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The main subject with this master thesis is to take a closer look at
university libraries specially Gothenburg University Library’s
operation of marketing – the library’s user contact, how it receives
various user’s demands and carry out the interactive and strategic
marketing. Marketing is planning, structuring, implementation,
analysis and controls of carefully formulated programs, designed
to bring voluntary interactions and relations with the target
markets, for the purpose of achieving organisational and user
satisfaction objectives. The structure of this thesis covers three
main parts. Part I reflects the researchers’ approach to the subject.
Marketing researchers such as Grönroos, Kotler, Bryson, De Sáez
and Gummesson among others are presented. This part moves on
to consider and tell the basic theory of the thesis. Part II describes
and analyses our empirical studies which are the interviews. Part
III compares the theories of above mentioned researchers’
approach with the results of our interviews, puts the relationship
between the library’s information services and users in the
marketing context. Our study shows that the service organisations
usually do not have any official documents or plans for their
marketing strategies, even though they carry out certain marketing
efforts toward their primary groups.
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,QOHGQLQJ��EDNJUXQG�RFK�V\IWH

�����,QOHGQLQJ

Marknadsföring, tankegång, organisering av olika funktioner, strukturering av aktiviteter och
tekniker… Hur viktigt är det egentligen och vad betyder det för ett forskningsbiblioteks
utveckling? Den traditionella synen på marknadsföring förknippas med vinstgivande företag
och organisationer. Lönar det sig att marknadsföra icke-vinstgivande organisationer? Hur
fungerar marknadsföringsprinciper på bibliotek?

Bibliotek speciellt forskningsbibliotek som informationscentrum har förmågan att förhålla sig
till en utveckling med allt större betoning på information och kunskap. Det har sedan länge
prövat olika datoriserade vägar som elektroniska databaser i form av elektroniska kataloger,
E-böcker, digitalt bibliotek m.m. för att hantera information. Till den nya dominerande
tekniken hör kommunikationsmöjligheter genom datorer och Internet. Genom Internet och
Intranät når biblioteket framför allt sina användare, andra bibliotek och databaser över hela
världen. Vårt samhälle präglas i hög grad av teknologisk komplexitet. Det som nu upplevs av
marknaden är framväxten av ett samhälle med en snabb utveckling inom
informationsteknologi. Vi går från industrisamhälle till informations- och tjänstesamhälle.
Övergången till en tjänstebaserad samhällsekonomi kopplas nästan alltid samman med den
enorma tekniska utveckling som skett inom industri, informationshantering och
kommunikation. Ett av de stora behoven i ett sådant samhälle är behovet av informationens
organisering därutöver marknadsföring.

Eftersom tjänsterna har förändrats till IT-baserade tjänster, är det viktigt att beskriva de
utgångspunkter som bildar en bas för marknadsföring ur såväl tjänsteperspektiv som tekniskt
perspektiv. Syftet med den nya synen är tillgänglighet, format, effektivitet och
användarvänlighet. (se. 4.1.3. – 4.3.3., 4.4.5.) I detta sammanhang skriver Karlsson att den
traditionella informationstjänsten: användare – personal – tekniskt stödsystem ersätts av den
IT-baserade tjänsten: användare – tekniskt gränssnitt – tekniskt stödsystem. (1999, s. 173)
Större delen av information i den traditionella tjänstemodellen nås via tryckta källor, vilket
avspeglas i det faktum att det sker en svag interaktion mellan användaren och bibliotekets
personal. I den IT-baserade tjänsten har såväl personal som tryckt material ersatts av tekniska
gränssnitt. Det betyder att servicens innehåll nås via ett tekniskt gränssnitt, i form av datorer,
telefon, fax, e-post o.s.v. (se. 4.1. – 4.1.5.) Genom den direkta kontakten på nätet utökas
möjligheterna till avancerade kontakter och samarbeten mellan bibliotekarien och användaren.
Detta i sin tur leder till krävande interaktion eller samspel mellan användare och bibliotekarie
i en helt förändrad form. (se. 2.3.2., 6.3. – 6.3.4.)

Eftersom individens bemötande är av varierande relevans, strider det ofta mot systemets
bestämda relevans, vilket gör att det krävs omfattande kunskaper om olika gränssnitt;
användargränssnitt, tekniskt gränssnitt, geografiskt gränssnitt m.m. Bryson skriver att även
om bibliotek och informationscentraler använder informationssystem, datorisering och
telekommunikation begränsar de informationstekniken till ett diskret arbete baserat på ett
gränssnitt; formatering. (1997, s. xi) För att kunna aktivera interaktionerna behövs även
effektivitet, användarvänlighet och tillgänglighet. I ett likartat resonemang skriver Kuhlthau
och Wilson att återvinning av rätt dokument ofta är tidsödande och kräver en hög prestation.
(Kuhlthau 1993, 1-8; Wilson 1997, s. 123 ) Eftersom användarens kunskap i hur hon/han
behärskar systemet kan leda till efterfrågan av systemet, skall bibliotek och
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informationscentraler utveckla och utvärdera den nya tjänstens dynamiska system och aktiva
interaktioner. Grönroos varnar att om denna interaktion inte fungerar till användarens
belåtenhet, byter användaren leverantör.(1996, s. 11) Bibliotekarien fungerar i detta
sammanhang som en viktig aktör i  Information Storage and Retrieval��systemet (ISAR-
systemet) genom att bearbeta olika gränssnitt.

