt Alslund (1994, s.1 ) är en informationsmäklare ”HQ�SHUVRQ�GHU�OHYHUHU
LQIRUPDWLRQVHUYLFH�PRG�EHWDOLQJ��'H�RSHUHUDU�HQWHQ�VHOYVWlQGLJW�HOOHU�PHG�HQ�RUJDQLVDWLRQ
EDJ�VLJ�” Informationsmäklarens kunder är i första hand verksamheter som till exempel söker
information om marknadsförhållanden eller konkurrenter (Alslund, 1994).

För att kunna känna igen informationsmäklaren på informationsmarknaden har Alslund även
konstruerat en SWOT-analys över densamme. SWOT-analys är ett verktyg som ofta används
vid strategisk planering av en verksamhet, ett projekt eller liknande. I detta fall kan analysen
mycket väl fungera som vägledning och checklista för den som går i entreprenörstankar eller
funderar på att driva igång ett projekt som berör informationsförmedling, men även hjälpa
läsaren att identifiera mitt studieobjekt (ibid).

SWOT-analys över informationsmäklaren

:HDNQHVVHV��6YDJKHWHU�
Hög prisnivå
Fattas kunskap om organisationen
Fattas kunskaper i räkenskap
Fattas marknadsföring
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Alslund delar vidare in informationsmäklare i två olika kategorier. Dels den oberoende
informationsmäklaren som arbetar självständigt eller inom en verksamhet och vars
huvudinkomst kommer från försäljning av information. Dels den avgiftsbelagda
informationstjänsten som på något sätt tillhör en organisation eller institution. Den
förstnämnda har dock inte referenssamlingar bakom sig på samma sätt som den sistnämnda,
och är därför avhängig av databaserna (Alslund 1994).

Crawford (1988, s.1) uttrycker sig som följer angående termen informationsmäklare:
”DQ�LQGLYLGXDO�RU�RUJDQL]DWLRQ�ZKR�RQ�GHPDQG�VHHNV�WR�DQVZHU�TXHVWLRQV�XVLQJ�DOO�VRXUFHV
DYDLODEOH�DQG�ZKR�LV�LQ�EXVLQHVV�IRU�SURILW�”

Alslund anser ovanstående definition vara täckande eftersom den påpekar att
informationsmäklaren utför uppdrag efter beställning och därav inte är bunden till någon
speciell källa utan använder sig av alla kanaler som finns tillgängliga. Att verksamheten idkas
i vinstgivande syfte  är också viktigt att påpeka (Alslund 1994).

O`Leary definierar termen informationsmäklare enligt följande ´HQ�LQIRUPDWLRQVPlNODUH�lU
QnJRQ�VRP�OHWDU�XSS�LQIRUPDWLRQ�nW�GLJ�PHGDQ�LQIRUPDWLRQVNRQVXOWHQ�WDODU�RP�YDG�GX�VND
J|UD�PHG�LQIRUPDWLRQHQ�RFK�KXU´�(O´Leary se Vickers 1992, s.259). Peter Vickers hävdar
dock att det är betydligt fler som instämmer med den definition som säger att ´HQ�NRQVXOW�lU
KXYXGVDNOLJHQ�QnJRQ�PHG�NDSDFLWHW�DWW�UnGJLYD�YLG�DSSOLNDWLRQ�DY�VSHFLHOOD�WHNQLNHU�RFK�YLG
I|UlQGULQJDU�VRP�lU�Q|GYlQGLJD�I|U�I|UElWWULQJ´�(Vickers 1992, s.259).

Informationsmäklarens projekt är för det mesta av korttidskaraktär. De har en kundbas som de
utför en rad olika uppdrag åt. De är oftast specialiserade till ett visst ämnesområde inom vilket
de har en hög kunskap och de koncentrerar sig i allmänhet på så kallad affärsmässig
information (Andersen & Helding 1994).

Andersen och Helding delar in de informationstjänster som en informationsmäklare kan
tänkas erbjuda i fyra övergripande klasser:

½ Produktion av information
½ Organisation av information
½ Informationsåtervinning
½ Besläktade uppdrag

Exempel på produktion av information kan vara utarbetning av litteraturlistor,
informationsövervakning presenterad på ett mer överskådligt vis, nyhetsbrev eller
marknadsundersökningar medan besläktade uppdrag kan vara olika former av PR-arbete,
konferenser eller kurs och föredragsverksamhet (ibid).

7KUHDWKV��+RW�
Konkurrenter
In-house informationstjänster
Databasvärdar
Andra informationskällor

2SSRUWXQLWLHV��0|MOLJKHWHU�
Snabb service
Rimliga priser
Effektiv marknadsföring
Lokal/nationell kännedom
Internationellt nätverk
In-house informationstjänster
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John Seifer beskriver i en artikel 7KH�SURIIHVVLRQDO�PRGHO inom vilken han definierar den
professionella yrkesutövaren och ställer upp ett antal kriterier som bör uppfyllas av en sådan:

½ Kunden betalar för erfarenhet, expertis och/eller råd.
½ Betalning sker per timme eller anpassas efter den specifika tjänst som utförts.
½ Uppdraget utförs vid på förhand bestämda möten eller anpassas efter den professionelles

tillgänglighet.
½ Platsen kan antingen spela stor eller liten roll men den är aldrig avgörande för tjänstens

framgång.
½ Kunden köper en tjänst från en individ, inte bara från ett företag eller en organisation.

Exempel på denna sorts yrkesutövare kan enligt Seifer vara just informationsspecialister men
också revisorer, advokater eller till och med hårfrisörer (Seifer 1996).

Irene Wormell har bland annat givit ut en bok med titeln 6XFFHVV�IDFWRUV�IRU�IHH�EDVHG
LQIRUPDWLRQ�VHUYLFH�med vilken hon eftersträvar att skapa en grundlig guide för de som är
intresserade av att driva avgiftsbaserade informationstjänster i någon form. Detta gör hon
genom att redogöra för ett antal verksamheter (alla baserade på någon typ av
informationstjänster) som drivits med framgång. Wormell anser att termen
informationsmäklare generellt beskriver ´HQ�SHUVRQ�VRP�HUEMXGHU�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�PRW�HQ
DYJLIW´�(s.17), men tar även upp den definitionsproblematik  jag försökt belysa. Författaren
exemplifierar bland annat informationskonsult, frilansande bibliotekarie och
informationsspecialist för att visa på hur olika benämningarna kan vara för samma typ av
yrkesutövare (Wormell 1996, s.17-23).

Även Wormell delar in informationsmäklare i två kategorier som för övrigt påminner om de
som Alslund visat på, men kanske i viss mån är mer specificerade. Wormell talar i första hand
om så kallade ”självständiga” informationsmäklare. De hör undantagslöst till den privata
sektorn, är ofta specialiserade och erbjuder efterlyst information mot betalning. De använder
alla källor de har tillgång till i folk-, akademiska-, specialist-, och forskningsbibliotek (ibid).

Den andra kategorin utgörs av avgiftsbaserade tjänster som är knutna till en större
organisation eller institution. Dessa informationsmäklare arbetar generellt på samma sätt som
de inom den förstnämnda kategorin men kan lokaliseras i både privat och offentlig sektor
samt erbjuder efterfrågad information för att säkerställa en extra inkomst åt
institutionen/organisationen. Verksamhetens överlevnad är med andra ord inte bara beroende
av den avgiftsbaserade delens framgångar (ibid).

������'HQ�Q\D�\UNHVNDWHJRULQV�EDNJUXQG

Alslund (1994)tar även upp en del bakgrundsfaktorer till utvecklingen av informations-
mäkling som yrkeskategori. Enligt henne har den teknologiska utvecklingen, som gjort det
lättare att bearbeta, lagra och förmedla information, bidragit till evolutionen. Hon pekar också
ut nedskärningar inom den offentliga sektorn, växande stöd till små företag samt den ökande
storleken på och komplexiteten inom informationsindustrin som grogrund för en ny marknad
(ibid).

Lycke Andersen och Anette Helding nämner också en del möjliga orsaker till
informationsförmedlingens framväxt. De belyser bland annat de traditionella bibliotekens
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stadigt minskande resurser och hur detta faktum lett till stigande arbetslöshet och/eller dåliga
arbetsförhållanden. Folk som verkat utanför branschen har upptäckt ”hålet i marknaden” och
startat upp egna verksamheter med olika typer av informationstjänster som huvudsyssla
(Andersen & Helding 1994).

Författarna pekar också ut de förändrade attityderna kring termerna information och kunskap
och ett erkännande av dessa ”varor” som något värdefullt och maktskapande som bidragande
faktorer till en utveckling av informationsmarknaden. Drömmen om att själv kunna bestämma
över sitt arbete, tendensen att hyra in experthjälp samt minskade kostnader för onlinesökning
är andra exempel på bakgrundsfaktorer till den evolution som stakat ut vägen för en ny
yrkesgenre (ibid).

Sist men inte minst tar Andersen och Helding, precis som Alslund, upp hur den konstant
ökande informationsmängden och komplexiteten kring denna har lett till ett erkänt behov av
informationsspecialister (ibid).

������,QIRUPDWLRQVPlNODUH�Sn�GHQ�VYHQVND�PDUNQDGHQ

Fler och fler informationstjänster erbjuds idag mot betalning, inom såväl den offentliga som
den privata sektorn. Irene Wormell talar om dessa med ett gemensamt namn, nämligen FBIS.
FBIS  står för Fee Based Information Services och i en artikel, som även följs upp av en bok,
tar hon upp faktorer som krävs för att driva en sådan verksamhet med framgång (Wormell
2000).

Samhället har genomgått stora förändringar under de senaste åren och för att kunna möta de
nya behov som uppstått måste verksamma inom bibliotek- och informationsområdet sträva
efter kreativitet, flexibilitet och entreprenörskänsla. Denna uppmaning riktar Wormell
speciellt till alla de som arbetar inom den offentliga sektorn. Detta eftersom de har svårt att
genomföra nya aktiviteter på kort tid samtidigt som de har begränsade resurser för att möta
nya och förändrade behov. Ökade nedskärningar och användning av värdehöjande åtgärder i
större utsträckning sätter också krav på den privata bibliotek- och informationssektorn att öka
effektiviteten, bland annat vid leverans och inom marknadsföring. Trots ett konstaterat ökat
behov av informationstjänster är informationsmäklarbranschen ingen lätt marknad att ge sig
in på (ibid).

Irene Moya har i sin magisteruppsats redogjort för de svenska förhållandena på ett bra och
tydligt sätt. Visserligen anses informationsmäkleri vara något nytt, men Moya hävdar att det
går att spåra informationsmäklingsföretag i Sverige tillbaka till 80-talet. I början av detta
årtionde fanns det två stora informationscentraler på den svenska informationsmarknaden.
Det  var Informations- och DokumentationsCentralen (IDC) vid Kungliga Tekniska
Högskolan och Medicinska InformationsCentralen (MIC) som tillgodosåg den största delen
det svenska näringslivets efterfrågan. Framförallt bistod dessa organisationer företag av
varierande storlek med vetenskaplig och teknisk information (Moya 1999). IDC kommer att
granskas närmare i min undersökning.

������,QIRUPDWLRQVPlNODUH�Sn�GHQ�LQWHUQDWLRQHOOD�PDUNQDGHQ

(XURSD
Henrik Eismark konstaterar i en artikel att europeiska politiska och ekonomiska system har
som tradition att förlita sig på starka folkliga institutioner. Detta medför en hård konkurrens
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för den lilla entreprenören eftersom det inte är lätt att tävla mot en sådan resurs. Eismark ger
vidare sin egen förklaring till varför självständiga informationsspecialister är mindre vanliga i
Europa än i exempelvis USA (Eismark 1996).

Enligt ovan nämnd är det mycket svårare att driva ett eget företag i Europa eftersom en
tradition, dominerad av stela kommersiella strukturer, lever kvar. Den relativt höga
levnadsstandarden har också ett finger med i spelet då den faktiskt kan medföra en skadlig
effekt på entreprenörskap och risktagande. De statliga regelverken uppmanar inte heller till
företagande samtidigt som höga skatter och avgifter skapar tydliga hinder. Eismark befäster
den sistnämnda faktorn i en rapport från IMD som säger att ´KLJK�LQFRPH�WD[�UDWHV�DUH�WKH
VLQJOH�PRVW�HIIHFWLYH�EDUULHU�WR�HQWUHSUHQHXUVKLS´�(Eismark 1996, s.22).

Johan van Halm har också tagit sig en titt på den europeiska marknaden och fastslår att ett
ökat antal informationsmäklare erbjuder både varor och tjänster. Han tar vidare upp fler
trender ur ett internationellt perspektiv. Begrepp/uttryck som ligger i tiden är:

½ Franchising
½ Samarbete
½ Professionell identitet (inklusive etik)
½ Bättre marknadsföring
½ Större spektra av varor och tjänster
½ Särskiljande
½ Segmentering

Vad gäller informationsmäklarnas situation i Europa anser van Halm att marknaden för dessa
börjar mogna. Välbekant för dessa aktörer är att de erbjuder kunderna direkt tillgång till
användarvänliga källor och deras ledning förändras på samma sätt som vilken annan
företagsledning som helst när kostnaderna når en mätbar procentenhet av avkastningen. Van
Halm påpekar dock att innovation vad gäller teknologi och service inte garanterar framgång
(Van Halm 1994).

Van Halm tar även han upp ett antal begränsande faktorer på informationsmarknaden. Orsaker
som (o)rättvis konkurrens, ett stort pengaflöde, det faktum att det saknas professionell
synlighet och att det är svårt att marknadsföra /göra reklam för verksamheten hämmar
utvecklingen (ibid).

86$
Johan Van Halm har även skrivit en artikel om informationsmäklarnas situation i USA där
han hävdar att majoriteten av alla amerikanska informationsmäklare driver enmannaföretag
(60%). På den amerikanska informationsmarknaden erbjuds allt från indexering och
bibliotekssupport till utbildning och konsulthjälp (ibid).

Reva Basch har också skrivit en intressant artikel om de amerikanska förhållandena. Under
det sena 80-talet förändrades nämligen USA:s marknad för informationsmäklare. Faktorer
som frammanade denna utveckling var bland annat den ökande datoriseringen som gjorde
mängder av konsumenter uppmärksamma på modembaserad sökning samtidigt som
entreprenörer fick upp ögonen för en ny marknad. De amerikanska specialisterna bör, enligt
Basch, även tacka affärspressen för att den belyste ”den nya rasen” av bibliotekarier som
kunde ta sig an de elektroniska databaserna. Vidare dök det upp ett behov hos anställda att
hitta en väg till extrainkomst. En trend som dominerades av livsbaserade val och grundandet
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av Association of Independent Information Professionals, AIIP, var också bidragande faktorer
till utvecklingen av en ny informationsmarknad (Bash 1992).

Enligt Basch dras idag människor med helt olika bakgrunder till denna relativt nya marknad.
Profilen har helt enkelt ändrats. Idag kan en affärsman se möjligheten i informationsmäkling
och starta upp en verksamhet med specialisering på sitt eget ämnesområde. Flexibilitet och
värdehöjande åtgärder har blivit populära uttryck och den professionella informations-
mäklaren anpassar sig efter sin kund i stor utsträckning (ibid).

Framgångsrika arbetsområden på den amerikanska marknaden är dokumentleverans och
efterforskning. Stora organisationer som jobbar med omfattande volymer har haft möjlighet
att trissa upp lönerna eftersom en stor efterfrågan på kompetent hantering inom de
uppräknade områdena har kunnat konstateras (ibid).

�����0DUNQDGVI|ULQJ�DY�WMlQVWHU

,QRP�lPQHW�PDUNQDGVI|ULQJ�H[LVWHUDU�GHW�HQ�KHO�GHO�ROLND�WHRUHWLVND�XWJnQJVSXQNWHU�
3KLOLS�.RWOHU�VRP�lU�QnJRW�DY�HQ�JXUX�LQRP�RPUnGHW�KDU�EODQG�DQQDW�VNULYLW�P\FNHW�RP
PDUNQDGVI|ULQJHQV�EHW\GHOVH�I|U�QRQSURILW�RUJDQLVDWLRQHU��gYULJD�I|UIDWWDUH�VRP�UHIHUHUDV�L
GHWWD�VW\FNH�lU�'DUOHQH�(��:HLQJDQG��%LUJLWWD�$UQHUXS�&RRSHU�	�%R�(GYDUGVVRQ��0DWV
0DJQXVVRQ�	�+nNDQ�)RUVVEODG��3HWHU�*ULIILWKV�	�6KHLOD�3DQWU\�VDPW�.HLWK�+DUW�RFK
&KULVWLDQ�*U|QURRV�

,�GHWWD�NDSLWHO�WDU�MDJ�XSS�WHUPHQ�PDUNQDGVI|ULQJ��UHGRYLVDU�NRUWIDWWDW�I|U
WMlQVWHPDUNQDGVI|ULQJHQV�XWYHFNOLQJ�VDPW�SUHVHQWHUDU�HWW�DQWDO�WHRULHU�NULQJ�lPQHW�

������7HUPHQ�PDUNQDGVI|ULQJ

Philip Kotler definierar marknadsföring som ´D�VRFLDO�DQG�PDQHJHULDO�SURFHVV�E\�ZKLFK
LQGLYLGXDOV�DQG�JURXSV�REWDLQ�ZKDW�WKH\�QHHG�DQG�ZDQW�WKURXJK�FUHDWLQJ�DQG�H[FKDQJLQJ
SURGXFWV�DQG�YDOXH�ZLWK�RWKHUV´�(s. 5).�Definitionen förklarar han genom termerna QHHGV�
ZDQWV��GHPDQGV��SURGXFWV��YDOXH��VDWLVIDFWLRQ��H[FKDQJH��WUDQVDFWLRQV och PDUNHWV��För att
gemene man lättare ska komma ihåg Kotlers koncept har denne konstruerat fyra P:n som
lyder enligt följande: 3URGXFW, 3ULFH, 3ODFH och 3URPRWLRQ (Kotler 2001, s.4-11).

Darlene E. Weingand går igenom arbetet med att marknadsföra/planera biblioteks- och
informationstjänster från absolut början till slut. Även hon inleder sin bok med att ta upp
termen marknadsföring och hur detta fenomen hänger samman med planeringsprocessen.
Weingand hänvisar till Kotlers definition och tar även upp hans fyra P:n. Hon har dock valt
att utöka dessa till sex i sitt resonemang. De två ytterligare P:na är 3UHOXGH�samt 3RVWOXGH.
Dessa två termer kan förenklat översättas och förklaras som utvärdering före respektive efter
marknadsföringsprocessen (Weingand 1999, s.1-20).

Enligt Birgitta Arnerup-Cooper och Bo Edvardsson som har skrivit boken
7MlQVWHPDUNQDGVI|ULQJ�L�WHRUL�RFK�SUDNWLN varierar synen på marknadsföring beroende på
vilken organisation eller vilket företag som står i fokus, men också mellan kollegor inom en
och samma verksamhet och många ser på marknadsföring som synonymt med reklam och
försäljning. Enligt de båda författarna handlar dagens marknadsföring om att hantera
relationer och interaktioner. Istället för att fokusera på enskilda transaktioner prioriteras nu
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långsiktiga affärsrelationer och strategiska positioner i nätverk av olika slag.
Marknadsföringen har helt enkelt omvandlats från att vara transaktionsorienterad till att bli
relationsorienterad (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s.16-18).

Även  Arnerup-Cooper och Edvardsson hänvisar till Kotler och hans två synsätt på
marknadsföring. Dels marknadsföring som SKLORVRSK\ och dels marknadsföring som FUDIW.
Det förstnämnda synsättet handlar om grundläggande värderingar och attityder som vägleder
anställda i ett företag eller inom en organisation. En gemensam grund som måste accepteras
av alla. Det andra synsättet fokuserar på de verktyg och tekniker som går hand i hand med
marknadsföring (ibid).

Enligt Peter Griffiths & Sheila Pantry är marknadsföring den process som ansvarar för att
upptäcka och tillfredsställa kundens behov samt utveckla varor och/eller tjänster som är
lönsamma. Syftet med reklam är enligt ovan nämnda att hjälpa kunden få upp ögonen för
varan/tjänsten samt skapa en positiv bild av verksamheten. Även för den mest spektakulära
och populära tjänst krävs marknadsföring för att nå framgång (Griffiths & Pantry 1998, s. 70-
78 )

Christian Grönroos, ekon. dr. och sakkunnig i marknadsföring med betoning på
tjänstemarknadsföring, anser att innebörden av termen är ”DWW�HWDEOHUD��XSSUlWWKnOOD�RFK
I|UVWlUND�O|QVDPPD�UHODWLRQHU�PHG�NXQGHU�RFK�DQGUD�SDUWHU��Vn�DWW�GH�LQEODQGDGH�SDUWHUQDV
PnO�NDQ�XSSQnV��'HWWD�nVWDGNRPPHV�JHQRP�|PVHVLGLJD�XWE\WHQ�RFK�XSSI\OOHOVHU�DY�O|IWHQ��”
(Grönroos 1992, s.147).

En definition som skiljer sig något från ovanstående bidrar American Marketing Association,
AMA, med. ́ 0DUNHWLQJ��0DQDJHPHQW��LV�WKH�SURFHVV�RI�SODQQLQJ�DQG�H[HFXWLQJ�WKH
FRQFHSWLRQ��SULFLQJ��SURPRWLRQ��DQG�GLVWULEXDWLRQ�RI�LGHDV��JRRGV��DQG�VHUYLFHV�WR�FUHDWH
H[FKDQJHV�WKDW�VDWLVI\�LQGLYLGXDO�DQG�RUJDQL]DWLRQDO�REMHFWLYHV´ (Arnerup-Cooper &
Edvardsson 1998, s.17).

������7MlQVWHPDUNQDGVI|ULQJHQV�XWYHFNOLQJ

Under 1950-talet var det de konsumentvaruproducerande företagen som satte reglerna för
marknadsföringen i Sverige. Under 60-talet regerade den industriella marknaden men på
grund av en snabb tillväxt inom den offentliga sektorn fick non-profitorganisationer stor
uppmärksamhet och tog över under 70-talet. 6RFLDO�PDUNHWLQJ blev ett populärt uttryck .
Först under 80-talet riktades blickarna mot tjänstsektorn som legat i skymundan trots snabb
tillväxt och stor marknadsandel (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998,  s.18-21).

Mats Magnusson och Håkan Forssblad (2000, s.11-21) ger läsaren en bra och överskådlig
insikt i marknadsföringens utveckling genom tiderna. Detta gör de genom att dela in synen på
marknadsföring i olika filosofier som speglar de jag tagit upp ovan men är något mer
specificerade:

½ 1940-1950 var det den SURGXNWLRQVRULHQWHUDGH marknadsföringen som dominerande.
Synsättet härstammade från industrialismen och var en produkt av till synes omättade
marknader. Det centrala var att besitta en rationell produktionsapparat. Exempel som tas
upp är bland annat de stora varven, gjuterierna och stålverken (ibid).
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½ Åren 1950-1960 utmärktes av en SURGXNWRULHQWHUDG filosofi. Sverige som hade varit
relativt skyddat från världskriget under 40-talet hade ett stort försprång mot övriga Europa
och kunde tillgodose behovet av förnödenheter och sprida de uppfinningar som tillkommit
men ännu inte nått alla marknader. En omfattande försäljningspotential kunde konstateras
och stora produktföretag som Tetra Pak, Sandvik och Coromanstål blev världsberömda
märken. Magnusson och Forssblad poängterar dock att entreprenören/intraprenören inte
nödvändigtvis klarar sig med en tekniskt väl utvecklad produkt i dagens läge (Magnusson
& Forssblad 2000,  s.11-21).

½ 1960-1970 tillverkades en stor mängd produkter men då efterfrågan sjönk tvingades
företagen att fokusera mer på försäljning än produktion och P|UGDQGH�UHNODP blev en
välkänd term. Trots detta fortsatte dock produktkvaliteten att vara en avgörande faktor för
framgång. Den I|UVlOMQLQJVRULHQWHUDGH filosofin lever kvar än idag (ibid).

½ 1970-1980 sattes marknadens behov, önskemål och problem i centrum. Produktionen och
försäljningen anpassades efter kundens anspråk. Den PDUNQDGVRULHQWHUDGH filosofin
banade vägen för en starkare kundsyn (ibid).

½ 1980-90 översteg utbudet på många marknader efterfrågan. Företagare blev tvungna att se
sig om efter nya konkurrensmedel och strategier. Frasen ”kunden i centrum” fick ökad
betydelse  och likaså uttrycket VHUYLFHNYDOLWHW (ibid).

½ Under största delen av 1990-talet styrdes marknadsföringen av en så kallad
UHODWLRQVRULHQWHUDG filosofi. Denna filosofi är en förädling av kundfilosofimodellen där
kontakter och relationer har en betydande roll i kombination med kundanpassade
produkter. .XQGORMDOLWHW och O|QVDPKHW var två termer som användes i stor utsträckning
(ibid).

½ Idag har en vidare utveckling av relationsorienteringen skett. Detta bland annat på grund
av att interaktionen mellan leverantör och kund blivit ännu en viktig del i relations-
marknadsföringen samtidigt som varumärket fått allt större betydelse. Kraven på
leverantören har ökat och företaget måste år 2001 ha en företagskultur som kunden kan
identifiera sig med. Etiken sätts i centrum samtidigt som ”gratisaffärer” (exempelvis olika
förmånskort genom vilka kunden erhåller rabatter eller värdegemenskap) får ökad
betydelse (ibid).

Innan 1980 skrevs det inte särskilt mycket om tjänstemarknadsföring eftersom tjänster då
snarare ansågs vara komplement till en vara. Efter decenniebytet 70/80 kom dock termen
”service” i fokus och det började forskas i ämnet. Litteraturen är än idag tämligen begränsad
och det råder en oklarhet om vad som utmärker effektiv tjänstemarknadsföring. De menar
dock att tjänsteföretag stegvis börjar utnyttja marknads-föringens hela potential och arbetar
sig neråt utefter följande lista (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998,  s.18-19):

½ Försäljning
½ Reklam och kommunikation
½ Produktutveckling
½ Differentiering och konkurrentanalyser
½ Kundservice
½ Tjänstekvalitet
½ Integration och relationsmarknadsföring
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������7HRULHU�NULQJ�PDUNQDGVI|ULQJ�PHG�IRNXV�Sn�WMlQVWHPDUNQDGVI|ULQJ

.RUW�RP�.RWOHUV�WDQNDU�NULQJ�PDUNQDGVI|ULQJ
Kotler anser att marknadsföring inte bara är en affärsfunktion utan en filosofi som
genomsyrar och manövrerar hela verksamheten. Målet är att skapa och utveckla relationer
med existerande och/eller potentiella kunder så att varje kund blir en nöjd kund. Det handlar
inte i så stor utsträckning om försäljning och bra reklam utan snarare om att planera.
Marknadsföraren måste veta vad han eller hon vill och tänker genomföra. En identifiering av
kundernas behov är nödvändig för att kunna erbjuda lösningar som sticker ut från mängden
genom till exempel bra kvalitet, låga priser och god service (Kotler 2001, s.13-18, 91-92).

Kotler använder sig, som tidigare nämnts, av termerna QHHGV, ZDQWV� GHPDQGV, SURGXFWV,
YDOXH� VDWLVIDFWLRQ, H[FKDQJH, WUDQVDFWLRQ� UHODWLRQVKLSV samt PDUNHW för att skildra sin syn på
marknadsföring. Alla dessa koncept är länkade i något han kallar för &RUH�PDUNHWLQJ�FRQFHSWV
där varje koncept härstammar från det föregående (ibid, s.4-11).

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att jag endast använder Kotler för att belysa en
övergripande teori kring marknadsföring. Kotlers teorier är inte därför nödvändigtvis
applicerbara vid marknadsföring av tjänster.

0DUNQDGVI|ULQJ�DY�WMlQVWHU�HQOLJW�*U|QURRV
Enligt Grönroos har marknadsföring av tjänster två funktioner. Dels den traditionella
marknadsföringsfunktionen som inte är bunden till produktionen eller konsumtionen och dels
den interaktiva marknadsföringsfunktionen som i allra högsta grad är ansluten till
produktionsprocessen. Den traditionella marknadsföringen kan kort förklaras som, för det
mesta opersonliga, åtgärder riktade mot stora kundgrupper. Dessa åtgärder kan dock i vissa
fall kännetecknas som personliga då till exempel en representant för en säljare ger kunden en
broschyr eller något annat kommunikationsmaterial. Reklam, PR och prissättning används för
att skapa en tilltalande bild av verksamheten och attrahera kunder. Den första funktionens
syfte är helt enkelt att väcka intresse på marknaden, medan den andra funktionen fokuserar på
att förvandla detta intresse till försäljning och återförsäljning. Den andra funktionen går med
andra ord ut på att producera åtgärder som ska leda till försäljning och avsättning av
tjänsteutbudet. Fokus ligger på den köpar-säljarinteraktionen som utvecklas när en kund visat
intresse för de tjänster företaget erbjuder (Grönroos 1996, s. 54-60).

De två marknadsföringsfunktionerna kopplas senare ihop i en modell över den strategi som
företaget valt att jobba med. Denna modell kallas, enligt Grönroos, för beskrivningsmodell.
Se figuren på nästa sida för en schematisk bild av modellen.
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Grunden för all marknadsföring är de behov som uppkommer hos marknaden. Det är dessa
behov som sedan ska styra utvecklingen av tjänsterna, den så kallade tjänsteidén.
Marknadsföringen ska genomsyras och utarbetas efter företagets profil. Den är avgörande för
verksamhetens framgång eller fall. Om profilen inte tilltalar målgruppen riskerar
verksamheten att erhålla föga respons på utförda marknadsföringsåtgärder. Profileringen är en
förutsättning och nödvändighet för tjänsteföretagets utveckling (Grönroos 1996, s.54-60).

Tjänsteerbjudandena bestäms inom ramen för den interaktiva marknadsföringsfunktionen och
har givetvis tilldelats en central plats i modellen. Utmed kanterna i figuren hittar vi de
åtgärder som tillhör den traditionella marknadsföringsfunktionen, bland annat i form av
prissättning och PR-aktiviteter. Både behoven och profilen samverkar i någon form med de
konkurrensmedelsstrategier företaget väljer att arbeta med. De tjänster som presenteras för
marknaden kommer att påverka det redan existerande behovet (ibid).

Som en förlängning av Grönroos teorier har man skaffat sig erfarenheter kring det unika med
marknadsföring av tjänster. Bland annat har SMG-gruppen med Richard Norman i spetsen
varit mycket framstående beträffande termen 6HUYLFH�0DQDJHPHQW��Det viktigaste kring dessa
framarbetade teorier om tjänstemarknadsföring kan kortfattat presenteras punktvis enligt
följande:

½ Tjänster är mer komplexa än konsumtionsvaror
½ Produktion och konsumtion av en tjänst sker för det mesta samtidigt
½ Interaktionen mellan kund och leverantör är avgörande för värdet på tjänsten
½ Tjänster kan inte lagras
½ Tjänster kan vara en del av så kallade systemförsäljningar
½ Marknadsföringen är oftast i hög grad personanknuten

(Magnusson & Forssblad 2000, s.81-82).

Beskrivningsmodell (Grönroos, 1996, s. 56)
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0DUNQDGVI|ULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�HQOLJW�:HLQJDQG
Darlene Weingand hävdar att systematisk marknadsföring och planering är två processer som
fram tills nu grovt förbisetts som viktiga verktyg inom organisationsledning. Tidigare
definierades marknadsföring av konceptet ”att sälja” men denna syn har ändrats dramatiskt.
Istället för att designa en produkt som sedan säljs till en potentiell målgrupp domineras
dagens marknadsföring av ett perspektiv som bygger på identifierade behov hos målgruppen
(Weingand 1999, s.1-20).

Att marknadsföra och planera bibliotek- och informationstjänster bör, enligt Weingand, starta
i den fas hon benämner 3UHOXGH  eller 7KH�PDUNHWLQJ�DXGLW. Inom ramen för denna fas synas
verksamhetens miljö med fokus på de marknader som kan vara av intresse, eventuella kunder
och konkurrenter. Marknadsföringssystemet, organisationens mål, program och
implementering ska också ses över. Sist men inte minst utvärderas de marknadsförings-
aktiviteter och strategier som redan sker inom verksamheten med fokus på företagets
produkter, prissättning, distribution samt all form av personalkontakt och försäljnings-
främjande åtgärder. Efter en grundlig analys av den miljö verksamheten kommer att drivas i
bör företaget utföra en så kallad miljöscanning för att identifiera trender och framtida
möjligheter. Kommande förändringar vad gäller kundbehov kan då lättare förutses och
förhoppningsvis tillgodoses på ett smidigt sätt (ibid).

Efter denna inledande och kartläggande fas är det dags att se över de fyra P:n som Kotler
gärna använder för att beskriva sin syn på marknadsföring: 3URGXFW��3ULFH��3ODFH�och
3URPRWLRQ. Dessa fyra element kräver hög betänksamhet, men det är den sista fasen som
länkar samman marknadsförings- och planeringsprocessen. 3RVWOXGH� den slutgiltiga
utvärderingen, kan både vara formativ/ processinriktad då den utvärderar hela aktiviteten,
eller summativ/slutgiltig i vilket fall den värderar vid slutsatsen av ett projekt och bedömer
helheten. Enligt Weingand är dock båda nödvändiga för att utvärderingsfasen ska vara
komplett (ibid).

Weingand hävdar inte att informationsmäklare och andra utövare inom bibliotek- och
informationsvetenskap bortser från planering. Hon anser snarare att de flesta är mycket väl
medvetna om vikten av att implementera planeringsprocessen.. Planeringsprocessen
innehåller, enligt Weingand, fyra åtskilda men ändock besläktade angreppssätt:

½ Planering som filosofi
½ Planering som en process
½ Planering som underlättar beslutstagande
½ Planering som en mix av relaterade miniplaner

Weingand propagerar således för en sammanslagning av marknadsförings- och
planeringsprocessen. Detta eftersom processerna  på egen hand är mindre effektiva men
tillsammans förstärker varandras potentialer. Planeringen bidrar med de koncept som ska
styra arbetet medan marknadsföringen genomför de ur planeringen utläsbara direktiven (ibid).
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Figuren nedan visar en sammanslagning av de båda processerna där det insamlade
marknadsföringsunderlaget fungerar som en bas åt de båda förloppen.

Hur entreprenören/ intraprenören väljer att arbeta med marknadsföring kan, enligt Weingand,
vara avgörande för hur verksamheten kommer att te sig. Marknadsföring kan ses som en
transfusion som medför ny och vital vätska in i en organisation (Weingand 1999, s.2).

0DUNQDGVI|ULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�HQOLJW�:RUPHOO
Enligt Wormell bör en framgångsrik marknadsföring för FBIS (Fee-Based Information
Services) bland annat innehålla:

½ Identifikation av potentiell och givetvis lämplig målgrupp

½ En design av tjänsten/tjänsterna som möter målgruppens faktiska efterfrågan och behov

½ En försäkran om att erbjudna tjänster levereras med en kvalitet som lever upp till
nuvarande klienters behov och för med sig ett gott rykte som kan leda till nya kunder

½ Reklam som utformas på ett sådant sätt att den passar utvald målgrupp

½ En övervakning av kvalitet och lämplighet vad gäller tjänsten/tjänsterna

Hon påpekar vidare de olika aspekter som bör vägas in i val av tjänst/tjänster och anser bland
annat att valet bör reflektera matchningen mellan efterfrågan och tjänst samt huruvida tjänsten
är lämplig för organisationen. Enligt Wormell illustrerar den privata sektorn denna process
väldigt väl. Detta eftersom de lättare kan anpassa tjänsterna efter specifik målgrupp.
Aktörerna inom den offentliga sektorn är  inte tillräckligt ofta försedd med denna perfekta
matchning av målgruppens behov utan får utforska olika alternativ (Wormell 1998).

Sammanslagning av marknadsförings- och planeringsprocessen (Weingand 1999, s.15)
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En annan viktig del i marknadsföringsstrategin är formen för betalning. Wormell tar upp tre
olika prissättningsformer:

½ Pay as you go-principen
½ Direktbetalning
½ Abonnering

Att kunden betalar efter användning medför kanske en högre nota men är en ganska angenäm
prissättning för såväl kunden som informationsförmedlaren. När det handlar om större
uppdrag eller konsulthjälp är det dock mer vanligt att specialisten begär så kallad 8S�IURQW�
EHWDOQLQJ. Det finns enligt Wormell både fördelar och nackdelar med denna metod. Hur man
får någon att betala för en tjänst som inte har en på förhand säker utgång är dock den mest
debatterade frågan. Den tredje metoden är också ganska vanlig på informationsmarknaden
och baseras på olika typer av abonnemang. Kunden abonnerar på en tjänst som förmedlaren
erbjuder skapar en känsla av tillhörighet. Kunden blir medlem i en grupp där alla har liknande
problem. Informationsspecialisten kan givetvis erbjuda sina kunder en kombination av dessa
metoder men hur denne än väljer att göra bör han/hon vara medveten om att prissättningen
styr verksamhetens utgång och således är en taktisk fråga (Wormell 1998).