Undersökningsprocessen i detta arbete syftar till att belysa problem inom marknadsföring
samt öka tilltron till vissa påståenden och uppfattningar eller tvärtom göra dem mindre
självklara. Den syn på marknadsföring som presenteras i uppsatsen bygger på den s.k.
´1RUGLVND�6NRODQ´  (se. 2.3, även Grönroos 1996, s. 5; Gummesson 1998, s. 299) inom
tjänsteforskning. Forskningen utgår ifrån att marknadsföringsfunktionen är spridd över hela
organisationen. Tjänstemarknadsföring är koncentrerad till utveckling av både
serviceföretagens och varutillverkande företagens marknadsföring, men
tjänstemarknadsföringen är entydigt serviceinriktad. I tjänstemarknadsföring ingår
relationsmarknadsföring och interaktiv marknadsföring vilket gör nyckelbegreppet LQWHUDNWLRQ
centralt. Interaktionerna innebär alla former av ömsesidiga aktiviteter och samspel som sker
under tjänsteprocessen (se. 3.5. Definitioner och 2.3.2.) mellan biblioteket, dess användare
och användarna sinsemellan. Ett annat särdrag för den här skolan är synen på marknadsföring
som en del av den totala planeringsprocessen. Kännedom om detta förklaras bäst genom
strategisk marknadsföring.

Strategisk marknadsföring kan inte fungera som en separat avdelning från de övergripande
strategiskt beslutsfattande kanalerna. (Grönroos 2000, s.190-192) Strategisk marknadsföring
använder många begrepp och funktioner som ingår i strategisk marknadsplanering. Dessa är
strukturella processer, teknisk effektivitet, psykisk miljö, mål och värdesystem samt
kontrollsystem. Med strategisk marknadsföring menas en styrande och ledande process som
motsvarar organisationens möjligheter och objektivitet. (Bryson 1996, s. 61-62, 121)

Utgångspunkten och styrmekanismen i den här uppsatsen vilar på tre stadier: den teoretiska
delen (se. DEL I), den empiriska delen (se. DEL II) och den analytiska delen (se. DEL III).
Hela studien är koncentrerad till en övergripande problemställning och syfte. Uppsatsen
belyser att en framgångsrikt tjänsteanpassad och marknadsorienterad strategisk
marknadsföring är en process med interaktioner i centrum som styr hela
forskningsbibliotekets organisation. Genom att ta del av en grupp forskares uppfattningar har
uppsatsen för avsikt att utveckla förståelsen av vad marknadsföring innebär och vilken
betydelse den har för forskningsbibliotek. Vid genomgång av teorier kring
tjänstemarknadsföring ägnas uppmärksamhet åt interaktions- och kvalitetsdiskussioner. Vår
uppsats utgår främst ifrån Nordiska Skolans forskare Gummesson och Grönroos men även
anglosaxiska forskare som Bryson, Kotler och De Sáez har en viktig plats i uppsatsens
litteraturgenomgång. (se. 3.4.2.) I den empiriska delen studeras Göteborgs
universitetsbibliotek som är ett forskningsbibliotek där organisationens mål och struktur
exemplifieras. I sista delen analyseras insamlad information för att se hur forskarnas teorier
fungerar i praktiken och vilka resultat de i så fall ger.
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�����%DNJUXQG

Vårt intresse för marknadsföring väcktes under vår tid som studenter på BHS, då fick vi höra
om behoven av information och marknadsföring i olika sammanhang. Men det var först under
kursen Marknadsföring som vi blev medvetna att teorierna om marknadsföring inom
industribranschen kan leda till negativa resultat om de appliceras på bibliotek och
informationscentraler. Vi har båda förhållandevis stor erfarenhet av sökproblemen i olika
databaser vid forsknings- och högskolebiblioteken. Det var främst när vi läste Kuhlthaus bok:
”6HHNLQJ�0HDQLQJ” �som vi insåg att förvirring, frustration och negativa känslor upplevs som
ett allmänt beteende under de första biblioteksbesöken. (1993, s. 9) Det är självklart att de
flesta får svar på sina frågor men det finns även användare som aldrig hittar det befintliga och
dyrbara materialet. Vi blev därför nyfikna och ville veta hur tjänsterna marknadsförs på
forskningsbibliotek och vilka teorier som ligger bakom kvalitetsbedömning.

Till grund för uppsatsens ämnesval ligger intresset för samhällets tilltagande komplexitet och
den snabbt växande informationsmängd, som i sin tur innebär nya teknologiska principer,
service och kommunikationsformer. För att kunna skapa, vinna och dominera marknader
behövs ett system för kunskapshantering. Det är även viktigt att marknadsföringsstrategier
förändras. Bibliotek, speciellt forskningsbibliotek i detta sammanhang, behöver nya
planeringsprocesser och nya strategier som passar bäst i den nya marknaden. (Bryson 1996, s.
57) Bryson skriver att konkurrenskraftiga strategier som strategisk marknadsföring försäkrar
bibliotekets överlevnad. För att en sådan service ska fungera krävs det även tillräckligt
tillgängliga mänskliga, tekniska och finansiella resurser. (ibid. 1997, s. 359)