0DUNQDGVI|ULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�HQOLJW�*ULIILWKV�RFK�3DQWU\�PHG�LQOlJJ�DY�+DUW
VDPW�0DJQXVVRQ�)RUVVEODG
Peter Griffiths  och Sheila Pantry tar, i sitt bidrag till serien 7KH�VXFFHVVIXO�/,6�SURIHVVLRQDO�
upp en del hållpunkter som kan vara viktiga att reflektera över när det gäller marknadsföring
av innovativa informationstjänster. Centrala termer/uttryck att ta i beaktande vid
marknadsförings- och reklamprocesser är bland annat kommunikation, marknadsplan och
utvärdering (Griffiths & Pantry 1998, s.70-78).

Griffiths och Pantry har främst fokuserat på den så kallade intraprenören, dvs den som arbetar
under en större moderorganisation med, i detta fall, någon form av informationstjänst.
De båda författarna resonerar utifrån sex hållpunkter beträffande marknadsföring av
informationstjänster��LPDJH��NRPPXQLNDWLRQ��PDUNQDGVSODQ��SXEOLFLWHWVYHUNW\J��EXGJHW och
XWYlUGHULQJ (ibid). Nämnda punkter kommer jag att använda som utgångspunkt för den
empiriska delen av uppsatsen.

���,PDJH
Den första punkten är verksamhetens image. Inom detta område nämns faktorer som
kundbemötande, personalkunskaper samt värdehöjande åtgärder. Att skapa rätt image för
verksamheten är oerhört viktigt. Det är nödvändigt att uppträda affärsmässigt och utveckla en
förståelse för de potentiella kundernas uppfattningar och attityder, samt insupa målgruppens
ekonomiska och kulturella situation. I slutändan handlar det om att göra kunden nöjd eftersom
han eller hon med största sannolikhet sprider vidare ett rykte. En missnöjd kund gör det
garanterat, och då är det inte ofta av god art (Griffiths & Pantry 1998, s.70-78).

Enligt Magnusson och Forssblad krävs det målgruppsorientering inom allt
marknadsföringsarbete. Det är givetvis viktigt att både lokalisera och skaffa information om
potentiella kunders beteende, behov och önskningar. Bakom en målgrupps beteende ligger
som tidigare nämnt kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Den kulturella
aspekten är den bredaste och har djupast inverkan. Ur den kulturella bakgrunden växer
värderingar och därmed också konsumentvanor fram. Den sociala faktorn handlar om vilka
grupper individen tillhör eller vill tillhöra medan den personliga belyser ålder, yrke,
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ekonomisk status och livsstil. Den psykologiska aspekten fokuserar på vilken individens
motivation, vilken perception och vilka attityder som denne bär med sig (Magnusson &
Forssblad 2000, s.107-108).

En bra hjälp vid målgruppsorientering kan vara PDUNQDGVVHJPHQWHULQJ. Att segmentera en
marknad innebär uppdelning i olika delmarknader. Detta för att bättre kunna lokalisera
målgrupper, men även för att lättare kunna rikta budskap. Fördelar med segmentering är,
enligt Magnusson och Forssblad, bland annat att analysmöjligheterna blir bättre, att
produktionsanpassningen underlättas och att informationen  och kommunikationen lättare kan
anpassas efter utvald målgrupp. Verksamheten erhåller helt enkelt en högre  och bättre
kunskap om marknaden  samtidigt som kostnaderna för kundbearbetning blir lägre ur ett
långsiktigt perspektiv. Marknaden kan bland annat delas in geografiskt, demografiskt eller
efter kundgrupp (den sistnämnda grupperingen kan exempelvis ytterligare delas in i proffs
och amatörer) (ibid).

���.RPPXQLNDWLRQ
God kommunikation mellan informationsmäklaren och moderorganisationen (om sådan finns)
och stora personliga nätverk underlättar det hårda arbetet med att nå framgång.
Författarna anser att kontinuerlig kommunikation gör det möjligt för informationsmäklare att:

½ informera existerande och potentiella kunder om utbudet av tjänster och tillgången till
informationskällor

½ arbeta upp en god relation till stora delar av moderorganisationen (dessa kan sedan
fungera som en viktig supportgrupp)

½ få in en fot i organisationens maktcentrum
½ erbjuda sina tjänster som assistans i olika nya projekt som dyker upp inom organisationen
½ synas och höras inför resten av organisationen

Att synas och höras kan entreprenören/intraprenören bland annat göra genom att hålla
föredrag, delta i seminarier och/eller konferenser samt arrangera öppet hus. Varje lite detalj
kan vara avgörande och det är viktigt att plattformen för tjänsterna, informationscentret, alltid
ser inbjudande och välskött ut (ibid).

Keith Hart har också producerat ett bidrag till serien 7KH�VXFFHVVIXO�/,6�SURIHVVLRQDO.
Han anser att de flesta av alla de som säger sig har provat på marknadsföring men inte fått ut
något av det egentligen inte alls har tagit sig an processen. Det hela bottnar i uppfattningen
om termen marknadsföring. Hart tror att många blandar ihop marknadsföringsprocessen med
alla de aktiviteter som kan utföras inom en sådan. Han tror att denna missuppfattning grundar
sig på det faktum att aktiviteternas del i marknadsföringen går under benämningen 0DUNHWLQJ
FRPPXQLFDWLRQV som i sin tur ofta kortas av till 0DUNHWLQJ och på så sätt vilseleder den ovane.
Hart beskriver hela marknadsföringsprocessen med sex ord; ´0DUNHWLQJ�DQWLFLSDWHV�DQG
PHHWV�FXVWRPHU�GHPDQG´�(s.7). Han poängterar att marknadsföring inte är detsamma som
försäljning eller reklam samt att marknadsföring inte bara är till för den avdelning som bär
samma namn (Hart 1999, s. 3-9).

Hart fokuserar på fyra områden beträffande marknadskommunikation: 35��DQQRQVHULQJ�
GLUHNWSRVW�och�XWVWlOOQLQJDU�PlVVRU. Han nämner AIDA som ett exempel på en modell för
denna typ av marknadskommunikation. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action
och modellen kan följaktligen med fördel användas vid planering av reklam. Målet med
kommunikationen är att i första hand dra till sig uppmärksamhet, att på något sätt skapa ett
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behov eller en önskan hos kunden som han eller hon till varje pris försöker tillgodose eller
reducera (Hart 1999, s. 3-9).

Public relations (PR)
PR är den planerade kommunikation som dyker upp i riktade meddelanden via offentliga
media. Såväl tryckta som elektroniska media, men även direktsändningar i radio och/eller TV
kan komma på tal. Det gemene man främst menar med PR är naturligtvis 3UHVV�5HOHDVHV men
även så kallade +DSSHQLQJV som arrangeras för dessa mediers personal kan räknas till PR.
Enligt Hart är styrkorna med PR att verktyget inger trovärdighet och auktoritet samtidigt som
det hjälper informatören att nå rätt människor. Dessutom är det ett billigare verktyg än till
exempel annonsering (ibid).

Annonsering
Annonseringens styrkor ligger bland annat i kommunikationen och därmed fokuseringen på
varan och/eller tjänsten. Varumärket och bilden av verksamheten lyfts fram på ett bra sätt
samtidigt som verksamheten demonstrerar märkeslojalitet och självkänsla. Annonsering
gynnar också positionering och försäljning. För att en annons ska vara framgångsrik krävs det
att den har upptäckts, blivit läst och förstådd men även ihågkommen och varit lätt att svara på
(ibid).

Direktpost
Direktpost kan vara personifierad, den behöver inte vara begärd och skickas oftast via post.
Vilken framgång detta kommunikationsmedel har beror i huvudsak på vilken lista med
adresser som nyttjats, vilka erbjudanden som lagts fram  samt hur själva meddelandet
utformats. Styrkorna med att använda sig av direktpost är, enligt Hart, den personliga faktorn,
den höga fokuseringen, att det är ett lätt kommunikationsmedel att kontrollera och mäta
samtidigt som det är relativt ekonomiskt. Ett potentiellt problem skulle kunna vara så kallat
”junkmail” (mottagaren tror/anser att det är ännu ett reklambrev i mängden och slänger bort
det). Detta problem kan dock lösas med hjälp av en uppdaterad lista, brevmärkning (kanske
med varumärket), erbjudanden som lockar samt annorlunda utformning eller innehåll som får
mottagaren att höja på ögonbrynet (ibid).

Utställningar/mässor
Bibliotek deltar sällan på mässor eftersom det både anses vara dyrt och dessutom kan vara en
klurig kommunikationskanal att utvärdera. Hart uppmanar dock alla som funderar på nya sätt
att marknadsföra sin verksamhet att inte utesluta detta medel utan närmare eftertanke (ibid).

���0DUNQDGVSODQ
Att definiera en marknadsplan är den tredje hållpunkten som Griffiths & Pantry resonerar
kring och de ger även informationsmäklaren ett antal tips för konstruktion av en sådan. Det
gäller att bestämma…

½ vilka tjänster/varor som det ska göras reklam för
½ vilken eller vilka målgrupper verksamheten ska rikta sig till
½ hur reklamen ska utformas
½ vilken tidsram arbetet ska utföras inom
½ vilka verktyg som ska användas, dvs vilka marknadskanaler som ska utnyttja
½ hur stor budget som finns tillgänglig för projektet
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Anledningar till att göra reklam för sin verksamhet kan i intraprenörens fall röra sig om att det
råder brist på beställningar, att den övriga personalen inte är medveten om de kunskaper och
tjänster som erbjuds eller att intraprenören köpt in ett nytt in-house system som kunderna
behöver lära och vänja sig vid (ibid).

Magnusson & Forssblad tar även de upp vikten av arbetet med en marknadsplan och har
bland annat formulerat riktlinjer för detta arbete med hjälp av en PDUNQDGVSODQHULQJVPRGHOO.
Enligt de båda författarna består marknadsplanens grund av fyra stolpar som sedan var och en
innefattar ett antal hållpunkter som kan vara bra att följa:

Marknadsplanen skall enligt Magnusson och Forssblad bland annat ge svar på hur marknaden
ser ut nu samt redogöra för framtidsvisioner. Den ska tala om vilka delar av marknaden som
är av störst intresse, visa på vilka fördelar den specifika verksamheten har gentemot
konkurrenterna och precisera vilka marknadsåtgärder som ska genomföras och prioriteras.
Vidare ska marknadsplanen visa på hur konkurrenterna positionerar sig på marknaden,
beskriva förväntade resultat samt visa på hur marknadsföringsarbetet ska genomföras och
följas upp. De hävdar dock att själva marknadsplaneringsarbetet i själva verket är viktigare än
den faktiska planen (Magnusson & Forssblad 2000, s.107-108).

���3XEOLFLWHWVYHUNW\J
Det finns en mängd olika typer av publicitetsverktyg som kan användas för att nå ut till den
utvalda målgruppen/målgrupperna. Enligt Griffiths och Pantry måste den som informerar föra
fram sitt budskap minst tre gånger innan mottagaren tagit till sig informationen. Exempel på
verktyg som kan användas för att meddela budskap av olika slag är:

½ e-post
½ nyhetsblad
½ personlig kontakt
½ öppet hus

���.RQNXUUHQVPHGHO
- Prissättning
- Produktutveckling och sortiment
- Plats/tillgänglighet
- Personlig försäljning
- Reklamkampanjer
- Sammanfattande tidsplaner
- Aktivitetsplaner
- Kundvårdsprogram

���.RQWUROO
- Orderstock
- Faktureringsstatistik
- Nyckeltal
- Marknadsutveckling
- Konkurrenternas agerande
- Lönsamhet
- Måluppfyllelse

���1XOlJH�RFK�I|UXWVlWWQLQJDU
- Marknadsstrategi
- Resurser för marknadsföringen
- Produkterna och sortimentet
- Kunderna
- Konkurrenterna
- Omvärldsfaktorer

���%HVOXWDQGH�JUXQGHU
- Marknadsutbyte
- Lönsamhet
- Marknadsandel
- Volym
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½ skriva brev eller ringa
½ broschyr
½ moderorganisationens nyhetsbrev

���%XGJHW
Budgeten�spelar en avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Hur mycket pengar som finns att
tillgå bestämmer vilka insatser som kan göras. Griffiths och Pantry påpekar att det är viktigt
att räkna med personalkostnaden som kanske lätt glöms bort och ger samtidigt råd om hur
man kan spara in på omkostnader genom att exempelvis utnyttja redan befintliga
informationsbroschyrer (Griffiths & Pantry 1998, s.70-78).

���8WYlUGHULQJ
Efter realiserad marknadsföringsaktivitet är det nödvändigt att utvärdera det utförda arbetet.
Griffiths & Pantry rekommenderar att ständigt föra statistik över erbjudna tjänster. Detta
eftersom reklamsatsningar då kan utvärderas genom att mäta möjlig ökning av användnings-
frekvensen. Det kan också vara intressant att ta fram siffror för de tjänster som inte
marknadsförts men funnits tillgängliga samtidigt som satsningen skedde (ibid).

De båda författarna påpekar slutligen vikten av intern marknadsföring. I intraprenörens fall är
det moderorganisationens förståelse eller brist på förståelse som avgör vilken
utveckling/framtid denne har att vänta (ibid).

$YUXQGQLQJ«
John Seifer hävdar i en artikel att förtjänstnyckeln, för alla slags experter, är relationer. Han
påpekar att människor köper mer än bara råd eller kunskap. De vill ha säkerhet, ges
vägledning och helt enkelt kunna lita på den professionella yrkesutövaren. Att det ofta är en
känslomässig faktor inblandad i de omständigheter som gör att en individ söker hjälp är en
bidragande faktor till dessa önskemål. Seifer anser att det i vissa fall till och med är viktigare
att experter kan möta den känslomässiga aspekten än att de besitter en hög kunskap (Seifer,
1996).
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.DSLWHO����8QGHUV|NQLQJHQV�UHVXOWDW

8QGHU�GHWWD�NDSLWHO�UHGRJ|U�MDJ�I|U�XWI|UG�HPSLULVN�VWXGLH��+lU�ILQQHU�OlVDUHQ�HQ
VDPPDQVWlOOQLQJ�DY�GH��L�IHEUXDUL�PnQDG�nU�������XWI|UGD�LQWHUYMXHU�VRP�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U
PLQ�XSSVDWV�

.DSLWOHW�LQOHGV�PHG�HQ�NRUW�EHVNULYQLQJ�DY�RFK�LQWURGXNWLRQ�WLOO�GH�VMX�I|UHWDJ�RUJDQLVDWLRQHU
VRP�MDJ�YDOW�DWW�IRNXVHUD�Sn�L�PLQ�XQGHUV|NQLQJ��VDPW�HQ�SUHVHQWDWLRQ�DY�GHQ�SHUVRQ�GH
SHUVRQHU�VRP�VWlOOW�XSS�I|U�LQWHUYMX��9LGDUH�I|OMHU�HQ�VDPPDQVWlOOQLQJ�DY�GHQ�LQIRUPDWLRQ�MDJ
LQKlPWDW��VWUXNWXUHUDG�HIWHU�GH�VH[�KnOOSXQNWHU�I|U�PDUNQDGVI|ULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU
VRP�3HWHU�*ULIILWKV�RFK�6KHLOD�3DQWU\�SUHVHQWHUDU�L�%HFRPLQJ�D�VXFFHVVIXO�LQWUDSUHQHXU��$
SUDFWLFDO�JXLGH�WR�FUHDWLQJ�DQ�LQQRYDWLYH�LQIRUPDWLRQ�VHUYLFH��'HVVD�VWROSDU�lU�LPDJH�
NRPPXQLNDWLRQ��PDUNQDGVSODQ��SXEOLFLWHWVYHUNW\J��EXGJHW�VDPW�XWYlUGHULQJ��VH�VW\FNH������
I|U�HQ�PHU�LQJnHQGH�UHGRJ|UHOVH���-DJ�KDU�lYHQ�EHVOXWDW�DWW�OlJJD�WLOO�HQ�SXQNW�NDOODG
YHUNVDPKHWVDQDO\V�I|U�DWW�JH�OlVDUHQ�HQ�GMXSDUH�ELOG�DY�GH�YHUNVDPKHWHU�MDJ�YDOW�DWW
XQGHUV|ND���-DJ�DQVHU�DWW�GH�VH[�SXQNWHU�VRP�*ULIILWKV�RFK�3DQWU\�WDU�XSS�lU�YlOGLJW�EUD��PHQ
MDJ�VDNQDU�HQ�LQOHGDQGH�GHO�RP�GH�I|U�GHQ�H[WHUQD�NRPPXQLNDWLRQHQ�XQGHUOLJJDQGH
EDVVWUDWHJLHUQD��8WDQ�RYDQ�QlPQG�SXQNW��W\FNHU�MDJ�LQWH�DWW�DQDO\VHQ�DY�GH�WYn�ROLND�W\SHUQD
DY�LQIRUPDWLRQVI|UPHGODUH�EOLU�IXOOVWlQGLJ��$YVQLWWHW�I|U�YHUNVDPKHWVDQDO\V�EHKDQGODU
LQWHUYMXREMHNWHQV�DUEHWH�PHG�PnO��PnOJUXSSHU�RFK�SULVVlWWQLQJ�

,QIRUPDWLRQHQ�XQGHU�YDUMH�DYVQLWW�lU�LQGHODG�L�WYn�GHODU��GHOV�L�VYDU�HOOHU�LQKlPWDG
LQIRUPDWLRQ�IUnQ�GH�VWXGLHREMHNW�VRP�VND�UHSUHVHQWHUD�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU�HUEMXGQD�DY�IRON��
K|JVNROH���XQLYHUVLWHWV��HOOHU�IRUVNQLQJVELEOLRWHN�RFK�GHOV�UHVSRQV�IUnQ�GH�VMlOYVWlQGLJD
LQIRUPDWLRQVPlNODUH�VRP�IUlPVW�NDQ�ORNDOLVHUDV�LQRP�GHQ�SULYDWD�VHNWRUQ�
'H�WYn�NDWHJRULHUQD�EHQlPQV�JUXSS�$�UHVSHNWLYH�JUXSS�%�

���� 3UHVHQWDWLRQ�DY�VWXGLHREMHNW

������*UXSS�$��,QIRUPDWLRQVWMlQVWHU�HUEMXGQD�DY�IRON���K|JVNROH���XQLYHUVLWHWV�
HOOHU�IRUVNQLQJVELEOLRWHN

.DUROLQVND�,QVWLWXWHWV�%LEOLRWHN��.,%�
KIB är Sveriges största medicinska bibliotek och även nationellt ansvarsbibliotek inom
medicin, odontologi (tandläkarvetenskap) och vårdvetenskap. Biblioteket tillgodoser dagligen
över 1000 dokumentbeställningar och har ca 2000 besökare per dag.

KIB har en lång historia inom modern medicinsk informationsförsörjning och tillhandahöll
under lång tid databasen Medline i egen regi. Man erbjuder också en omfattande utbildning i
informationssökning till studenter, forskare och övriga intressenter. I och med att Medline
blev gratis för fyra år sedan, samt med tanke på utvecklingen av Internet, förändrades många
av villkoren för medicinsk informationsförsörjning. KIB har därför valt att satsa på nya
områden som webbproduktion. Även om KIB till största delen koncentrerar sig på medicinsk
information har de bland annat, inom ramen för sin IT-avdelning, nyligen startat en webbyrå
vid namn Vision. Meningen är dock att alla anställda, som vill och kan, ska kunna delta i de
olika webbprojekten.

KIB har även startat ett projekt, riktat till biomedicinska företag, som kallas KIB Plus.
Kortfattat kan denna tjänst beskrivas som en insourcing av olika företags biblioteksservice.
De företag som inte har tillgång till något eget bibliotek, men är beroende av relevant
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information kan med hjälp av KIB Plus erhålla en paketlösning till ett fast pris. Företagen får
tillgång till vetenskapliga artiklar från medicinska tidsskrifter, professionellt utförda
databassökningar i svenska och internationella databaser, lån av böcker och utbildning i
informationssökning och referenshantering m.m. KIB driver också Karolinska University
Press, ett projekt som syftar till att utveckla och samordna KIs publiceringsverksamhet, ge
service åt doktorander, lärare och forskare samt skapa en profil  på det som publiceras vid
Institutet.

Det är främst IT-tekniker och bibliotekarier som jobbar på KIB, och organisationen har ett
stående krav på IT-kompetens vid all nyrekrytering. Jakob Harnesk, avdelningsdirektör och
kundtjänstchef, blev min respondent för KIB.

.XQJOLJD�7HNQLVND�+|JVNRODQV�%LEOLRWHN��.7+%��±�,'&�lPQHVV|NQLQJ
KTHB är centralt forskningsbibliotek för KTH och nationellt ansvarsbibliotek för
ämnesområdet teknologi. IDC ämnessökning är en del av denna verksamhet och bedriver
datorbaserad informationssökning. IDC startades 1967 för att introducera informationstjänster
av nämnt slag på den svenska marknaden.

Totalt är 140 personer anställda vid KTHB. Tretton av dessa verkar inom IDC, varav nio är
ämnesspecialister. Den unika ämnesexpertisen medför att avdelningen servar hela Sverige, för
trots att ämnena är utvalda för att passa KTH tillfredsställer de även den allmänna
marknadens efterfrågan.

IDC erbjuder informationssökning i kommersiella databassystem och SDI-tjänster, men även
utbildningar i informationssökning av olika slag. De utbildar dels studenter och forskare på
högskolan, men även anställda inom företagsvärlden. Utbildningen är främst uppbyggd kring
kommersiella databaser, men den del av verksamheten som riktar sig till studenterna vid KTH
fokuserar även på Internet och de databaser som finns tillgängliga på biblioteket. IDC
ansvarar också för en helpdesk vid namn REFLINE. Denna tjänst är gratis och spännvidden
över de frågor som kommer in är stor.

IDC har, förutom ovan nämnda åtaganden, även blivit representant för 2 ONLINE-system,
EINS (European Information Network Services) och STN (The Scientific & Technical
Information Network). ESA var det första systemet IDC antog, men för några år sedan blev
ESA till EINS och det medförde att en del kunder hoppade av. Idag är det STN som driver in
de flesta kunderna. STN har de haft sedan 1988 och systemet är fokuserat till de
ämnesområden IDC specialiserat sig på. En representant för ett system håller kurser samt
marknadsför och svarar på frågor om systemet, i detta fall koncentrerat till svenska användare.

Alla som arbetar på IDC har någon form av akademisk utbildning inom respektive
ämnesområde. Det är bara en som har en renodlad bibliotekarieutbildning i grunden.
På KTHB blev min kontaktperson Ylva Rosell, informatiker i kemi, biologi och miljö.

,QIRUPDWLRQV0lNODUQD��,0��±�6WDGVELEOLRWHNHW�,�+HOVLQJERUJ
Då ett konkurrensglapp på informationsområdet mellan stora och mindre företag i
helsingborgsregionen upptäcktes beslutade Stadsbiblioteket i Helsingborg att göra en satsning
för att råda bot på situationen. De större företagen med egna researchavdelningar låg
nämligen långt före de lite mindre som varken kunde avsätta tid eller resurser på något
liknande. Stadsbibliotekets satsning yttrade sig i ett projekt kallat InformationsMäklarna.
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Idag drivs IM av en projektledare, som även marknadsför projektet, med assistans av två
bibliotekarier som på en delad halvtid står för informationssökningen.
Den 25 maj år 2001 går projektet in på år tre och då planeras en införing av omvända
förhållanden, dvs att anställa en bibliotekarie på heltid som kan ansvara för
informationssökningen.

IM erbjuder upplysningar och nyheter om exempelvis produkter, marknader och trender,
offentlig upphandling och lagstiftning, men servar även kunderna med mässlistor,
adressetiketter för riktade utskick och faktaunderlag till artiklar, samt håller i grundläggande
Internet-kurser.

Projektet är bidragsfinansierat av Statens kulturråd, Svensk Biblioteksförening och
Helsingborgs kommun. Uppstartsfasen tog lång tid på grund av såväl juridiska problem som
allmänt tidskrävande materialinköp och etablering på marknaden. Det tog nätt och jämt ett år
att komma igång på riktigt, och det är först nu de har börjat märka av ökade intäkter och
skönja framgångstecken för verksamheten. Respondent för IM blev projektledare Lillemor
Groth som har varit anställd sedan starten. Groth har en brokig bakgrund bestående av bland
annat juridik och företagsutveckling på konsultbasis.

������*UXSS�%��´6MlOYVWlQGLJD´�LQIRUPDWLRQVPlNODUH

6ZHWV�%ODFNZHOO��6%�
SB är en koncern med ca 1000 anställda fördelade på 23 kontor varav 500 tillhör
huvudkontoret. Dotterbolaget i Sverige har 30 anställda fördelade på ekonomi-, förlags-  och
marknads-/försäljningsavdelningar. Personalens bakgrund varierar ganska mycket beroende
på vilken avdelning respektive individ tillhör. Företaget har dock ett antal bibliotekarier
anställda, både sådana med dokumenterad utbildning och sådana som tidigare verkat vid
informationscenter eller liknande.

SB erbjuder en mängd olika tjänster. Stora köpare av information outsourcar sina inköp till
företaget eftersom de på detta sätt undslipper en betungande administration och bara behöver
ha en kontaktperson för all informationsförsörjning. SB arbetar med ett klassiskt
outsourcingkoncept. Från att ha varit tidsskriftsförmedlare har de nu utvecklats till
informationsförmedlare. Idag jobbar SB både med databaser, tryckta tidsskrifter och e-
tidsskrifter från hela världen.

SB erbjuder som sagt en hel del olika tjänster, vilka kortfattat beskrivs nedan:

• Database hosting service: Tar hand om accessen till kundens databaser och erbjuder
serverkapacitet.

• FastPlus: Sampacketerar artiklar från tryckta tidsskrifter. I anslutning till denna tjänst
finns även tilläggstjänster som stöldmärkning och ettiketering av tidsskrifterna.

• EDI (Electronic Data Interchange):  Nätmässig kommunikation till ingen kostnad,
exempelvis fakturering och offertering. Målet är att göra arbetslivet änklare för kunden.

• DataswetsConnect: Online-tjänst som kan liknas vid “bank hemma”. Kunden kan
kontrollera sitt konto, beställa eller reklamera. Även denna tjänst är kostnadsfri.

• SwetsnetNavigator: En portal till runt 5000 elektroniska tidsskrifter.
• Lokal kundtidning

Per Kjellander, VD för SB, ställde upp som respondent för min undersökning.
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3ULR,QIR
PrioInfo är ett rent informationsförmedlingsföretag som startades år 1994. 1998 fusionerades
företaget med ett liknande bolag i Linköping, och har idag har PrioInfo kontor i såväl Norge
som Finland.

PrioInfo äger inga varor utan förmedlar internetbaserade databastjänster och fulltexttjänster
men även traditionella monografier kan komma på tal. De har valt att fokusera på STN för att
skapa sig en nisch på marknaden.

Företaget har totalt 15 stycken anställda varav två är IT-tekniker, medan resten har väldigt
varierande bakgrund. Få är utbildade inom det ämnesområde som ligger i fokus och ingen har
akademisk biblioteks/informationsutbildning bakom sig. Folke Häggblom, VDför PrioInfo,
hävdar att den viktigaste egenskapen hos de anställda är personligheten eftersom företaget
drivs i enlighet med en affärsfilosofi som sätter långsiktiga relationer med kunderna i fokus.

Min kontaktperson på Prioinfo blev företagets VD, Folke Häggblom.

6WRFNKROP�5HVHDUFK�8QLW�$%
Stockholm Research Unit AB (SRU) har funnits som bolag sedan 1997. Företaget arbetar
framför allt inom två områden: dels erbjuder de omvärldsanalys av allehanda politiska och
näringslivsmässiga frågor i Sverige och dels personprofiler, dvs analys och kartläggning av
individers historia. Utöver dessa två huvudverksamheter skriver de också artiklar på
frilansbasis, framförallt inom området politik och näringsliv, samt arbetar med dokumentation
av seminarier och föreläsningar. SRUs kärnidé är att med kompetent analys och värderande
underlag stödja företags och organisationers beslut till marknads- och idéframgång.

SRU arbetar med olika sorters källor baserat på vad kunden efterfrågar. De blandar skriftliga
och muntliga källor men också primära och sekundära. Bakgrunden ser olika ut för de tre
anställda inom bolaget: statsvetenskap, journalistik och konstvetenskap är
huvudinriktningarna.

Richard Tellström, som har arbetat länge med utbildning i omvärldsanalys och som analytiker
samt varit VD för Imedia Norge A/S, blev min respondent för SRU.

(&6�,QIRUPDWLRQVPlNOHUL
ECS är ett enmansföretag som drivs på en 20%-tjänst av en informatör/ekonom vid namn
Ewa Svensson. Företaget har funnits sedan 1997 men blev inte officiellt förrän 1998.

ECS erbjuder först och främst mediabevakning och hjälper företag att strukturera
informationsarbetet, men tillhandahåller även personalutbildningar i omvärldsanalys och
håller i olika kurser, föredrag och seminarier. Företag anlitar ECS vid pressbevakning,
utbildning, föredrag, samt som extern informationssökare.

ECS arbetar med en mängd olika källor.Information hämtas från olika databaser, Internet, via
nätverk, intervjuer och i passande litteratur. Grundidén med verksamheten är att “hitta och
selektera den bästa informationen för företaget”.
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Det var naturligtvis Ewa Svensson som blev min informationskälla beträffande ECS. Hon har
tidigare har arbetat med rekrytering, pedagogik, personlig utveckling samt redaktionella
uppdrag i flertal branscher och driver idag ECS Informationsmäkleri.

����,QKlPWDG�LQIRUPDWLRQ�±�LQGHODG�HIWHU�VMX�KnOOSXQNWHU�I|U
PDUNQDGVI|ULQJ

������9HUNVDPKHWVDQDO\V

*UXSS�$
KIB jobbar inte direkt efter några övergripande formella mål, men strävar efter att hela tiden
utvecklas och erbjuda bättre tjänster. Vissa kvantitativa mål har dock formulerats för tjänsten
KIB Plus. Bristen på formella mål beror, enligt respondent Jakob Harnesk, bland annat på den
ständiga utveckling och förändringsfas som verksamheten befinner sig i och därmed får svårt
att följa ett och samma mål under en längre period.

Webbyrån Vision har två fastställda målgrupper. De fungerar å ena sidan som en ”inhouse
agency” åt KI och arbetar å andra sidan med externa aktörer inom området
utbildning/information. I övrigt är målgruppen varierande men domineras av företagsvärlden.
KIB arbetar inte med rabatter eller andra typer av konkurrensmedel när det gäller prissättning,
men skiljer på interna och externa kunder. Konsultuppdragen ligger på en fast summa om 800
kronor/h, men de flesta andra tjänster prissätts efter bedömning av kundens behov.

Eftersom IDC ämnessökning bedrivs under en statlig verksamhet är de inte kommersiellt
drivande och har därför inte heller några finansiellt uppställda mål. Ett övergripande mål med
verksamheten är att gagna informationsflödet inom KTH i första hand, men även att lösa
tredje uppgiften (Genom ett tillägg i högskolelagen har alla högskolor, utöver undervisning
och forskning, fått en tredje uppgift. Den tredje uppgiften innebär att varje högskola har
skyldighet att samverka med det omgivande samhället (Högskolan Halmstad, 2001-03-08)).

IDC har både interna och externa målgrupper. 40% av deras kunder är forskare och studenter
inom högskolan och 60% är industriföretag av olika slag. Även myndigheter och konsulter,
speciellt på miljösidan, kan komma i fråga. Vidare arbetar IDC med två olika
prissättningsgrupper. Dels har de kundgruppen KTH som emellanåt får speciella rabatter
(exempelvis på de dyrare tjänsterna som STN) och dels har de den externa kundgruppen där
det inte existerar några formella rabatter. IDC ger dock förmånskunder inom gruppen
“avtalskunder” vissa prissänkningar. Exempel på kunder som ingår i den sistnämnda
kategorin kan vara större företag som Eriksson och Vattenfall.

Målet med projektet IM är att fungera som en alternativ efterforskningsavdelning till företag.
Målgruppen är främst små och medelstora företag, men de verksamma inom projektet har
även märkt en tendens av att stora företag har ett behov av att använda andra researchkällor än
de egna resurserna. Det kan exempelvis röra sig om research inför ett förslagsarbete.
Dessutom har många företag inte råd att inhysa alla de databaser som står till bibliotekets
förfogande och inte eller tid till att nyttja den egna resaerchavdelningen. Ofta satsar företagen
stora summor på den interna informationen men glömmer bort den externa och behöver snabb
och kompetent hjälp när de upptäcker bristen.
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Prissättningen följer ett timarvode på 700 kronor som ska täcka alla arbetskostnader. Det
tillkommer sedan givetvis eventuella kostnader för använding av och kontakt med olika
databaser/databasvärdar. IM anser det inte nödvändigt att nyttja olika former av rabatter eller
krediter efersom verksamheten baseras på den professionella trovärdigheten. Viktigt är dock
att alltid skriva ner uppdraget så tydligt som möjligt i offerten för att undvika missförstånd!

*UXSS�%
SB riktar sig till fem olika kundsegment: den akademiska världen, företag, sjukvård, folk- och
länsbibliotek samt myndigheter och verk. Eftersom företaget har så stor spännvidd på
kunderna varierar också efterfrågan. Behov och önskemål hos dessa olika marknadssegment
kan se helt olika ut och därför försöker SB täcka in så många ämnen som möjligt.

Eftersom företaget har funnits i över 80 år så har verksamheten en bred och stor kundstock
med sig. Men eftersom SB vill sälja till de stora intressenterna har de gjort en del analyser
över vilka kunder som är de mest intressanta. De har efter sådana studier konstaterat att det är
den vetenskapliga informationen som väger tyngst, dvs kunder som forskningsintensiva
företag, läkemedelsbranschen och akademiska institutioner. Primärmålgruppen är med andra
ord organisationer som arbetar med forskning, men samtidigt är de mindre och medelstora
företagen också av intresse även om de inte efterfrågar vetenskaplig information. Detta
eftersom volymerna de beställer ofta är väldigt stora.

Prissättningen utarbetas genom ett påslag på det pris utgivaren satt, men den faktiska
kostnaden varierar mycket beroende på typ av kund, typ av information (vetenskaplig eller
icke vetenskaplig) samt eventuella tilläggstjänster. SB arbetar således efter en individuell
prissättning, men utgår ifrån vissa fasta kostnader. I övrigt arbetar företaget inte med någon
typ av konkurrensmedel vad gäller pris.

PrioInfos mål med verksamheten är att bli Nordens ledande distributör inom det givna
området. Målgruppen är definierad till å ena sidan den akademiska världen med universitet
och högskolor och å andra sidan forskningsberoende företag med stora informationsbehov.
Områdena medicin och teknik dominerar efter utförd marknadsundersökning. Ytterligare ett
segment som PrioInfo valt att koncentrera sig på är det område som internationellt kallas för
“science”. I den benämningen räknar Folke Häggblom, respondent, in allt som har att göra
med kemi, miljö eller säkerhet.

Prissättningen bestäms till stor del av leverantörerna. Det är de som sätter de ursprungliga
priserna. Företaget använder sig inte av några konkurrensmedel såsom olika typer av rabatter
och medlemsskap men jobbar istället med så kallade konsortier som kortfattat kan förklaras
med hjälp av termen kundallians. Kunder med likartade behov kan gå samman och på så sätt
få ett lägre pris.

SRU:s mål med verksamheten är att sälja och gå med vinst. De har inga finansiellt uppställda
mål, men ska gå med vinst genom att utföra omvärldsanalys.
Målgruppen domineras av stabsorganisationer i medelstora till stora företag bland annat inom
områdena investment, riskkapital och PR/kommunikation.

Eftersom bolaget erbjuder konsulttjänster använder de sig av timmesdebitering och kan, enligt
Tellström, liknas vid PR/kommunikationskonsulter eller i viss mån advokater. SRU använder
inte några konkurrensmedel i form av rabatter men ger kunderna möjlighet att skriva på
årskontrakt. Tellström påpekar dock att eftersom kunderna inte är vanliga konsumenter, bryr
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de sig inte om några prisaspekter i större utsträckning utan är bara intresserade av vad de har
att vinna på att kontraktera Stockholm Research Unit AB.

ECS Mål med verksamheten är inte att kamma hem en stor vinst. Grundaren, Ewa Svensson,
har inte ställt upp några finansiella mål utan ser snarare på verksamheten som en utmaning.
Målgruppen är i huvudsak små och medelstora företag men även en del stora bolag har sökt
sig till ECS, främst på grund av den integritet som erbjuds. Geografiskt sett är det i södra
Sverige som de flesta kunderna befinner sig.

För närvarande är ECS ett ganska billigt företag att anlita, men respondent Ewa Svensson
påpekar att om hon väljer att satsa mer på verksamheten och jobba heltid ska hon undersöka
kokurrenternas prissättningar och anpassa sig därefter. Den nuvarande prissättningen varierar
beroende på företagens storlek och behov. Kostnaderna varierar också beroende på om det
gäller databassökningar, referatskrivningar eller kundbesök för strukturering och utformning
av företagets omvärldsanalys.