Allt eftersom beroendet av tillgång till information i det nya kulturella mönstret ökar, får både
service och varor  en förändrad karaktär. Gränserna mellan varor och service försvinner undan
för undan. Tillverkande företags erbjudande består av både varor och service medan
serviceföretagens erbjudande, i sin tur, innehåller varukomponenter. Företag som t.ex.
producerar datorer erbjuder även support. En stark motivering till behovet av nya
marknadsföringsstrategier är Internets framväxt, digitalteknikens samt informationsteknikens
avgörande betydelse för den ekonomiska konkurrenskraften. Dagens bibliotek befinner sig i
en brytningstid. Behovet av upplevelse och kunskap förvandlas till en vara på marknaden. Det
kan därför vara rimligt att se biblioteket >V@RP�HQ�RUJDQLVDWLRQ�YLONHQ�VRP�KHOVW�L�HQ
I|UlQGULQJ��(Nilsson 1992, s. 21) Enligt Grönroos tolkning av service och tjänster kan
biblioteken benämnas som tjänste- eller serviceföretag. Bibliotekets tjänster är inte påtagliga
utan abstrakta. De är inte heller fysiska ting, utan processer som produceras och konsumeras
samtidigt. Viktigast av allt är användarens deltagande i processen. (1988, s. 20-21)

Efterfrågan på service och tjänster visar en dramatisk ökning under de senaste åren. ( Kotler
1994, s. 639) ”9L�YHW�DOOD�YDG�GHW�EHW\GHU�I|U�LQYHVWHUDUHQ�DWW�KD�UlWW�LQIRUPDWLRQ�L�UlWW�WLG��GHW
YLOO�VlJD�I|UH�DOOD�DQGUD�” �(Tidernas bibliotek 1997, s. 21) Saknaden av mål eller oklara mål
samt saknaden av struktur och strategi för marknadsföring på bibliotekets olika
verksamhetsområden ställer bibliotek som en dålig konkurrent andra. (Renborg 1992, s. 53)
Marknadsföring har ofta förknippats med det vinstgivande affärslivet. (Kotler, Axelsson, De
Saéz) Biblioteksverksamhet är en icke-vinstgivande organisation och har därför använt sig
utav marknadsföring i alltför begränsad utsträckning. (Weingand 1999, s. xi, 81-83)

Bibliotek är ett kunskapscentrum och kunskap är makt. Till skillnad från andra maktfaktorer
minskar inte kunskapens betydelse när den fördelas med andra, tvärtom kunskapen utvidgas,
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utvecklas och blomstrar genom att spridas. (Toffler 1990, s. 31, 75) Allt som finns i bibliotek
är levande, intresseväckande, spännande och givande. (Renborg 1977, s. 7) Om människor
inte känner till bibliotekets tillvaro, om anslagsgivande myndigheter inte ger biblioteket
resurser, om biblioteket inte för sig ut på marknaden, förlorar det sina ekonomiska
konkurrenskrafter. Bibliotek är ett omfattande service/tjänsteföretag. Inom sin totala
planeringsprocess behöver det en strategisk marknadsföring. En strategisk och systematisk
marknadsföring försäkrar biblioteks överlevnad och framgång. (Bryson 1996, s. 121)

Forskningsbibliotek räknas som serviceföretag. Marknadsföring inom detta område kan
naturligtvis inte stå fritt från strategiskt tänkande, planering och processer. Vår studie
redovisar hur strategisk marknadsföring genom systemteoretiska ansatser och genom
interaktioner i centrum försäkrar bibliotekets överlevnad och framgång. Göteborgs
universitetsbiblioteks  överlevnad är försäkrad genom dess anslagsgivare, Göteborgs
universitetet, som Göteborgs universitetsbibliotek är till för och ska erbjuda sin service till i
första hand. Anledningen till att vi har skrivit den här uppsatsen har varit för att belysa
tjänstemarknadsföring på forskningsbibliotek från olika håll men också för att illustrera att
tjänstemarknadsföring med sitt övergripande helhetssystem med interaktionerna i centrum,
kan göra forskningsbiblioteket starkare.  

�����6\IWH

Syftet med denna uppsats är att öka kunskaper om marknadsföring på forskningsbibliotek och
att studera vilka teorier som hanterar styrda och aktuella problem kring tjänstemarknadsföring
och strategisk marknadsföring på forskningsbibliotek. Undersökningen för fram hur strategisk
tjänstemarknadsföring med interaktioner i centrum genomförs på Göteborgs
universitetsbibliotek för att ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften ska upprätthållas
och förbättras. (se. 2.3.2.)

�����3UREOHPVWlOOQLQJ

Utifrån ovan beskrivna syfte lyder problemställningen:

• Vilka syften och mål har Göteborgs universitetsbibliotek med marknadsföring?
• Hur är marknadsföring strukturerad och organiserad på Göteborgs universitetsbibliotek,

d.v.s. vilka marknadsföringsåtgärder används för att uppnå resultat?
• Vilka omvärldsfaktorer påverkar Göteborgs universitetsbiblioteks marknadsföring?
• På vilket sätt följer Göteborgs universitetsbibliotek upp marknadsföringen?
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���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�RFK�OLWWHUDWXUJHQRPJnQJ

�����(Q�I|UlQGUDG�V\Q�Sn�PDUNQDGVI|ULQJ

Försvinnandet av politiska och geografiska gränser öppnar nya möjligheter för blomstring av
tjänstemarknadsföring. En annan bidragande orsak är förmodligen teknisk utveckling, globala
företeelser samt nytänkande och nya värderingar. Förändringar i tänkandet leder till stora
förändringar i marknadens underliggande koncept. Förändringarna inom företag och
organisationer är på lägre nivå än förändringarna i företagets omvärld. För att kunna hänga
med i utvecklingen krävs ny organisering. Grönroos skriver att serviceföretagen behöver en
ny syn och ett nytt perspektiv på marknaden. Ett nytt perspektiv som inte betraktar
marknadsföring som en funktion utan som en process som griper in i de flesta
företagsfunktioner. Processen är lösningen på serviceföretagens teoretiska problem. (1996, s.
6,46)  Även Kotler presenterar i sin senaste bok en förändrad syn på marknadsföring och
menar att marknadsföring syftar till att utforma, utveckla och tillfredsställa mänskliga behov
och önskningar. (2000, s. 1-6)

Marknadsföring baseras på två grundläggande kärnfenomen: bytesperspektivet och
relationsperspektivet: Två  skilda forskningsinriktningar inom marknadsföring omsätter två
synsätt i teori och handling.

• Den traditionella modellen; varuproduktionsmarknadsföring med transaktioner (byten) i
centrum

• Tjänstemarknadsföring med interaktioner (ömsesidiga samspel) i centrum

Sedan 1970-talet har universitet och högskolor använt begreppet distribution då de har syftat
till marknadsföring. Med distribution menas att föra produkten rent fysiskt till marknaden.
(Arnerup-Cooper 1998, s. 16) Det betyder att marknadsföring som både begrepp och funktion
på bibliotek och dess organisationer fortfarande inte är något självklart. Än idag kretsar
marknadsföring kring den traditionella marknadens centrala begrepp; byten av värden. (Kotler
1999, s. 9, 31-51; Baggozi 1975, s. 32-39) Bytesperspektivets ursprung förbinds med
transaktionsmarknadsföring vilken syftar till att åstadkomma enskilda köp och transaktioner
(byten). Bytesperspektivet är ett obestridligt faktum för varuproducerande företag. Enligt
denna grundsyn är marknadsföring det som företaget planerar och genomför för att underlätta
och möjliggöra byten av produkter mot pengar. Transaktionsmarknadsföring antar att
användaren och även konkurrenten är oidentifierad, alltså en i den stora massan, och bygger
därför marknadsföringen på användarens självständiga val mellan olika alternativ på
marknaden. Transaktionsmarknadsföring utgår ifrån en konfliktsituation på marknaden och
genom marknadsföring påverkas användarens valmöjligheter. Även i forskning om
konsumentvarumarknadsföring har bytesfenomenet framstått som en grundsyn. Denna form
av forskning utgår ifrån konflikt och konkurrens. Grönroos skriver att
transaktionsmarknadsföring än idag, efter tjugo år, är det dominerande synsättet i
standardlitteraturen om marknadsföringsteorier. (1996, s. 9, 17) Transaktionsmarknadsföring
med sin dominerande 4P-modell eller marknadsmix; Produktion, Pris,
Påverkan/Kommunikation, Plats/Distribution uppmärksammas av många (De Saez 1993, s.
44-47; Keiser 1995; s. 54, Kotler 1999, s. 121-151) och har länge uppfattats som en av många
generella marknadsföringsteorier.
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Under 1980-talet har en annan syn växt fram inom tjänsteforskning som bygger på
relationerna istället för byten. Denna syn som har utvecklats inom Nordiska Skolan (se. 2.3.)
fokuserar på relationsperspektivet och studerar samt utvecklar tjänsteforskningen kring
marknadsföring, ledning och produktion av olika tjänster. Denna skola hävdar att det inte är
transaktionerna som är viktigast i marknadsföring utan de relationer som anses möjliggöra
och underlätta byten eller transaktioner.(Grönroos 1996, s. 10-11) I sin bok ”0DUNQDGVI|ULQJ
RFK�LQN|S�DY�NRQVXOWWMlQVWHU´�skriver Gummesson att fenomenet relationsbaserad
marknadsföring är lika gammalt som handel och affärer. Det är självklart att den som
använder en service alltid på något sätt har samverkan med den som producerar servicen. Men
det som först nu uppmärksammas tydligt är synen på relationerna mellan biblioteket och
användaren i marknadsföringssammanhanget. Enligt Gummesson bygger marknadsföring på
relationer, nätverk och interaktioner. (1998, s. 16) Samma bana är Grönroos inne på när han
skriver att samverkan mellan användare och producent sker i någon form av relation. Om
relationen inte fungerar till användarens belåtenhet, upphör den och användaren byter till ett
annat serviceföretag eller annan serviceorganisation. (1996, s. 11)

De senaste årtiondenas teknologiska, ekonomiska och sociala förändringar har orsakat
strukturella förändringar i samhället. Industrisektorn har blivit beroende av tjänstesektorn och
gränserna mellan tillverkande företag och tjänsteföretag har blivit allt mer osynliga.
Internetbaserade virtuella organisationer, elektroniska databaser och kommunikationskanaler
över nätet har förändrat alla aspekter av det dagliga livet. Eftersom somliga produkter som
böcker, musik, film och liknande fraktas som bitar �%LWV��%LQDU\�GLJLWV��snarare än massa�är
industrisektorn alltmer beroende av tjänstesektorn och gränserna mellan tillverkande företag
och tjänsteföretag har försvunnit.

Marknadsföring definieras av marknadsteoretiker och nationalekonomer på många olika sätt.
Kotler (2000) definierar fenomenet som en integrerande funktion med styrande användare,
medan Grönroos (1995) framhåller nödvändigheten att se marknadsföring som en process
som ingriper de flesta företagsfunktioner och där interaktionerna mellan användare och
företag spelar en avgörande roll och ligger i centrum. Enligt Gummesson (1998) bygger
marknadsföring på relationer, nätverk och interaktioner. En del forskare som Kotler (1975-
2000), Bryson (1996, 1997) och De Sáez (1995) menar att marknadsföring i form av
transaktioner använder marknadsmixens 4P medan Grönroos (1995, 1998) och Gummeson
(1995, 1998) menar att marknadsföring i form av relationer använder sig av relations- och
interaktiv marknadsföring.