������,PDJH

*UXSS�$
Webbyrån i sig är imageskapande för KIB, men biblioteket jobbar också med värdehöjande
tjänster så som externa utbildningar i informationssökning för att skapa en positiv bild av
verksamheten. Någon formell kvalitetssäkring existerar inte, men kopieleveranserna följs upp
genom en avstämning mot leveransdatum i ett internt system. Jakob Harnesk påpekar dock att
kvalitetssäkring verkligen behövs men att  KIB, som tidigare sagt, är i en föränderlig fas, har
genomgått en snabb och expansiv utveckling och helt enkelt inte har hunnit med att
dokumentera kvalitetsaspekter.

IDC säljer sig själva genom att vara proffsiga! Deras ambition är att hålla så bra kurser och ge
ut ett så bra material som möjligt, och det gäller att visa på hög kompetens via helpdesken.
Eftersom de representerar 2 ONLINE-värdar måste de hela tiden rapportera av och på så sätt
säkerställs en hög kvalitet. Givetvis strävar IDC efter att leverera så snabba och relevanta
sökningar som möjligt samt att vara trevliga och tillmötesgående vid all kundkontakt. Då de
inte har budget till att ta fram lyxiga broschyrer och annat marknadsföringsmaterial gäller det
att hålla kundkontakten proffsig.

IDC arbetar även intensivt med ett antal mervärdestjänster. Helpdesken är ett exempel på en
sådan tjänst men specialisterna går även igenom och bedömer framtagna referenslistor för att
ge kunden det lilla extra. Distanskurser i grundläggande informationssökning erbjuds också.
För att säkerställa kvaliteten ytterligare använder sig IDC av kommersiella databaser hellre än
Internet. Detta eftersom databaserna oftast är kvalitetsstämplade i motsats till webbplatser på
Internet. Kvaliteten säkerställs därmed i källorna.

IM vill lyfta fram en professionell image och se sig som unika på marknaden. Det är få som
har den bakgrund och kunskap som bibliotekarierna besitter samtidigt som biblioteket i sig
fungerar som ett stort servicenätverk, har goda resurser och givetvis hög kompetens. Att
biblioteket även kan klassas som en enorm marknadsplats gynnar givetvis projektet. IM är
väldigt måna om sekretessen. Allt ska vara etiskt och de marknadsför sin trovärdighet och
professionalitet. Eftersom biblioteket egentligen inte är en vinstgivande institution, vet
företagen att de inte kommer att hängas ut eller få sina uppgifter sålda till andra företag på
marknaden.
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IM konkurrerar inte med några mervärdestjänster, men är noga med att leverera omgående.
Om det skulle dyka upp något extra i samband med uppdraget som ligger inom deras
arbetsområde och inte har avgörande betydelse för uppdraget säger de inte nej. IM tar del av
den övergripande kvalitetssäkring som finns för biblioteket men arbetar också efter egna
kvalitetshöjande rutiner.

*UXSS�%
Eftersom SB bytte namn för bara ett år sedan är företaget mitt uppe i arbetet med att skapa sig
en image. Varumärket har en tradition av pålitlighet och hög kunskap, men en modernisering
av marknadsföringen är ändå nödvändig. SB har tagit fram en grafisk profil och arbetar efter
specifika mallar, som ser likadana ut i hela världen, allt för att stärka/tydliggöra sin image och
befästa varumärket. SB är även kvalitetscertifierat och har anställt två personer på heltid för
att arbeta med kvalitetssäkringsfrågor. För att deras arbete ska bli så objektivt som möjligt är
nämnda tjänster tilldelade personer från olika avdelningar. Det mesta av kvalitetsarbetet är
dokumenterat och det existerar manualer att arbeta efter.

För att skapa en positiv bild av verksamheten poängterar Häggblom på PrioInfo vikten av att
leva upp till de löften och den servicenivå som utlovats. Allt handlar om att skapa en
trovärdighet och god relation till kunden. De försöker också vara aktiva med
marknadskommunikationen genom att delta i mässor, seminarier och föreläsningar för att
sprida verksamhetsidén och etablera varumärket. Mest resurser läggs på riktad information
(för att kunden ska känna sig speciell), men företaget har nu även utvecklat en webbsida som
personalen hänvisar kunderna till.

PrioInfo jobbar med kvalitetsaspekter genom att ställa upp att antal regler. Ett exempel på
sådana regler kan vara att telefonen aldrig får ringa mer än tre signaler innan någon måste
svara. Vidare ska alla mail besvaras samma dag och databaser/servrar uppdateras så ofta som
möjligt.Tumregeln är att avbrottsfrekvensen inte får vara högre än 1%. Företaget har sina
styrkor i det faktum att de är nischade och på så vis besitter en djup kunskap. Eftersom det är
ett ganska litet företag är det också lätt att anpassa sig efter olika kundsegments behov och
önskningar.

Väl utfört arbete och en löpande kontakt med kunderna skapar SRU:s image. Eftersom
beställningarna går i vågor gäller det att hålla kontinuerlig kontakt med kunderna och inte
tappa den relation som byggts upp. Att följa upp allt som händer och sker är också ett led i
skapandet av en positiv bild av verksamheten. Eftersom företaget erbjuder tjänster som
innehåller ett stort mått av konfidentialitet är det viktigt att lyfta fram trovärdigheten. SRU
försöker i så hög grad som möjligt skapa ett personligt förtroende. Tellström liknar arbetet vid
det förtroende individen får för en tandläkare eller gynekolog.

SRU har för vana att kontrollera och granska alla de faktauppgifter som förekommer i
rapporterna. Materialet korrekturläses både innehållsmässigt och språkmässigt, alla arbeten
motläses och granskas av alla de tre anställda. Eftersom alla har olika bakgrund och därmed
utvecklat olika synsätt kan de lära sig av varandra samtidigt som de säkerställer kvaliteten.
Företaget erbjuder inte mervärdestjänster i den bemärkelsen de övriga respendenterna talat
om. De analyserar dock alltid materialet vilket kan vara en form av mervärde i sig.

ECS:s image grundas på personliga kontakter, nätverksmarknadsföring och
samarbetspartners. För att säkerställa kvaliteten nöjer sig Svensson, respondent, aldrig med
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det första materialet hon får fram. Mycket handlar det om att lita på sin intuition! Med tiden
har hon också lärt sig vilka källor som är säkra. Svensson satsar också på att dra igång en
utbildningsdel som en extra mervärdestjänst. För närvarande tillverkar hon också webbsidor
och är öppen för de flesta önskemål som ligger inom hennes kapacitet.

������.RPPXQLNDWLRQ

*UXSS�$
KIB använder sig främst av webben som kommunikationskanal. Den är alltid aktuell och ska
fungera som en portal för de tjänster som erbjudes. KIB producerar inte något nyhetsbrev och
utnyttjar inte heller mail i särskilt stor utsträckning eftersom de inte har tillgång till alla
adresser. Harnesk påpekar att det är viktigt att tänka på att marknadsföring även har inverkan
vid och under leverans.

KIBs webbyrå har inte ambitionen att växa alltför snabbt och därav är behovet av att gå ut och
marknadsföra sig inte så väldigt stort. Ryktet sprider sig dock redan mycket hastigt. Dessutom
har KIB en fördel mot konkurrenterna på grund av att de redan har ett etablerat varumärke,
och en självklar plats på marknaden som nordens största medicinska bibliotek. KIB arbetar
inte med kundlojalitetsprogram.

IDC använder sig inte av PR eller annonsering överhuvudtaget. Visserligen har vissa
punktinsatser gjorts, som exempelvis utskick till olika branschorganisationer, men sådana
satsningar kräver att uppföljning i form av telefonsamtal eller mail. Hade de haft mer resurser
och tid skulle de dock kunna tänka sig att genomföra fler direktsatsningar av detta slag.
Nätverk finns det en ganska stor uppsjö av för IDC att utnyttja, men eftersom tiden är
begränsad så hinner personalen inte jobba så hårt med relationsmarknadsföringen som de
skulle vilja. IDC deltar dock i TLS konferenser och sitter med i de olika ämnesnätverken
under TLS.

I dagens läge väljer IDC att lägga ner tid och resurser på mässor av olika slag. Inte bara för att
STN ställer krav på att de ska delta på minst 1-2 mässor per år utan även på grund av att
bibliotekets ämnessökning faktiskt fått in fler sökuppdrag efter deltagande på fackmässor av
olika slag. Eftersom det dock kan bli relativt dyrt att åka på utställningar och det kan vara lätt
att försvinna i mängden av utställare, så brukar IDC ibland dela monter med KTH eller andra
samarbetspartners. Webben används också i stor utsträckning för kommunikationen med
kunder. Erbjudanden om kurser till den interna kundkretsen mailas ut, men annars är
massutskick inte något som används i stor utsträckning. Telemarketing används också för att
marknadsföra verksamheten. IDC jobbar inte med så kallade kundlojalitetsprogram eller olika
former av medlemskap men har en grupp speciella avtalskunder, vars former för avtal skulle
kunna utveckla mer.

Den interna kommunikationen och lobbyverksamheten som IM bedriver domineras av e-post,
medan kundkommunikationen oftast sker via telefon. IM har också en webbplats men den är
inte interaktiv och ganska oanvändbar för tillfället. Ingen har riktigt haft tid att ta sig an
webben, men det arbetas dock på en ny och förbättrad variant.

Lillemor Goth, respondent för IM, påpekar vikten av att jobba med de nätverk som berör
verksamheten. För IMs del innebär det att utveckla goda relationer med näringslivskontor,
högskola och övriga kommunorgan som kan stötta projektet på olika vis. Det gäller att vara en
aktiv del av kommunens nätverk, en del som alla räknar med. Kunderna ska dock också
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räknas med som marknadsförare. “Word of mouth” är den abslolut mest givande formen av
marknadsföring. Inom projektet existerar det inte formella kundlojalitetsprogram, men man
försöker arbeta upp 25-30 kunder som är återkommande och därmed ingår i en grupp där
marknadsföringskontakten inte behöver vara lika intensiv.

*UXSS�%
SBs marknadsmix utgörs främst av direktinsatser. De försöker vara så specifika som möjligt i
sin marknadskommunikation och anpassa den efter målgruppen. En väsentlig del av relations-
marknadsföring går ut på att skapa personlig och kontinuerlig kontakt med kunden och det är
också vad som ligger i fokus hos SB. Företaget har dessutom precis utvecklat en ny
webbplats, men denna har dock inte använts i marknadsföringssyfte. Online-tjänsterna finns
visserligen att tillgå via hemsidan, men den kommer inte att vara eller bli interaktiv. Företaget
använder sig inte heller av annonsering och banners på nätet.

Som tidigare nämnts spelar den långsiktiga relationen med kunden en stor roll för PrioInfos
utveckling och därför satsar de också mycket på just relations- och nätverksmarknadsföring.
Direktkontakten med såväl befintliga som potentiella kunder är oslagbar som
kommunikations- eller marknadsföringsmedel, men annars är webben den kanal som nyttjas
mest. PrioInfo inbjuder även till öppet hus och diverse informationsträffar för att
kommunicera med sina kunder.

Utöver de tilläggstjänster som skräddarsydda hemsidor, statistiska funktioner eller
erbjudanden om outsourcing av databaser till PrioInfos server, erbjuds kunden också
mervärde i form av användarutbildning och personliga kundbesök.

10% av kommunikationen med SRU.s kunder sker via telemarketing medan de resterande
90% är koncentrerade till “word of mouth”. Det främsta sättet för dem att marknadsföra sig
på, är att låta kunderna berätta om dem. Marknadsföringen förlitar sig således i hög grad på
ryktet. Annonsering anses inte höja varumärkets placering och anseende på marknaden.
Det är såvida relationsmarknadsföringen som är det mest betydande verktyget för att nå
framgång för SRU. Företaget fokuserar på kundrelationen och kontaktar även de som inte är
beställare för tillfället med jämna mellanrum. Således försöker SRU höra av sig minst 5 ggr
per år till alla kunder och de skickar exempelvis böcker och exklusiva julkort för att ge
företagets image en personlig touch.

Kundlojalitetsprogram, och liknande medel för att binda konsumenter till sig, används inte
eftersom åsikten är att alla kunder ska behandlas lika.Tellström är av den uppfattningen att de
förmodligen behandlar kunder mer lika än de flesta andra företag på marknaden. Även om en
kund gör få beställningar ska han/hon få samma service som en stor kund. Flyttar sedan den
lilla kunden till ett nytt företag gynnas säkerligen denna företagspolicy genom att den goda
relationen förs vidare.

Som jag tidigare nämnt är det relationsmarknadsföring som dominerar ECSs
marknadsföring/kommunikation, men även hemsidan är en viktig länk i arbetet med att
bibehålla en kommunikation med såväl existerande kunder som att locka nya klienter till
företaget.

ECS använder sig inte av några lojalitetsprogram eller olika former av medlemskap. Detta
område skulle dock, enligt Svensson, kunna utvecklas; exempelvis genom att tilldela vissa
kundgrupper lösenord till anpassade delar av hemsidan. Hon påpekar dock det fatum att om



38

kunderna får det de vill ha, räcker det att skicka ett julkort för att bibehålla den personliga
relationen.

������0DUNQDGVSODQ

*UXSS�$
På KIB arbetar personalen inte med på förhand definierade marknadsplaner, utan de gör
insatser där det behövs via webben eller anpassade utskick.

IDC jobbar inte heller mot en formell marknadsplan och använder sig inte heller av någon
form av SWOT-analyser. En av de nio ämnesspecialisterna är ansvarig för  marknadsföringen
men denne jobbar mest mot de befintliga kunderna eftersom tiden inte räcker till för att göra
stora insatser mot den övriga marknaden. STN kräver dock att IDC ständigt lokaliserar nya
kunder och inom STN existerar det en marknadsplan som IDC får följa och rapportera av mot
3 gånger per månad.

IM jobbar med marknadsplaner i enlighet med säljplan och verksamhetsplan. I april ska de
hålla ett strategimöte för att planera och lägga upp strategier för själlvförsörjning år fyra. En
del av marknadsplanen innehåller aktiviteter som ska integrera IM i infrastrukturen och
uppbyggnaden av en företagsavdelning är exempel på detta. Marknadsplanen kan delas in i
två nivåer: dels vill verksamheten etablera sig och bli en naturlig del i infrastrukturen inom
den offentliga servicen, vilket ska vara något naturligt, och dels handlar det om
marknadsföring mot den allmänna marknaden. SWOT-analyser nyttjas dock inte i någon
större utsträckning.

*UXSS�%
SB arbetar efter en marknadsplan som är gemensam för hela bolaget. Den styrs av en
utarbetad affärsplan, är väldigt detaljerad och mynnar ut i en aktivitetsplan. Företaget arbetar
också med SWOT-analyser som berör såväl den egna verksamheten som eventuella
konkurrenters.

PrioInfo jobbar med två typer av marknadsplaner: en kortsiktig variant som sträcker sig över
6 månader samt en långsiktig som täcker det närmsta året upp till 18 månader. Planerna
utformas i stor utsträckning i samråd med leverantören. Dessa planer inbegriper även SWOT-
analyser och har en detaljerad aktivitetsplan kopplad till sig.

Marknadsaktiviteterna föregås alltid av en marknadsanalys som bland annat tittar på hur
målgruppen/målgrupperna ser ut samt huruvida tjänsten är anpassad till just det givna
marknasdsegmentet.

En gång varje halvår ställer SRU upp en formell marknadsplan som bland annat innnehåller
definierade och prioriterade målgrupper, aktiviteter/insatser och ansvariga. Dessa
marknadsplaner analyseras sedan för att få en bild av utgången och verkan av insatsen.
SWOT-analyser är inte ett välanvänt verktyg inom verksamheten.

Det finns inga formella marknadsplaner att arbeta efter inom ECS men Svensson anpassar sitt
arbete bland annat efter översikter som täcker in mässor och konferenser. Hon använder sig
också med jämna mellanrum av SWOT-analyser för att utveckla sitt företag.
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*UXSS�$
KIB:s webb är uppbyggd efter formgivna och standardiserade mallar, men vad gäller det
tryckta materialet inväntas den grafiska profil som KI är påväg att utarbeta. I dagens läge
producerar de själva sitt marknadsföringsmaterial och följer inte någon enhetlig linje utan
skapar en passande layout för respektive projekt och aktivitet.

Eftersom IDC koncentrerar sig på de befintliga kundkontakterna prioriteras inte stora
satsningar mot den almänna marknaden. Alla texter till det marknadsföringsmaterial som
dock produceras gör de anställda själva, men layouten står en byrå för. Generellt är inte
materialet så påkostat, men följer vissa standardmodeller. Det mesta är anpassat till KTHs
riktlinjer.

IM försöker utnyttja media och PR i stor utsträckning. De har varit med mycket i tidningar för
att nå ut till potentiella nya kunder samtidigt som de etablerar sitt varumärke. Vad gäller
trycksaker är omfånget begränsat. Lillemor Groth påpekar dock att den generella
svarsfrekvensen på ett lyckat utskick bara är 2%. Det material som trots allt blir tryckt följer
ingen formell policy, men utformas med en enhetlig standardiserad logotyp med bestämda
färger och typsnitt.

*UXSS�%
SB undviker massmedia och använder sig hellre av riktade budskap. Eftersom de har
detaljerade uppgifter om alla kunder är det mer träffsäkert att jobba med exempelvis
brevutskick och broschyrer. Att anpassa skräddarsytt material är nödvändigt och en indelning
av kunderna i A,B och C-kunder kan skönjas. Direktposten följs upp per mail eller telefon
medan den bredare informationen kommuniceras ut via kundtidningen. SB deltar också i
seminarier av olika slag och betonar ännu en gång  vikten av den personliga kontakten.

Häggblom vid PrioInfo skiljer på val av kommunikationsmedel beträffande nya och gamla
kunder. Detta då redan etablerade kunder inte är i lika stort behov av kontinuerlig personlig
kontakt som de nya. Helt nya kunder eller framtida sådana kopplas alltid till en personlig
kontakt inom företaget. Alla aktiviteter följs dock upp av telefonbsamtal.

Vad gäller det tryckta marknadsföringsmaterialet ska det alltid finnas igenkännande faktorer.
Detta kan skapas genom användning av företagets färger och logotyp samt arbete efter en
övergripande grafisk profil som inte är dokumenterad men dock given.