I vår uppsats uppmärksammar vi att tjänstemarknadsföring aldrig har förnekat den
traditionella marknadsföringen. Vi anser att den traditionella marknadsföringen utan tvekan är
av betydelse även i serviceföretagen. Den fungerar som första steg i förbindelse med
forskningsbiblioteks masskommunikation. I en likartad uppfattning menar Grönroos att
tjänstemarknadsföring skiljer sig från transaktionsmarknadsföring genom att hävda att den
inte är den enda eller kanske ens den mest betydande länken mellan produktion och
konsumtion. (1996, s. 50)
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Grönroos skriver att  ”0DUNQDGVI|ULQJ�lU�DWW�LGHQWLILHUD�RFK�HWDEOHUD��VN|WD�RP�RFK�XWYHFNOD
VDPW�YLG�EHKRY�DYYHFNOD�UHODWLRQHU�PHG�NXQGHU�RFK�|YULJD�LQWUHVVHQWHU�Vn�DWW�DOOD�LQEODQGDGH
SDUWHUV�PnO�XSSI\OOV��'HWWD�JHQRPI|UV�JHQRP�HWW�|PVHVLGLJW�JLYDQGH�RFK�XSSI\OODQGH�DY
O|IWHQ�´��(1996, s. 147)

Gummessons definition av relationsmarknadsföring är följande: ”5HODWLRQVPDUNQDGVI|ULQJ�lU
PDUNQDGVI|ULQJ�VRP�VlWWHU�UHODWLRQHU��QlWYHUN�RFK�LQWHUDNWLRQHU�L�FHQWUXP�´  (1998, s. 16) I
en relation finns det enligt Gummesson minst två parter i detta fall biblioteket och användaren
som står i kontakt med varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och
svåra att beskriva. I relationer liksom i komplexa nätverk har parterna kontakt. De utför
aktiviteter och samspelar med varandra. Detta benämns som interaktioner. (ibid., s. 16-17)

Kotler menar att marknadsföring är analys, planering, genomförande och kontroll av noggrant
formulerade och utformade program för att skapa, bygga upp och upprätthålla ömsesidigt
fördelaktiga utbyten och relationer med målmarknader i syfte att uppnå organisatoriska mål.
(se 4.1.1. Kärnan i marknadsföring och 2.3.2.) Marknadsföring baseras på utformandet av
organisationens erbjudande i termer av målmarknadens�behov och önskemål samt i
uppskattning av företagets effektivitet i kommunikation och distribution för att informera,
motivera och erbjuda service till marknaden. (Kotler 1975, s. 5)

Enligt De Sáez är marknadsföring en process som identifierar, förutser och förser användarnas
krav på ett effektivt och vinstgivande sätt. Marknadsföring är ett sätt att leda en organisation,
vilket bl.a. avspeglas i organisationens attityder. Marknadsföring förser och belyser hur en
organisation blir framgångsrik. Kunskap, resurser och planering har sina platser inom
strategisk marknadsföring och utveckling. De kommer bäst till användning om hela
organisationen är med och stöttar strategiernas utveckling. (1996, 4-6)

Weingand (1984, s. 5; 1999, s. 4), Renborg (1992, s. 60), De Sáez (1996, s.38 ) och Bryson
(1997, s. 362) bygger på Kotlers marknadsföringsteorier men tar inte hänsyn till tjänstens
natur eller grundläggande egenskaper och det faktum att tjänsterna fullständigt skiljer sig från
varor.
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Nordiska Skolan är ett samlingsbegrepp för ett antal forskare, konsulter och praktiker som
intresserar sig för utveckling inom tjänstemarknadsföring. Nordiska Skolan som växte fram i
början av 1980- talet, fokuserar på relationsperspektivet och utvecklar tjänsteforskning kring
marknadsföring, ledning och produktion av olika tjänster. (Grönroos 1996, s. 10-11) Skolans
forskare ägnar mycket tid åt att klarlägga vad som skiljer en vara från en tjänst och varför
tjänster kräver en egen typ av marknadsföring. (Gummesson 1995, s. 295) Denna skola
hävdar att det inte är transaktionerna som är viktigast d.v.s. den traditionella
marknadsföringens grundkoncept; byten av värden i marknadsföring utan de relationer som
anses möjliggöra och underlätta byten eller transaktioner. (Grönroos 1996, s. 10-11)
Begreppet interaktion är centralt inom tjänstemarknadsföring. (Gummesson 1995, s. 298)

Tjänstemarknadsföring växte således snabbt fram under 1980- talet. Tjänstemarknadsföring
var progressivt redan från första början och hindrades inte från tidigare etablerade
marknadsföringsnormer. Nordiska Skolans forskning är utmärkande eftersom närliggande
kontakter mellan forskning och praktik (verklighet) förekommer. Forskningen utgår ifrån
olika teorier som observeras och förklaras genom fallstudier, snarare än statistiska
undersökningar.  På grund av den närliggande kontakten mellan teori och verklighet, har
tjänstemarknadsföring utvecklats oerhört snabbt. Tjänstemarknadsföring är normativ och
sakkunnig. Intern marknadsföring (se. 2.3.1., Relationsmarknadsföring.) är ett nyckelbegrepp
som Nordiska Skolans forskare har arbetat utifrån. Det är tack vare skolans forskare som
begreppet intern marknadsföring har uppmärksammats i hela världen. Den interna
marknadsföringens syfte och mål är att informera personal, utveckla deras kompetens och
påverka deras beteende i en riktning som stämmer överens med organisationens koncept, mål
och strategier.

En annan viktig aspekt inom skolan är att dess forskare menar att tjänstemarknadsföring också
kan appliceras på industriföretagen. (Service Marketing- Nordic School Perspective 1985, 7-
8) Förutom att diskutera tjänster och vad som skiljer dem från varor, ägnar Nordiska Skolans
forskare uppmärksamhet åt kvalitetsteorier som utgår ifrån användarnas förväntningar. Vår
uppsats utgår främst ifrån Nordiska Skolans forskare Gummesson och Grönroos men även
anglosaxiska forskare som Kotler och De Sáez har en viktig plats i uppsatsens
litteraturgenomgång. Då vi i uppsatsen utgår ifrån Nordiska Skolans teorier, ägnas även
uppmärksamhet åt diskussion av tjänster och kvalitetsteorier. Detta återfinns i uppsatsens
senare del.
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´8QGHU�GHW�QlUPDVWH�nUWLRQGHW�NRPPHU�PDUNQDGVI|ULQJHQ�DWW
I|UlQGUDV�KHOW��'HW�UnGHU�NQDSSDVW�QnJRQ�WYHNDQ�RP�DWW
PDUNQDGVI|ULQJHQ�NRPPHU�DWW�IXQJHUD�HQOLJW�DQGUD�SULQFLSHU�XQGHU
GH�I|UVWD�nUHQ�Sn�WYnWXVHQWDOHW.” (Kotler 1999, s. 245)

Ett behov av marknadsföring har allt eftersom uppstått också inom tjänstesektorn.
Serviceföretag, bl.a. icke-vinstgivande företag har också marknadsföringsproblem. Hårdnade
konkurrens och växande serviceorganisationer har tvingat företag och organisationer inom
detta område att uppmärksamma nödvändigheten av resultatmedvetenhet i planeringar. Det
har blivit allt svårare att överblicka marknaden och verksamhetens alla områden. Grönroos
skriver i detta sammanhang att under krissituationer eller perioder med ekonomiska problem
har organisationer försökt att följa industriföretagens strategiska planeringsfilosofi. Den
traditionella planeringsfilosofin som företag och organisationer inom industrisektorn följer, är
inget annat än kostnadsbesparande strategier och effektivare rationaliseringar. Dock har det
visat sig att traditionella marknadsaktiviteter blir en fallgrop för serviceföretagen. (1996, s.
27)

Serviceföretag har generellt sett börjat att satsa på marknadsföring, men det har ändå inte
fungerat bra. Varför? En grundläggande orsak är förmodligen saknaden av ett teoretiskt
underlag av tjänstemarknadsföring. I många servicebranscher ser man ingen skillnad mellan
tjänster och konkreta varor. Fyra drag hos tjänster särskiljer dem från varor: de är
immateriella processer som med användarens deltagande i tjänsteproduktionsprocessen
produceras och används samtidigt. Tjänsteproduktion innebär interaktion i en relation mellan
användare och leverantör (biblioteket) samt mellan användarna sinsemellan. (Gummesson
1998, s. 299-302) Även en hastig blick på marknadsförarnas verksamhet visar att de har
mycket begränsade möjligheter. Eftersom idén av marknadsföring på serviceföretagen,
särskilt av icke-vinstgivande företag är ny, är marknadsföringens status låg och
marknadsförarnas maktposition svag. (Grönroos 1996, s. 47)

5HODWLRQVPDUNQDGVI|ULQJ��50�

Gummesson som är en av Nordiska Skolans forskare menar att marknadsföring bygger på
relationer, nätverk och interaktioner. Även Grönroos är inne på samma bana då han skriver att
samverkan mellan användare och producent sker i någon form av relation (1996, s. 11).
Gummessons definition av relationsmarknadsföring lyder: ”5HODWLRQVPDUNQDGVI|ULQJ�lU
PDUNQDGVI|ULQJ�VRP�VlWWHU�UHODWLRQHU��QlWYHUN�RFK�LQWHUDNWLRQ�L�FHQWUXP” (1995, s. 16).
Relationsmarknadsföringens syfte är först och främst att placera användaren i centrum och
skapa en långvarig relation till användaren för att denna ska bli stamkund.

Relationer�förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra; bibliotek
och dess användare. Den grundläggande relationen i marknadsföring är den mellan bibliotek
och användare. Nätverk�uppstår när relationerna blir många, komplexa och svåra att beskriva.
Biblioteket skall även beakta sociala nätverk, elektroniska relationer och relationer till
användaren. I relationerna har parterna kontakt. De utför aktiviteter och samspelar med
varandra. Detta benämns interaktion. (ibid., s. 16-17) RM ställs ofta mot
transaktionsmarknadsföring.
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Det finns 30 relationer enligt Gummesson. För att underlätta överblicken över dessa har han
delat in dem i ”PDUNQDGV���PHJD- RFK�QDQRUHODWLRQHU”. Det är nanorelationerna som av
intresse för vår uppsats eftersom de berör den interna marknadsföringen. Nanorelationer
handlar om marknadsrelationer inom en organisation, d.v.s. den interna marknadsföringen. Ett
forskningsbiblioteks primära uppgift är att marknadsföra sig mot moderorganisationen. I vårt
fall handlar det om att Göteborgs universitetsbibliotek marknadsför sig mot Göteborgs
universitet. De två nanorelationer som är av relevans för uppsatsen (R24-R25) beskrivs i
nedanstående text. Relationerna utgör en nödvändig förutsättning för att lyckas med
marknadsrelationerna. (ibid., s.193)

5HODWLRQ�����0DUNQDGVPHNDQLVPHUQD�I|UV�LQ�L�RUJDQLVDWLRQHQ

Gummesson skriver att strategier behövs för att utveckla och hantera de nya interna och
externa marknadsrelationerna. Marknadsekonomins införande i organisationen visar sig i
organisatoriska strukturer.