Eftersom SRU i hög utsträckning måste berätta ingående om sin verksamhet för att kunna få
en kund intresserad, räcker inte en annons till. Företaget måste, som tidigare sagt, etablera ett
förtroende och telemarketing krävs för att nå fram till kunden. Även webben kommer i detta
läge väl till pass eftersom den ordagrant speglar ett säljbesök vad gäller informationen. Detta
är viktigt för att undvika missförstånd. Webben och allt övrigt material följer en grafisk profil
som ska ge ett enhetligt intryck.

ECS nyttjar främst hemsidan och i vissa fall tryckt material i form av broschyrer för att nå ut
till marknaden. Viktigt är dock att allt material är utformat efter en standard med enhetlig
logotyp och på förhand bestämda färger. 90% av materialet producerar Svensson själv
eftersom hon har kunskaper inom området.
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*UXSS�$
Inom KIB tilldelas varje projekt en budget inom vilken det sedan bestämms hur stor andel
marknadsföringen ska tilldelas. I dagsläget drivs 60 externfinansierade projekt samtidigt och
Harnesk poängterar att de skulle kunna göra mycket mer beträffande marknadsföring om de
hade haft budget till det. Bland annat skulle de vilja följa upp aktiviteterna bättre.

IDC följer som tidigare påpekats en speciell marknadsplan från STN och har som en följd av
detta en speciell budget för marknadsföring av just denna tjänst. IDC har också en egen liten
marknadsbudget att följa i det övriga arbetet. Utgifter för mässbesök och eventuella
broschyrer hamnar inom denna kategori. Ylva Rosell, som varit respondent för IDC, påpekar
att det finns mycket mer de skulle kunna göra om de haft mer tid och rymligare budget. Hon
skulle vilja gå ut till alla företag, speciellt de mindre och marknadsföra kvalitetssökning
gentemot Internet. Hon skulle inte heller ha något emot att anställa en marknadsansvarig på
heltid.

IM arbetar inte efter någon speciell marknadsföringsbudget och försöker använda sig av gratis
sådan i så hög utsträckning som möjligt. Det existerar givetvis en kostnad för säljbesök och
liknande men denna summa är endast marginell. IM anser sig behöva sälja mer än de gör
idag. De skulle vilja bearbeta nätverk och följa upp dessa kontakter med telefonsamtal, men
påpekar att det är få nystartade företag som kan göra allt de önskar i inledningsskedet.

*UXSS�%
SB har en speciell budget för just marknadsföring/kommunikation och den är indelad efter de
olika aktiviteter som ska utföras, t.ex. mässor, annonser, seminarier eller direktreklam.

Kjellander, respondent för SB, anser att de har en bra budget för marknadsföring som tillåter
dem att utföra de aktiviteter som krävs.

På PrioInfo arbetar berörd personal alltid efter en specifik marknadsföringsbudget som är
detaljerad och indelad efter respektive aktivitet. Denna budget stämmer de anställda av mot
under året som går.

Allt SRU gör budgeteras och därmed även de marknadsföringsaktiviteter de genomför. Hur
mycket de utför inom detta område är avhängigt av resurserna. Hade de haft mer pengar hade
de givetvis gjort mer.

Ewa Svensson, ECS, jobbar inte efter en speciell marknadsföringsbudget. Hon anser sig vara
nöjd med den marknadsföring hon utövar, eftersom hon bara lägger ner 20% av sin tid på
företaget. Annorlunda blir det dock om hon väljer att satsa fullt ut på verksamheten.

������8WYlUGHULQJ�)HHGEDFN

*UXSS�$
KIB försöker vara kreativt och hänga med i utvecklingen vilket ibland leder till att man
provar först och tänker sedan. En ansträngande basverksamhet ger lite tid och resurser åt att
jobba med uppföljning. Varje projekt genomgår en utvärderingsfas men marknadsförings-
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aktiviteterna följs inte upp speciellt. Utvärderingarnas utseende varierar. Oftast utförs de av
dem som deltagit i projektgruppen. Harnesk påpekar att en bidragande faktor till bristande
utvärderingar även kan vara svårigheten att utläsa projektens början respektive slut eftersom
många glider in i varandra.
KIB för även statistik över sina tjänster eftersom de behöver underlaget för att kunna
fakturera sina kunder.

IDC utarbetar inga skriftliga utvärderingar förutom när det gäller STN. Undantag sker dock
med de formulär deltagarna får fylla i efter avklarad kurs. Det förs också statistik över
användarfrekvensen per företag och antalet sökningar innan respektive efter
marknadsföringsaktivitet för jämförelse. Efter varje marknadsföringsaktivitet utvärderas
processen informellt inom projektgruppen och allt som utförts skrivs ner i årsrapporten.
Kundfeedback sker oftast genom personlig telefonkontakt.

Även i detta fall domineras IMs feedback och uppföljning av den personliga kontakten. Alla
kunder rings upp ett par veckor efter avlutat sökuppdrag i syfte att samla in åsikter om
utgången.Varje år hålls även ett kvalitetssäkringsmöte men någon dokumentation i större
utsträckning existerar inte. IM har helt enkelt inte tid till att utföra skriftliga utvärderingar.

Statistik används i första hand för att jämföra utvecklingen under olika perioder. Lillemor
Groth konstaterar att de i början var mycket billigare och främst antog mindre uppdrag medan
de nu har ökade resurser och kan köpa in flera databaser, vilket i sin tur leder till att de kan ta
sig an större och mer välbetalda sökuppdrag. Kostnaderna ökar men intäkterna blir också
större och IM kan erbjuda mer än tidigare.

*UXSS�%
Marknadsundersökningar ligger till grund för kommande strategier hos SB, men i huvudsak
är det via den personliga försäljningen som företaget får sin feedback. En åtskillnad görs
mellan befintliga och nya kunder.
SB har även gjort försök till skriftliga utvärderingar men har fått dålig svarsfrekvens.
Kjellander anser att detta ansvar hellre bör ligga på externa bolag som har utvärderingar som
huvudsyssla. Det förs även statistik över användandet av SBs tjänster och detta underlag
används för att jämföra, exempelvis försäljning, före och efter utförd
marknadsföringsaktivitet. Oftast mäts dock utvecklingen i konkret försäljning.

PrioInfo följer upp aktiviteterna när det känns relevant. Speciellt de större projekten hamnar i
fokus för sådana satsningar. Kundfeedback erhålls till största delen genom den personliga
kontakten och denna information dokumenteras alltid. Webben används även för att få svar på
frågor och samla in åsikter om verksamheten. I vissa fall genomför företaget även
enkätundersökningar. Det sker dock alltid en utvärdering inom gruppen efter given modell.
Folke Häggblom tycker att de har en ganska klar bild av hur aktiviteterna fungerar. Det förs
även statistik över den abonnemangsbaserade försäljningen. Det är då bland annat de
befintliga kundernas beställningar som ligger i fokus, men ännu mer intressant kan det dock
vara att jämföra antalet helt nya kunder inom olika perioder.

Idag har PrioInfo mer resurser vilket leder till att uppföljningen blir mer genomgående. De
har haft en positiv utveckling men trots detta finns det otroligt mycket mer att göra när inom
området marknadsföring. Det är helt enkelt en resursfråga.
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Alla uppdrag SRU har utfört följs upp per telefon. Företaget för inte statistik över sina tjänster
i någon större utsträckning förutom en beräkning av nya och gamla kunder under året.
Tellström anser att marknadsföringen är väldigt betydande för bolaget. Om SRU inte jobbade
med att nå ut till såväl befintliga som nya klienter skulle verksamheten falla ihop. Den
viktigaste biten är dock den marknadsföring som kunderna själva bidrar med genom att sprida
ett rykte.

Ewa Svensson, ECS, försöker konstant stämma av via mail eller telefon under tiden hon
arbetar med ett uppdrag. Detta för att hon ska kunna anpassa sig efter kundens önskemål och
vara säker på att hon uppfattat behovet rätt. Dialogen med kunden är extremt viktig för
företagets utveckling. Hon för ej statistik över sina tjänster utan mäter mer informellt av
efterverkningar vid större satsningar som till exempel ett mässdeltagande.

Marknadsföring är väldigt viktigt för att lyckas i en hård bransch. Svensson konstaterar dock
att det är annorlunda att arbeta med ett företag i den storleken som hon gör. Allt måste följas
upp av personliga kontakter och förutsættningarna är också avvikande för redan etablerade
företag.
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I detta stycke kommer jag återkommande att använda mig av beteckningarna grupp A och
grupp B. Dessa grupperingar speglar de indelningar jag arbetat med i redovisningen av
resultatet. Grupp A innefattar de avgiftsbelagda informationstjänster som bedrivs av folk-,
forsknings-, högskole- eller universitetsbibliotek medan grupp B är samlingsnamnet på de så
kallade självständiga informationsmäklare jag lokaliserat i min undersökning.
Detta avsnitt ska utifrån redovisat resultat belysa eventuella skillnader och/eller likheter i
sättet att marknadsföra sig på mellan självständiga informationsmäklare och
institutionsbundna sådana, samt visa på vilka strategier som generellt används inom denna
nya och fortfarande relativt outvecklade bransch.

9HUNVDPKHWVDQDO\V
De två olika kategorier av informationsmäklare som jag valt att studera använder sig i
varierande omfattning av uppställda mål. Innan resultatet stod klart hade jag en föraning om
att den privata sektorn skulle visa på mycket mer utvecklade och detaljerade målplaner.
Denna misstanke bekräftades till viss del, men en så kallad självständig informationsmäklare
visade på en motsats med endast några få informella och väldigt övergripande
målformuleringar.
Vad som kan utläsas av det insamlade materialet är att de institutionsbundna
informationsspecialisterna inte verkar använda sig av finansiellt uppställda mål i samma
utsträckning som de självständiga. En förklaring till detta faktum kan vara att verksamma
inom den privata sektorn måste gå med vinst till skillnad från de flesta informationstjänster
som bedrivs under exempelvis ett bibliotek.

Magnusson och Forssblad är några av de författare som påpekar att det krävs en
målgruppsorientering för att lyckas med all typ av marknadsföringsarbete. De poängterar hur
viktigt det är att lokalisera och förstå de potentiella kundernas behov, beteende och
önskningar. Alla respondenter verkar ha lokaliserat sin målgrupp/ sina målgrupper. Hur dessa
ser ut varierar dock mellan de två kategorierna. De självständiga informationsmäklarna
fokuserar på  olika målgrupper inom den akademiska världen och företagsvärlden, men även
sjukvården och vissa myndigheter eller verk kan komma på tal. De institutionsbundna delar å
andra sidan in målgruppen i två huvudsakliga kundgrupper; en intern och en extern sådan.
Den externa målgruppen (företagsvärlden och i viss mån även myndigheter och andra
konsulter) verkar dock dominera även här.

Respondenterna verkar även ha delat in marknaden i olika delgrupper som Magnusson och
Forssblad rekommenderar. Målgruppssegmentering är enligt Magnusson och Forssblad en
mycket bra hjälp vid marknadsorientering. Denna segmentering tror jag dock skulle kunna
göras ännu mer ingående inom grupp A. Att dela in den externa målgruppen i mer specifika
smågrupper hade nog kunnat underlätta träffsäkerheten vid marknadsföringsarbetet och även
bidragit till en bättre lokalisering och kännedom om såväl existerande som potentiella kunder.
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Efter utförd undersökning kan jag även konstatera att prissättningen mellan de två olika
kategorierna inte skiljer sig åt så mycket som jag trodde på förhand. Gemensamt drag för alla
respondenter verkar vara timmesdebitering. Denna typ av betalningsform kan liknas vid andra
specialister eller experter som till exempel advokater och kommunikationskonsulter. De
självständiga informationsmäklarna ligger dock på en något högre nivå än de verksamheter
som bedrivs under en moderorganisation.
Vidare förefaller det vara praxis för institutionsbundna informationsmäklare att dela in
prissättningen i två kategorier efter de två målgrupper de lokaliserat, men i övrigt verkar olika
typer av rabatter och andra konkurrensmedel inte anses som nödvändiga för någon av
kategorierna. Jag kan tänka mig att detta beror på att verksamheten först och främst baseras på
den professionella trovärdigheten. ,QGLYLGXHOO�SULVVlWWQLQJ är ett uttryck som ligger i tiden,
oberoende av grupptillhörighet.

Efter att ha erhållit grundläggande information om de olika respondenternas verksamhet kan
jag konstatera att de alla passar in på den beskrivning av ”den professionella yrkesutövaren”
som John Seifer ger inom ramen för det han kallar 7KH�SURIHVVLRQDO�PRGHO�
Alla respondenter debiterar per timme, erbjuder erfarenhet, expertis eller råd samt utför
uppdrag vid på förhand bestämda möten eller vid tidpunkter som  är anpassade efter
specialistens tillgänglighet. Ingen tjänst är beroende av en särskild plats till den grad att det är
avgörande för tjänstens framgång och kunden köper sina tjänster från en individ snarare än
bara ett företag eller en organisation. Seifer nämner just informationsspecialister som exempel
på denna typ av aktörer men tar även upp advokater och revisorer som typfall.

,PDJH
Kvalitet är en stor och viktig del av en verksamhets image. De självständiga
informationsmäklarna tenderar att arbeta mer formellt än grupp A med detta område. SB är
exempelvis ISO-certifierade och har två anställda som arbetar på heltid med kvalitetssäkring.
PrioInfo jobbar också mycket med kvalitet och har ställt upp ett antal fasta punkter för
personalen att följa i syfte att upprätthålla en god kvalitet. Grupp A vill givetvis också erbjuda
kunden bra kvalitet, men har inte utformat formella riktlinjer för sådant arbete.
IM är dock ett undantag då de tar del av en den övergripande kvalitetssäkring som
genomsyrar stadsbiblioteket.

Griffiths och Pantry poängterar faktorer som kundbemötande, personalkunskaper samt
värdehöjande åtgärder när de talar om image. Alla institutionsbundna respondenter tenderar
mycket riktigt att arbeta med någon form av dessa områden. Värdehöjande åtgärder eller
mervärdestjänster som till exempel utbildningar i informationssökning och gratis helpdesk
verkar vara vanligt förekommande. Som Irene Wormell påpekar kan en generellt ökad
användning av värdehöjande tjänster inom grupp A lokaliseras. Denna utveckling kan tänkas
ha satt press på den privata bibliotek- och informationssektorn, som nu även de erbjuder
tilläggstjänster och försöker anpassa sig efter kundens önskningar i den mån de kan. SRU är
dock ett undantag då de inte anser sig behöva denna form av konkurrensmedel. Företaget är
nämligen så pass nischat och baserar sin verksamhet på trovärdighet.
Utöver ovan nämnda tips lyfter Griffiths och Pantry även fram vikten av att uppträda
affärsmässigt och utveckla en förståelse för de potentiella kundernas uppfattningar och
attityder. Dessa områden verkar dock behandlas mer intensivt av de självständiga
informationsmäklarna. De flesta i denna kategori utför till exempel marknadsanalyser för att
följa upp marknadens behov och situation. Alla respondenter betonar dock vikten av den
personliga kontakten och ser etableringen av ett förtroende som det bästa sättet att skapa en
attraktiv och hållbar image. John Seifer anser att det i vissa fall till och med är viktigare att
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experter kan möta den känslomässiga aspekten än att de besitter en hög kunskap. Denna åsikt
delar även de flesta respondenterna. De marknadsför sin trovärdighet och professionalitet, två
egenskaper som ger intrycket av att väga mycket tungt inom informationsområdet. Även på
denna punkt verkar informationsmäklarna kunna liknas vid advokat- eller läkarbranschen.

Imagen blir allt viktigare och företag/organisationer måste jobba med att arbeta in en
trovärdig och tilltalande image. En nöjd kund kan automatiskt leda till flera nya kunder
medan en missnöjd kund i värsta fall kan vara incitamentet till en senare konkurs.

.RPPXQLNDWLRQ
De verksamheter som bedrivs inom en större organisation har ett särdrag gentemot de
självständiga informationsspecialisterna genom  den draghjälp som i detta fall biblioteket ger
dem. De förses automatiskt med ett redan etablerat varumärke som är laddat med olika
värderingar och normer. Detta kan givetvis vara både positivt och negativt. Vissa potentiella
kunder kanske avskräcks av att det är ett bibliotek som står som moderorganisation och tror
kanske inte att de får samma professionalitet som om de anlitar ett privat företag. Jag anser att
det därför måste vara extra viktigt för de institutionsbundna informationsmäklarna att nå ut till
allmänheten, att marknadsföra sin del av organisationen som en professionell, trovärdig och
innovativ verksamhet.

Generellt dominerar webben som kommunikationskanal bland respondenterna i grupp A
samtidigt som mail används i allt högre utsträckning för den interna kommunikationen och
lobbyverksamheten. Kundkontakten sker dock främst via telefon för att bibehålla den
personliga kontakten. Nätverkskommunikation nämns som en mycket viktig del i
marknadsföringsarbetet, men utnyttjas begränsat, främst på grund av tidsbrist.

Båda gruppernas marknadsföring/kommunikation domineras av relationsmarknadsföring,
men de självständiga informationsmäklarna verkar satsa mest tid och pengar på detta område.
Kanske är de sistnämnda även mer specifika i sin kommunikation, för de använder sig mycket
av direktinsatser. Även grupp B använder webben i hög utsträckning. SB är dock ett
undantag då de inte är interaktiva på webben och inte använder detta media i
marknadsföringssyfte. Telemarketing är exempel på ett annat kommunikationsmedel som kan
komma på tal men det är ”word of mouth” som är det dominerande verktyget. Gemensamt för
alla respondenter verkar vara avsaknad av formella kundlojalitetsprogram.

Den viktigaste kommunikationskanalen förefaller således vara den muntliga, den personliga
kontakten. Jag är benägen att tro att detta område bara blir mer kritiskt och betydelsefullt med
tiden, främst på grund av ett hela tiden ökande utbud vilket leder till ökad konkurrens och
ökade krav från kunden. Kunden får fler och fler leverantörer att välja mellan och kommer
troligen att anlita den som inger ett personligt förtroende, bäst service och säkerhet.

0DUNQDGVSODQ
Grifftiths och Pantry definierar en ganska detaljerad marknadsplan. Liknande genomgående
planering står att finna hos de självständiga informationsmäklarna, men verkar svårare att
lokalisera hos de institutionsbundna. Konstruktionstipsen som redovisas på s. 20 i denna
uppsats skulle kanske kunna fungera som en god vägledning för de sistnämnda. Jag tror
nämligen att en väl utförd planering kan underlätta marknadsföringsarbetet, samtidigt som en
sådan kan ge intraprenören större möjligheter att genomföra mer genomtänkta, riktade och
därmed mer träffsäkra marknadsaktiviteter. Magnusson och Forssblad hävdar dock att
marknadsplaneringsarbetet är viktigare än själva planen. Detta påstående ger oss en vink om
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att entreprenören/intraprenören kanske inte behöver producera en lång och detaljerad skriftlig
plan utan kan förbättra sin verksamhet på många sätt bara genom att fundera igenom
marknadsföringsarbetet i förväg.