- Organisationen delas upp i fyra enheter:
1. Ledningen, d.v.s. styrelsen med VD och ledningsgrupp
2. Operativa enheter som har produktion och/eller marknadsföring som kärna
3. Interna serviceenheter
4. Stabsenheter som kan ses som en förlängd arm till ledningen och som opererar på

olika nivåer i organisationen
- Så många enheter som möjligt görs till resultatenheter vilket bl.a. innebär indelning i

divisioner (avdelningar). De operativa enheterna blir serviceenheter vilka blir
resultatenheter, varav vissa kan vara strategiskt mycket självständiga .

- Gränsen mellan staber och interna serviceenheter kan vara diffus. Staber kan tolkas som
en förlängd arm till ledningen på olika nivåer. Många serviceenheter görs om till staber.

Genom att marknaden förs in i organisationen uppstår interna nätverk.
Organisationen försöker göra resultatenheterna (avdelningarna) så autonoma som möjligt. En
intern serviceenhet inom biblioteket kan erbjuda tjänster tillsammans med externa
leverantörer (andra bibliotek) och den operativa enhetens specialister (bibliotekarier), men
också sälja sina tjänster till andra organisationer. (Gummesson 1995, s.194-195)
Forskningsbibliotek som sinsemellan har ett utvecklat samarbete eller då de erbjuder sin
service till t.ex. företag, är exempel på detta.

5HODWLRQ�����,QWHUIXQNWLRQHOOW�RFK�LQWHUKLHUDUNLVNW�EHURHQGH��UHODWLRQHQ�PHOODQ�LQWHUQ
NXQGHU�RFK�LQWHUQ�OHYHUDQW|UHU

Relation 25 inbegriper beroendet mellan olika funktioner och nivåer i organisationen. Det
handlar om ”LQWHUIXQNWLRQHOOW�EHURHQGH” och horisontell interaktion, d.v.s. att bryta genom
barriärer mellan olika specialiteter och funktioner. Det kan t.ex. handla om
kommunikationskanaler mellan enheter som befinner sig på samma horisontella nivå i den
hierarkiska organisationspyramiden, t.ex. forskningsbiblioteks enhetsbibliotek. Det handlar
också om ”LQWHUKLHUDUNLVNW” och ”YHUWLNDO�LQWHUDNWLRQ” eftersom det existerar barriärer mellan
nivåerna i organisationens pyramid, t.ex. underlättande av just kommunikation mellan högt
uppsatta enhetschefer och bibliotekarier som arbetar i informationsdisken. Anställda är både
” LQWHUQ�DQYlQGDUH” �och ”LQWHUQ�OHYHUDQW|UHU” � t.ex. då ett beslut ska bearbetas och sedan
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levereras till en annan intern användare. Begreppen intern användare och intern leverantör hör
ihop. Gummesson beskriver organisationen som ett nätverk av relationer, processer och
projekt. Det är viktigt att se organisationer som en mängd processer. Processer har under 90-
talet kommit att allt mer dominera nytänkandet i organisationer. Det är viktigt med samverkan
mellan flera olika organisatoriska enheter och allt vanligare att dessa samarbetar i diverse
tillfälliga projekt. (1995, s. 201)Begreppet intern användare för in användar-
leverantörsrelationer i organisationen vilket betyder att var och en ska se sig själva som
användare gentemot övriga anställda. Både intern användare och ”SURFHVVPDQDJHPHQW”
härstammar från kvalitetsområdet. Det sistnämnda begreppet uppfattas som en del av
marknadsföringens och ledningens ansvar. (ibid. s. 202)

Relationen teknik-marknad är särskild viktig. Ett budskap i nätverket gäller
marknadsföringens beroende av teknologi, både vad som avser forskning, utveckling samt
inköp och tillverkning. I tjänstemarknadsföring har man funnit att produktion, marknadsföring
och tjänsteutveckling i stor utveckling sköts av samma personer och att den interfunktionella
relationen på det viset blir naturlig. Liksom de externa nätverken, kan de interna vara mycket
komplexa. Relationen intern användare-intern leverantör skapar en länk mellan alla i
organisationen. (Gummesson 1995, s. 202-203)

,QWHUDNWLY�PDUNQDGVI|ULQJ

Begreppet interaktiv marknadsföring utökar till skillnad från traditionell marknadsföring och
massmarknadsföring, synen mänskliga på relationer. Till följd av övergång från
bytesperspektiv i marknadsföring till relationsperspektiv har tänkesättet och den konkreta
verksamheten förändrats. Det som användaren egentligen påverkas av är inte en produkt eller
en vara. Interaktionsperspektivet utgår ifrån användarens deltagande samt producentens och
användarens ömsesidiga samverkan i produktionsprocessen. Delaktighet och samspel av detta
slag skapar värde för användaren. Grönroos uttrycker detta som ”9lUGHVNDSDQGH�L�VWlOOHW�I|U
HQEDUW�YlUGHGLVWULEXWLRQ�EOLU�HQ�FHQWUDO�GHO�L�UHODWLRQVSHUVSHNWLYHW�VRP�JUXQG�I|U
PDUNQDGVI|ULQJHQ´��(1996, s. 16)

Interaktiv marknadsföring påverkar genom tekniska och funktionella interaktioner
forskningsbiblioteks, både externa och interna, verksamheter. Inom interaktiv marknadsföring
handläggs, vid sidan av ledningen, betydelsefulla relationer även av andra anställda som finns
på frontlinjen t.ex. av referensbibliotekarier, kontaktbibliotekarier, informationsbibliotekarier
och lånediskspersonal.