De institutionsbundna informationsmäklarna arbetar med andra ord inte efter på förhand
definierade marknadsplaner. Hur dessa företag/organisationer skulle te sig om de tog till sig
av den teori som framställts i föreliggande uppsats kan vara en relevant frågeställning i detta
sammanhang. Kanske skulle dessa modeller, metoder och verktyg vara svåra att implementera
och givetvis kanske även för vissa vara ett för kostsamt projekt. Jag tror dock att en hel del
positiva förändringar skulle kunna urskiljas efter en sådan satsning. Genom att använda sig av
utvalda delar av de råd och stolpar som teorin erbjuder skulle verksamheten kanske kunna
träffa ännu mer rätt vid marknadsföringsaktiviteter och även spara in på onödiga utgifter för
felutskick och missbedömningar av målgrupp/kundklientel. Undantaget är dock IM som redan
jobbar med marknadsplan i enlighet med säljplan och verksamhetsplan. Detta kan dock
möjligen härledas från det faktum att denna verksamhet drivs mer som ett självständigt
företag. IM försöker likna sig vid ett vanligt företag i så stor utsträckning som möjligt för att
konkurrera på lika villkor. De betalar till och med marknadsmässig hyra för sitt kontor på
biblioteket. Ingen av respondenterna i grupp A arbetar med SWOT-analyser.

Grupp B använder sig, som tidigare sagts, av utarbetade och dessutom tämligen detaljerade
marknadsplaner. PrioInfo har till och med två olika typer av planer; en kortsiktig och en
långsiktig. Undantaget är ECS som inte arbetar efter någon formell marknadsplan. Detta kan
dock bero på att ECS ännu är ett ganska outvecklat företag och inte drivs med mer än en 20%-
tjänst. Alla respondenter i grupp B, förutom SRU, nyttjar SWOT-analyser. Graden av
användning varierar dock.

SB och PrioInfo baserar sina marknadsföringsstrategier på olika marknads- och
behovsanalyser. SB har bland annat kunnat utläsa en trend mot ökad efterfrågan på artiklar.
Utifrån denna analys funderar de nu på att dra igång en tjänst som kan tillgodose detta nya
behov. De flesta institutionsbundna informationsmäklare verkar dock inte använda sig av
denna typ av marknadsanalyser, vilket kanske också bidrar till den något svagare
utvecklingen av kundanpassade tjänster.

Många av teoretikerna framhåller planerings- och struktureringsprocessen som viktiga
grundstenar i marknadsföringen. Jag tror också att dessa bitar kan vara avgörande för en
entreprenörs/intraprenörs framgång. Genom att stressa fram aktiviteter, åtgärder och
ogenomtänkta kampanjer kan företag eller organisationer i värsta fall kasta pengar och tid på
helt fel målgrupp. Jag hävdar att en detaljerad planering och identifikation av önskat
marknadssegment kan spara in på mycket av dessa resurser samtidigt som träffsäkerheten bli
större. Det måste vara bättre att avsätta tid till planering och analys för att träffa rätt målgrupp.

3XEOLFLWHWVYHUNW\J
Keith Hart nämner fyra områden för marknadskommunikation: PR, annonsering, direktpost
och utställningar/mässor. Efter utförd empirisk undersökning kan jag, trots Harts
konstaterande att bibliotek sällan deltar på mässor, se en trend av att de institutionsbundna
informationsmäklarna i viss mån föredrar att nyttja detta forum för att nå ut till potentiella
kunder. IDC väljer exempelvis att lägga ner tid och resurser på mässor av olika slag istället
för att göra utskick.
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Annonsering och PR kommer generellt i skymundan till förmån för webben beträffande grupp
A. Undantaget är dock ännu en gång IM som använder sig av PR och tidningar (i form av
reportage) i stor utsträckning, främst på grund av att dessa medier oftast är gratis att nyttja.

Situationen för grupp A inom detta område kan sammanfattas i fyra punkter:
- Mängden trycksaker är generellt mycket begränsad.
- Det som dock trycks samt webben följer vissa etablerade standardmodeller. De flesta tar

till sig moderorganisationens mallar.
- Det satsas inte så mycket resurser på att nå ut till den stora marknaden utan det är den

etablerade kundkretsen som prioriteras.
- Vissa försöker utnyttja media och PR i så stor utsträckning som möjligt eftersom detta är

gratis reklam.

Grupp B undviker med andra ord gärna massmedia och använder sig hellre av riktade
budskap till olika marknadssegment. Respondenterna anpassar sitt material i hög utsträckning
och delar in kunderna i olika grupper. Alla aktiviteter följs upp med telefonsamtal eller annan
form av personlig kontakt för att skapa ett förtroende. Det tryckta materialet följer, även inom
denna grupp, givna grafiska profiler för att ge ett enhetligt intryck. Direktpost, telemarketing
och personlig kontakt är också exempel på publicitetsverktyg  som Griffiths och Pantry tar
upp i teoriavsnittet.

%XGJHW
Budgeten spelar, enligt Grifftiths och Pantry, en avgörande roll för marknadsföringsarbetet.
Som jag misstänkte har denna punkt även skapat olika förutsättningar för de två olika
kategorier av informationsmäklare jag valt att studera. De institutionsbundna
informationsmäklarna har givetvis mindre pengar att röra sig med, och det borde därför vara
extra viktigt för dessa aktörer att planera sina aktiviteter noggrant och att använda sig av
passande medel/verktyg för att träffa rätt målgrupp.

Huruvida det finns en budget för marknadsföring varierar mellan respondenterna i grupp A.
Vissa har en speciell budget för detta ändamål medan andra inte har någon formell sådan utan
försöker, som till exempel IM, nyttja gratis marknadsföring i så stor utsträckning som möjligt.
Generellt kan det dock konstateras att denna budget är ganska liten eller marginell i
jämförelse med den de självständiga informationsmäklarna har att jobba med.

Respondenterna i grupp B har alla, utom ECS, en speciell budget för marknadsföring Denna
är detaljerad, och i de flesta fall även indelad efter alla de olika aktiviteter som ska utföras.
Respondenterna i denna grupp säger sig ha en bra budget som tillåter dem att utföra de
aktiviteter de vill, men påpekar att det alltid kan göras mer.

8WYlUGHULQJ
Griffiths och Pantry rekommenderar att föra statistik över tjänsteutbudet för att kunna se
resultat av utförda marknadsföringsaktiviteter. Detta verkar även vara standard i verkligheten.
Alla respondenter, utom ECS, använder sig av någon form av statistik för jämförelse och
fakturering. En skillnad står att finna i det faktum att grupp B ofta mäter utveckling i konkret
försäljning.

Weingand hävdar att det är den sista fasen, utvärderingsfasen, som länkar samman
marknadsförings- och planeringsprocessen. Alla respondenter verkar även de tycka att denna
fas är av högsta vikt, men hur mycket tid och pengar som spenderas på den varierar. De flesta
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institutionsbundna informationsmäklarna skulle vilja göra mer, men har inte tillräckligt med
tid eller resurser. Den utvärdering som ändock sker äger rum inom projektgruppen och är
oftast av informell art. Feedback och uppföljning domineras i övrigt av den personliga
kontakten.

De självständiga informationsmäklare som deltagit i min undersökning använder sig, som
tidigare sagts, av återkommande marknadsundersökningar inför skapande av nya strategier
men det är även inom denna grupp den personliga kontakten som ger den mesta och bästa
feedbacken. Dialogen med kunden är mest värdefull.

Generellt använder man sig inte gärna av skriftliga utvärderingar då dessa kräver mycket tid
och kunskap samt för det mesta ger en liten svarsfrekvens.

����6MlOYVWlQGLJD�YV�LQVWLWXWLRQVEXQGQD�LQIRUPDWLRQVPlNODUH

På dagens informationsmarknad kan vi lokalisera många aktörer som kallar sig för
informationsmäklare. Det är dock  inte alla som, utifrån den definition av termen som jag valt
att ta till mig, kan sägas vara just detta. De flesta sysslar med mycket annat än just förmedling
av information.

Utifrån samtal med tidigare nämnda respondenter kan jag dock konstatera att det finns ett
stort behov av duktiga informationsexperter. Speciellt mindre företag, som inte har en egen
avdelning för efterforskning, är i behov av professionell hjälp till överkomliga kostnader, men
även de lite större företagen kommer förmodligen vilja utkontraktera sin biblioteksverksamhet
med tiden. Dessa existerande eller potentiella nya behov kan ge oss en vink om en ljus
framtid för informationsmäklaren. Eftersom denne i motsats till informationskonsulten ”bara”
förmedlar information kan han även ha vissa fördelar på den framtida
informationsmarknaden. Jag tror nämligen att en hel del företag hellre vill analysera och tolka
det återvunna materialet själva, speciellt när det handlar om invecklade ämnen och svåra
facktexter som informationsspecialisten inte har tillräcklig kunskap om för att kunna tolka och
värdera på ett tillfredsställande sätt.

Då framtiden kan verka lovande för den som väljer att satsa på informationsförmedling kan
det vara av intresse att göra en övergripande jämförelse mellan de två olika kategorier eller
sätt som entreprenören/intraprenören kan välja att starta sin verksamhet på.

Att driva denna typ av verksamhet som ett självständigt företag innebär kanske att man kan
satsa mer tid och resurser på marknadsförings- och varumärkesstrategier, men å andra sidan
har en så kallad ”inhouse agency” en del fördelar gentemot den privata sektorn.
De institutionsbundna informationsmäklarna kan bland annat få automatisk draghjälp av
moderorganisationen (i detta fall ett biblioteket) som redan har ett etablerat varumärke. Vidare
tvingas de kanske att hitta billiga och enkla sätt att nå ut till sin målgrupp/sina målgrupper på
eftersom de inte har råd med trendiga reklamkampanjer, vilket kanske kan stimulera till en
högre kreativitet bland personalen och i vissa fall ge mer fantasifulla lösningar. Den främsta
fördelen och det mest betydelsefulla konkurrensmedlet måste dock vara att de kan de erbjuda
betydligt lägre priser eftersom de inte får eller behöver gå med vinst.

Det som talar emot de institutionsbundna informationsmäklarna är givetvis att de hela tiden
måste kämpa för att få in medel till verksamheten innan den blivit självförsörjande, samtidigt
som det kan vara svårt att konkurrera med den proffsiga reklam och träffsäkra marknadsföring
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som de självständiga informationsmäklarna kan bjuda på. De offentligt bedriva
informationstjänsterna verkar generellt vara hämmade av tids- och resursbrist. Detta är
givetvis också en bromsande faktor för en utveckling inom, i detta fall,
biblioteksverksamheten. Jag tror att det råder en tuff konkurrens mellan de båda grupperna av
informationsmäklare, inte baserat på att de är så lika utan snarare på det faktum att de är olika
på många vis. De har olika fördelar och nackdelar som i slutändan kan komma att väga upp
varandra.

Det har även varit intressant att se vilka stora skillnader som existerar inom gruppen
självständiga informationsmäklare. Jag har haft fördelen att få studera såväl det globala
företaget som det lilla enmansbolaget. Att det finns olika nivåer innebär givetvis att det även
inom denna kategori existerar skillnader i sättet att sköta sin verksamhet på och sättet att
arbeta med strategisk planering och marknadsföring. Skillnaderna beror sannolikt på de olika
ekonomiska förutsättningarna, ett faktum som ju även är vattendelaren mellan de två
huvudkategorier jag valt att studera. Skillnader verkar också föreligga mellan verksamma
inom den privata sektorn. Ett litet företag kan kanske inte ta sig an hur många uppdrag som
helst, utan klarar bara av de som tar kontakt genom exempelvis deras hemsida. Dessa behöver
förmodligen inte satsa lika mycket på marknadsföring som större aktörer, men bör givetvis i
viss mån även de ta till sig av de strategier som konkurrenterna nyttjar. Exempel på en sådan
aktör kan vara ECS som deltagit i min undersökning.

Bibliotekarierollen är i förändring. Detta kan bero på samhällsutvecklingen i stort, men också
vara ett framtvingat scenario till följd av den hårda konkurrens som dykt upp på marknaden.
Bibliotekarierna blir mer och mer IT-kunniga, och det ställs allt högre krav på de
nyutexaminerade. En fara som biblioteken verkar tampas med är risken för avknoppning av
nystartade kanske mer lukrativa och prestigefulla delar av verksamheten. Ett scenario där alla
bibliotekarier hoppar över till nyutvecklade projekt och försvinner från biblioteket så fort de
blir tillräckligt duktiga inom IT kan leda till att biblioteket blir lidande, och vara en faktor till
att utvecklingen av nya mer marknadsanpassade tjänster vid biblioteket hämmas. För att
undkomma detta problem måste biblioteket sträva efter att behålla projektsatsningar under
institutionen, och samtidigt försöka tillfredsställa personalen genom att låta dessa ingå i
projekten så mycket de önskar (givetvis baserat på kompetens och tillgänglighet). Exempel på
detta kan tas från KTH som poängterade vikten av att deras webbyrå ska ligga kvar under
biblioteket och inte drivas som en egen verksamhet. För att förhindra att denna del ändå ska
utvecklas till en separat och sluten verksamhet ges alla bibliotekarier möjligheten att delta i de
projekt som bedrivs inom webb-området.

En fördel, ur samhällssynpunkt, med de informationstjänster som bedrivs under ett bibliotek
är att de ger den lilla företagaren möjlighet att förbättra sin informationshantering och
tillfredsställa sitt informationsbehov. Dessa tjänster är inte bara märkbart billigare, biblioteket
kan också framstå som en trygg och säker instans och inge ett förtroende som de privata
informationsmäklarna inte rår på. Denna typ av näringslivsinformation bör utvecklas eftersom
den kan hjälpa de små företagen att effektivisera sin verksamhet och inte hamna för långt efter
de större företagen som avsätter mycket tid och pengar på sin informationshantering.
Samtidigt får biblioteken en möjlighet att stärka sin position på informationsmarknaden
ytterligare.

Alla utom en verksamhet som låg till grund för min undersökning stod att finna i
stockholmsregionen. Utav detta kan en trend mot att storstäder är mer öppna för nya typer av
branscher och sysselsättningar möjligtvis utläsas. Kanske är det en lättare geografisk marknad
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att starta nya verksamheter på. Miljö och atmosfär på de arbetsplatser jag besökte skilde sig
också något åt mellan de två kategorierna av informationsmäklare. De privata ganska
väletablerade företagen hade givetvis en något rymligare och finare miljö medan de
informationsspecialister som bedrev informationstjänster under en institution hade en något
mer sparsam inredning och mindre yta att röra sig på. Detta kan givetvis förklaras genom de
olika förutsättningar de bedriver sin verksamhet efter.

Efter utförd undersökning är jag benägen att tro att de som bedriver någon form av ”inhouse
agency” kan vinna på att ta till sig mer av de självständiga informationsmäklarnas (givetvis
kan ett utbyte ske åt båda håll) sätt att jobba med planering och utveckling. De bör satsa
stenhårt på kvalitet, professionalitet och regelbunden personlig kundkommunikation för att
skapa en hållbar image. Att göra verksamheten något mer affärsmässig skulle kanske kunna
innebära en ännu snabbare och positivare utveckling för branschen.

����0DUNQDGVI|ULQJHQV�EHW\GHOVH

Alla respondenter anser att marknadsföring har väldigt stor betydelse för att lyckas i en tuff
bransch, och anser att detta verktyg besitter en dynamisk kraft. Enligt Tellström på SRU
skulle verksamheten falla ihop utan kontinuerlig marknadsföring, men han påpekar dock att
det viktigaste marknadsföringsarbetet är det som kunderna bidrar med genom att sprida ett
rykte, ”word of mouth”. Generellt betonar respondenterna, även de självständiga som trots att
de lägger ner betydligt mer på marknadsföring än de institutionsbundna, att de skulle vilja
göra mycket mer på detta område men att tid- och resursbrist sätter käppar i hjulet. Enligt
Jakob Harnesk, KIB, går det inte att förlita sig på allmänhetens medvetenhet.

Efter att ha besökt sju mycket olika, men ändå i viss mån lika yrkesutövare på
informationsmarknaden, kan jag sammanfattningsvis konstatera att marknadsföringsstrategier
spelar en mycket stor roll och kanske är avgörande för att lyckas i branschen. Deras betydelse
varierar dock självklart beroende på om det gäller det globala företaget eller enmansföretaget.

Jag tror, i enlighet med vad Jakob Harnesk delgav mig under en intervju, att det finns en stor
efterfrågan på informationstjänster av olika slag. Informationsmäklare som bedriver
verksamhet inom den offentliga sektorn skulle dock kanske kunna utvecklas och växa ännu
mer om de genomförde varje projekt efter en på förhand utarbetad marknadsplan, gjorde
grundliga utvärderingar efter varje projektslut och arbetade aktivt med kundfeedback.
Eftersom marknaden för informationsmäklare, som flera gånger tidigare påpekats än är
tämligen outvecklad, måste innebörden och betydelsen av att synas och höras bli ännu mer
avgörande för de nyetablerade aktörerna än för de aktörer redan agerar på en etablerad
marknad. En befogad åsikt i detta sammanhang kan vara att det borde finnas uppvägande
fördelar i form av att pionjärerna på en marknad inte utsätts för samma tuffa konkurrens som
verksamheter inom sedan länge erkända branscher. Mig veterligen har dock just
informationsmarknaden på senare år svämmats över av aktörer som velat ha sin bit av kakan.
Problemet är bara att just informationsförmedling kanske inte har gått hem hos den stora
massan. Eftersom många i och med utvecklingen av World Wide Web har bildat sig en
uppfattning om att vem som helst klarar av att hitta information har tjänsterna varit svårsålda.
Denna uppfattning är troligen dock på väg att försvinna då gemene man har upptäckt att det
inte är så lätt som de först trodde. Tillgång till Internet innebär inte automatiskt att en person
kan hitta, sovra och analysera relevant information. Med dessa åsikter i bakgrunden är jag
benägen att tro att den nya yrkeskategorins roll på marknaden kommer att befästas och att
informationsmäklarens framtid ser ljus ut. Med hjälp av ökad kunskap inom marknadsföring
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och planerings /struktureringsprocesser i kombination med vilja och drivkraft kan den
framgångstörstande entreprenören/intraprenören lyckas.

Många företag, även de som deltagit i min undersökning, har ställt upp finansiella mål. Detta
kan vara en orsak till att marknadsföringens betydelse är mer framträdande hos dessa. De är
tvungna att nå upp till en viss intäktsnivå, och måste därför jobba hårt med att sälja in sig till
målgruppen/målgrupperna. En icke-vinstdrivande organisation har måhända inte denna press
på sig, men borde kanske ta sig en titt på den privata sektorn och anamma delar av deras sätt
att arbeta med marknadsföring. Allt för att växa och få en betydande och självklar roll på
marknaden.

Slutligen vill jag påpeka att allt givetvis inte hänger på marknadsföring, men att jag tror att
den spelar en betydande roll för såväl den självständige som den institutionaliserade
informationsmäklarens framgång.
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.DSLWHO����'LVNXVVLRQ�RFK�VOXWVDWV

,�GHWWD�NDSLWHO�UHGRJ|U�MDJ�I|U�GH�VOXWVDWVHU�MDJ�NRPPLW�IUDP�WLOO�HIWHU�JHQRPI|UG
XQGHUV|NQLQJ�RFK�DQDO\V��-DJ�GLVNXWHUDU�lYHQ�NULQJ�WHUPHQ�LQIRUPDWLRQVPlNODUH��JHU�GLJ�VRP
IXQGHUDU�Sn�HOOHU�UHGDQ�KDU�VWDUWDW�HQ�OLNQDQGH�YHUNVDPKHW�HWW�DQWDO�WLSV�RFK�UnG�LQI|U
NRPPDQGH�DUEHWH�PHG�PDUNQDGVI|ULQJ�XWLIUnQ�GHQ�WHRUHWLVND�RFK�HPSLULVND�EDNJUXQG�MDJ
VNDIIDW�PLJ��VDPW�EHO\VHU�HQ�GHO�LGpHU�I|U�IRUWVDWW�IRUVNQLQJ�

����6DPPDQIDWWQLQJ�DY�JHQRPI|UG�VWXGLH

Syftet med uppsatsen har varit att få en närmare inblick i hur den ännu outvecklade
marknaden för informationsmäklare ter sig i verkligheten. Jag har haft ambitionen att
identifiera ett antal informationsmäklare på den svenska informationsmarknaden och vidare
studera deras arbete med marknadsföringsstrategier. Jag ville också undersöka huruvida det
existerar, i första hand skillnader, men även likheter mellan självständiga respektive
institutionsbundna informationsmäklare.

����'LVNXVVLRQ�NULQJ�WHUPHQ�LQIRUPDWLRQVPlNODUH

Inför denna uppsats valde jag att avgränsa termen informationsmäklare till att endast innefatta
sådana som ”bara” förmedlar information snarare än de som analyserar materialet och/eller
rådgiver kunden. Dock har jag under uppsatsens gång kommit fram till att det verkligen är
svårt att sätta gränsen mellan de olika aktörerna på informationsmarknaden. Exempelvis kan
jag idag tycka att SRU snarare skulle kunna hamna i kategorin för informationskonsulter. De
samlar in information och bearbetar/analyserar den, för att slutligen presentera den på ett
överskådligt sätt för kunden. De kanske inte alls skulle ha varit med i min undersökning, men
såg från början ut att passa in. Detta har dock givit mig insikten om hur vag gränsen är mellan
olika aktörer på informationsmarknaden och hur problematisk en definition av en term som
informationsmäklare kan vara. Många har nämligen olika uppfattningar om var gränserna ska
dras. Det viktigaste måste dock vara att beteckningens innebörd klargörs innan det används.

����6OXWVDWVHU

För att läsaren lättare ska kunna koppla dragna slutsatser till tidigare angiven problemställning
har jag valt att återge de två frågeställningar som jag utgått ifrån.

½ Vilka marknadsföringsstrategier använder etablerade informationsmäklare sig av i
Sverige?

½ Ser val av marknadsföringsstrategier olika ut för självständiga entreprenörer gentemot de
som arbetar under en institution eller organisation (där avgiftspolitiken är mer anpassad
till de lokala förhållandena)?

Svenska informationsmäklares val av och arbete med marknadsföringsstrategier varierar
väldigt mycket beroende på typ och storlek. Trots detta kan ett antal gemensamma punkter
och/eller trender skönjas:

½ Internet har blivit och fortsätter att vara ett allt mer betydande redskap för att nå ut till
såväl den stora massan som de redan etablerade kunderna.
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½ Den personliga kontakten (dvs relationsmarknadsföring) i kombination med
värdeorientering dominerar som marknadsföringsstrategi. En förutsättning för driva en
verksamhet baserad på informationstjänster är att arbeta aktivt med att utveckla och
etablera en personlig relation till kunden.

½ Trovärdighet, kvalitet och säkerhet är viktiga egenskaper för en informationsmäklare.

½ Standardmodeller för såväl tryckt som elektroniskt material har stor betydelse för
verksamhetens image och varumärke.

½ Prissättningen påminner mycket om den som andra experter, exempelvis advokater och
läkare, använder sig av. Det går att urskilja ett antal likheter mellan dessa branscher
beträffande marknadsföringsstrategier.

½ Mervärdestjänster eller tilläggstjänster är ett populärt medel för att attrahera en större och
bredare kundgrupp.

Som påpekats ovan existerar det många olika typer av informationsmäklare på
informationsmarknaden. Skillnader kan definitivt lokaliseras mellan de som valt att driva en
självständig verksamhet och de tjänster som erbjuds av exempelvis ett bibliotek, men även
inom grupperna råder det vissa olikheter. Detta kan vara viktigt att ha i bakhuvudet när
läsaren tar del av de slutsatser jag kunnat dra beträffande min andra frågeställning.
De skillnader jag kunnat lokalisera mellan de två utvalda kategorierna kan sammanfattas i
följande punkter:

½ Självständiga informationsmäklare tenderar att använda sig av finansiellt uppställda mål i
hög utsträckning till skillnad från institutionsbundna sådana. De förstnämnda arbetar
också med mer formellt utvecklade och detaljerade marknadsplaner, samt nyttjar SWOT-
analyser.

½ De verksamheter som bedrivs under en institution har mer generella målgrupper än de
självständiga informationsmäklarna. De förstnämnda delar in marknaden i interna och
externa målgrupper medan de senare har mer specifika kundgrupper. De självständiga
aktörerna har dock segmenterat marknaden i större utsträckning.

½ Det konkreta priset skiljer sig åt mellan de två olika kategorierna av informationsmäklare.
Institutionerna (i detta fall bibliotek) tar inte ut lika mycket för sina tjänster som de
privata företagen. Hur stor skillnaden är beror dock på vilka tjänster som bedrivs under
biblioteken. Att de är billigare kan dock konstateras.

½ Självständiga informationsmäklare har mer formella riktlinjer för kvalitetssäkring. De
utför ofta marknadsanalyser för att ta reda på uppfattningar om företaget, men även för att
urskilja målgruppernas behov och situation.

½ Självständiga informationsmäklare använder sig i hög utsträckning av anpassad
direktpost medan institutionsbundna sådana försöker arbeta med gratis reklam som
exempelvis massmedia och PR i kombination med ett begränsat antal trycksaker och
regelbundet mässdeltagande.
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½ Institutionsbundna informationsmäklare arbetar med en liten eller marginell
marknadsföringsbudget medan självständiga sådana har en relativt stor och specifik
ekonomisk kalkyl, indelad efter alla de aktiviteter som ska utföras.

½ Självständiga informationsmäklare mäter oftast utvecklingen i konkret försäljning och har
resurser för att kunna arbeta intensivt med utvärdering till skillnad från institutionsbundna
sådana.

����5LNWOLQMHU�RFK�UnG�LQI|U�PDUNQDGVI|ULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWMlQVWHU

Detta avsnitt ger dig, som går i entreprenörstankar eller funderar på att starta en ”inhouse
agency” baserad på någon form av informationsförmedling, en kort sammanfattning av
nyttiga råd och tips som jag snappat upp under arbetets gång.

½ Planering och marknadsföring bör gå hand i hand.

½ Fundera över och planera hur man kan ge verksamheten en positiv och attraktiv image
utifrån det som står i kapitel 4.2, Inhämtad information.

½ God och kontinuerlig kommunikation med såväl interna som externa nätverk gynnar
verksamheten på en mängd olika sätt.

½ Utforma en formell eller informell marknadsplan där den/de tjänster som ska
marknadsföras utses och där den/de målgrupper som ska prioriteras fastställs. Arbeta
fram en plan som även beskriver hur den externa kommunikationen ska utformas,
talar om  inom vilken tidsram detta ska ske, vilka verktyg som ska användas samt hur
stor budget som aktiviteten ska baseras på.

½ De främsta sätten att kommunicera och marknadsföra sig på verkar vara via webben
och  direktutskick, men tyngdpunkten bör ligga på den personliga kontakten. Ett bra
rykte kan ge mycket goda förutsättningar, så se till att kundmöten under alla
omständigheter hanteras på ett professionellt sätt. Det gäller också att alltid vara
serviceminded då detaljer kan vara avgörande.

½ Utvärdera ditt arbete  i så hög utsträckning som möjligt. Detta för att verksamheten
ska kunna utvecklas på bästa sätt. Kundfeedback är oerhört viktigt. Att föra statistik
över tjänstenyttjandet kan också ge en bild över verksamhetens brister och styrkor.

½ Bestäm vilken prissättningsform som ska  användas. Hur man väljer att sätta pris kan
vara avgörande för verksamhetens utveckling.

½ Gör en SWOT-analys över din verksamhet för att identifiera eventuella svagheter och
möjligheter att jobba vidare med.

½ Tänk på att man marknadsför genom hela processen, även vid leverans. Leverera alltid
med kvalitet, hellre kvalitet än kvantitet.
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����,GpHU�RP�IRUWVDWW�IRUVNQLQJ

Under arbetet med denna uppsats har ett antal intressanta aspekter och idéer om fortsatt
forskning dykt upp. Några av dessa tankegångar återger jag nedan.

½ Det skulle vara intressant att undersöka hur ett företag/en verksamhet som är baserad på
informationstjänster kan initieras, att producera ett underlag eller en guide för de som
funderar på att driva ett bolag inom ramen för informationsförmedling. Detta ämne har
dock redan tagits i beaktande av två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås och en
magisteruppsats planeras vara klar till höst/vinter 2001.

½ Hur ser marknaden för informationsförmedling ut om några år? En idé skulle kunna vara
att göra en studie kring informationsmäklarnas utbredning i Sverige och jämföra resultatet
med den magisteruppsats som är skriven av Irene Moya (se referens i källförteckningen).

½ Att göra en ännu mer omfattande undersökning av den jag här presenterar skulle kunna
vara intressant. Fler studieobjekt bör då lokaliseras för att bekräfta eller dementera mina
slutsatser.

½ Sist men inte minst skulle ett förslag på uppsatsämne kunna vara termen
informationsmäklare. En vidare undersökning kring beteckningen samt analys av olika
värderingar och uppfattningar som härskar kring detta skulle kunna vara matnyttigt.
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6DPPDQIDWWQLQJ

Enligt många har de senaste åren bjudit på en hel del förändringar vad gäller de traditionella
attityder och uppfattningar som länge härskat beträffande bibliotekarier.
I och med informationsteknologins utveckling, speciellt Internets inträde på marknaden, har
behovet av organisering, strukturering och bearbetning av information ökat drastiskt. Hur och
om ett företag eller en verksamhet väljer att se på information som ett nödvändigt och
strategiskt verktyg har fått avgörande betydelse för moderna affärer.

Idag existerar det en mängd olika aktörer på informationsmarknaden som alla försöker
tillgodose de nya informationsbehov som uppkommit. Den grupp bland dessa aktörer som
kallar sig för ,QIRUPDWLRQVPlNODUH har blivit föremål för min studie.
Eftersom utvecklingen av denna nya yrkesgenre kan ha stor betydelse för oss
nyutexaminerade bibliotekarier, bland annat i form av ökade valmöjligheter, har detta område
väckt mitt intresse. Termen informationsmäklare har många definitioner, men yrkesutövaren
kan generellt beskrivas som en förmedlare mellan informationskällor och användare.

Att starta en verksamhet baserad på informationstjänster under en institution eller som ett
självständigt företag kan vara en utmaning, även för den mest hängivna entreprenören.
Det gäller att veta hur man ska gå tillväga för att lyckas på en tuff och konkurrensbetonad
marknad. Syftet med uppsatsen är därför att klarlägga situationen för informationsmäklare i
Sverige. Jag tittar på den roll som marknadsföringsstrategier spelar för verksamheten och
belyser skillnader, men även möjliga likheter, mellan de två typer av informationsförmedlare
jag valt att fokusera på. Tanken är att jag ska redogöra för vilka olika förutsättningar och
utmaningar som existerar i relation till vilken typ av informationsförmedling som bedrivs.
Uppsatsen kan i bästa fall fungera som guide för den nyfikne bibliotekarien som går i
entreprenörstankar, eller vill skapa förändringar på sitt bibliotek. Kanske kan den även ge
goda råd och påpeka saker som det offentliga kan lära sig av det privata.

Generellt kan det konstateras att marknadsföring har stor betydelse för informationsmäklarens
utveckling och framgång. En trend mot relationsmarknadsföring och ökad användning av
Internet kan också urskiljas. Skillnader mellan de olika kategorierna står bland annat att finna
inom områden som  marknadsplan, målgruppssegmentering och utvärdering, delar inom vilka
självständiga informationsmäklare visat sig vara mycket mer formella, detaljerade och
specifika. Mer ingående kan exempelvis åtskillnader beträffande prissättning, kvalitetsarbete,
typ av mål samt grad av målgruppssegmentering skönjas. Möjligen finns det inom just dessa
områden en hel del som det offentliga kan lära sig av det privata (ett utbyte kan naturligtvis
ske åt båda håll). Viktigt att ta i beaktande är att de olika kategorierna arbetar på olika villkor.
Budgeten är i detta fall den största aspekten att ta hänsyn till vid en jämförelse. De
informationsmäklare som bedriver informationsförmedling under en institution (i detta fall
bibliotek) har marginella resurser att avsätta till verksamhetsutveckling i komparation med de
självständiga specialisterna som har en specifik och anpassad budget för just marknadsföring.

Trots att informationsmäklaren fortfarande är en ganska okänd aktör på den svenska
informationsmarknaden verkar framtiden visa på en positiv utveckling för denna typ av
alternativ biblioteksservice. Genom att stimulera vidare forskning kring området kan
förhoppningsvis en evolution i första hand säkerställas men även påskyndas. Att exempelvis
producera anpassade guider för entreprenörer inom informationsförmedling kan vara en
central faktor för branschens framtid.
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%LODJD

&KHFNOLVWD�IUnJHIRUPXOlU

,QOHGDQGH�IDNWDIUnJRU�

½ Vilka tjänster säljer ni? Varför valde ni just den tjänsten/ de tjänsterna? Vilken sorts
information är det ni koncentrerar er på?

Exempelvis:
- företagsinformation
- marknadsinformation
- finansiell information
- juridisk information
- patentinformation

½ Hur många arbetar med projektet/företaget?

½ Vad är er affärsidé/grundtanke med projektet?

½ Vilken bakgrund har de anställda?

½ Hur reagerade er omgivning när ni startade upp verksamheten?

½ Hur länge har ni drivit denna verksamhet?

+XYXGIUnJRU�

���9HUNVDPKHWVDQDO\V

½ Vilket/vilka är målen med verksamheten?

½ Har ni en definierad målgrupp? Vilken/vilka är dessa?

½ Hur valdes denna/dessa ut?

½ Använder ni er av marknadsundersökningar? Om ja, i vilken utsträckning, vad innehåller
en sådan och i vilket syfte utförs den? Om nej, hur tar ni reda på era kunders behov,
önskemål och förväntningar?

½ Är tjänsterna ni erbjuder anpassade efter målgruppen/grupperna? På vilket sätt?

½ Hur gör ni vid prissättning? Vilka faktorer sätter ni pris efter?

½ Använder ni er av rabatter, krediter eller andra konkurrensmedel vad gäller pris?
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����%LOGHQ�DY�YHUNVDPKHWHQ

½ Hur arbetar ni för att skapa en positiv bild av verksamheten? Hur jobbar ni med er image?

Exempelvis:
- Kundbemötande
- Personalkunskap
- Kvalitet

½ Erbjuder ni extra så kallade värdeökande tjänster? Om ja, varför?

½ Hur jobbar ni med kvalitet? Hur ser era kvalitetsprocedurer ut?

���.RPPXQLNDWLRQ

½ Vilka kommunikationsmedel använder ni er av? (Medel för att kommunicera med
existerande kunder)

Exempelvis:
- Nätverk
- Öppet hus
- Deltar i seminarier
- Föreläser
- Har ett informationscenter
- PR
- Annonsering
- Mässor/Utställningar
- Direktpost
- Elektroniska kommunikationsmedel som t.ex. hemsida och/eller e-post

½ Har relationer och nätverk stor betydelse för er marknadsföring? Om ja, har betydelsen
ökat eller minskat?

½ Använder ni er av någon form av kundstrategi? Om ja, hur ser denna ut? Hur binder ni era
kunder till er? Använder ni er av medlemskapsformer? Om ja, hur ser dessa ut?

½ Använder ni er av någon sorts kundlojalitetsprogram? Dvs. riktar ni speciell
marknadsföring till en viss grupp av kunder?

���0DUNQDGVSODQ

½ Har ni definierat en marknadsplan? Om ja, vad innehåller denna och är denna
dokumenterad eller existerar den bara i tanken?

½ Hur arbetar ni när ni ska marknadsföra en redan existerande eller ny tjänst/produkt?

½ Är SWOT-analys något som används inom er verksamhet?
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���0DUNQDGVNDQDOHU��3nYHUNDQ�

½ Vilka marknadskanaler använder ni er av? Hur närmar ni er den stora marknaden med
både existerande och potentiella kunder? (Se exempel under kommunikationsmedel)

½ Arbetar ni efter speciella riktlinjer eller policys när det gäller marknadsföringsmaterialet?

½ Vem producerar ert eventuella marknadsföringsmaterial?

���%XGJHW

½ Arbetar ni efter en budget vid marknadsföringsaktiviteter? Om ja, hur ser den ut?

���8WYlUGHULQJ�)HHGEDFN

½ Hur jobbar ni med uppföljning och feedback?

½ Utvärderar ni era marknadsföringsaktiviteter? Om ja, varför?

½ Hur ser dessa utvärderingar ut och vad innehåller de? Hur utförs de rent praktiskt?

½ För ni statistik över användandet av era tjänster? Om ja, använder ni dessa siffror för att
mäta förändringar efter en marknadsföringsaktivitet?

½ Mäter ni er kvalitet? Om ja, efter vilka kriterier?

$YVOXWDQGH�IUnJRU�

½ Vad betyder marknadsföring för er verksamhet?

Vad skulle ni vilja göra mer beträffande marknadsföring?