Delen där användarens konsumtionsprocess, d.v.s. interaktiv marknadsföring sker är därför
den viktigaste marknadsföringen. Samma bana är Kotler inne på då han skriver att
marknadsföring just handlar om att påverka beteendet hos människor. (1995, s. 3) Enligt
Gummesson omfattar marknadsföring inte endast användarnas kontakter med
referensbibliotekarien utan alla typer av kontakter mellan användaren och biblioteks
utrustning under tjänstens produktion och leverans. De interaktiva relationerna gäller därför
inte bara marknadsföring utan också utveckling, produktion och leverans. (1998, s. 79)



17

�������0DUNQDGVI|ULQJ�Sn�IRUVNQLQJVELEOLRWHN

Grönroos skriver att marknadsföring är sättet att tänka. Marknadsföring fungerar först och
främst som en filosofi eller tänkesätt. Sedan blir marknadsföring ett sätt att organisera. För ett
framgångsrikt forskningsbibliotek är marknadsföring även fastställandet av idéer som skall
integreras inom hela organisationen och övervakas av styrelsen. Vidare skriver professorn att
marknadsföring är fastställandet av utrustningar och aktiviteter. (2000, s. 234-236) Kort sagt
är marknadsföring tankegång, organisering av olika aktiviteter tekniker samt analys och
uppföljning av hela verksamheten. Det finns olika filosofier och teorier inom ormrådet som
kommer att beskrivas nedan.

Med marknadsföring i forskningsbibliotekssammanhang menar vi allt arbete som, från
bibliotekets sida, görs för att nå och serva användarna samt tillfredsställa deras
informationsbehov. Den traditionella marknadsföringen medverkar endast i början av
marknadsföringsprocessens, men användaren är inte enbart påverkad av bibliotekets
traditionella investeringar. Avgörande betydelse för bibliotekets framgång på marknaden
bestäms av strategisk tjänstemarknadsföring. Då användarnas intresse och uppfattning om
biblioteket och dess service väcks, är det bibliotekets uppgift att förverkliga löften och
förväntningar för att behålla nöjda användare och skapa livslånga läsare. Strategisk
marknadsplanering ställer interaktionerna i centrum och anpassar bibliotekets mål och
resurser till en föränderlig omgivning.

För att få en god kontroll och balans mellan bibliotekets mål och resurser å ena sidan och
omgivningens förändringar å andra sidan arbetar samtliga avdelningar och medarbetare
tillsammans i syfte att snabbt och effektivt leverera efterfrågat dokument i digital eller tryckt
form till användarna. Därefter fokuserar biblioteket på långsiktiga relationer för att skapa en
livslång användare. Användaren i sin tur, genom sin deltagande i produktionsprocessen, blir
intäktskapande och räknas som en resurs till forskningsbibliotek. Användarens ansvar i
givande och uppfyllande av löften angående samlingarnas begagnande, öppethållande,
tillträde till biblioteket och lånebestämmelser är även viktigt. Forskningsbibliotek skall
genomföra en strategisk tjänstemarknadsföring med interaktionerna i centrum för att ett
ömsesidigt givande och uppfyllande av löften upprätthålls och förbättras.

Enligt vår uppfattning, vilken utgår ifrån Nordiska Skolan, består kärnan i effektiv
marknadsföring av fem ledande steg. De omfattar:

- Tjänsteidé, (målgrupper och segmentering)
- Efterfrågan, (behov, önskan)
- Erbjudande
- Interaktioner, (relationer, nätverk)
- Tillfredsställelse, (uppföljning och kvalitet)
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Under de senaste åren har marknadsföringsfilosofin förändrats fullkomligt. Det råder knappast
någon tvekan om att marknadsföringen kommer att fungera enligt andra principer under de
första åren på tvåtusentalet. Marknadsföring är att identifiera, planera, etablera, strukturera,
analysera, sköta om och utveckla eller vid behov avveckla relationer och interaktioner med
användare och andra intressenter så att organisationens och användarens mål och behov
uppfylls. Detta så som Grönroos hävdar genomförs genom ett ömsesidigt givande och
uppfyllande av löften.

Utifrån Nordiska Skolans teorier framgår att marknadsföring är sättet att tänka i ett företag
eller en organisation. Marknadsföring bygger på relationer, interaktioner och nätverk.
Marknadsföring är processer som identifierar och etablerar, sköter om och utvecklar samt vid
behov avvecklar relationer med användarna och övriga intressenter så att forskningsbiblioteks
mål uppfylls och användaren tillfredsställs på ett effektivt sätt. Enligt vår uppfattning, vilken
utgår ifrån Nordiska Skolan, består kärnan i effektiv marknadsföring av fem ledande steg. De
omfattar: tjänsteidé, efterfrågan, erbjudande, interaktioner och tillfredsställelse.
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Vi har varit inriktade på att få en bättre och djupare förståelse av marknadsföring i samband
med forskningsbibliotek genom att beskriva marknadsföring på Göteborgs
universitetsbibliotek. Det har skrivits mycket lite om marknadsföring på forskningsbibliotek.
Standardlitteraturen om marknadsföringsteorier domineras av den traditionella
marknadsföringen. I denna uppsats diskuterar vi problemet på ett teoretisk och grundläggande
sätt, eftersom vi vill belysa de elementära variablerna med marknadsföring på
forskningsbibliotek.

Holme och Solvang behandlar metodläran i bemärkelsen att den ger oss grunden för
systematiskt och planmässigt arbete omkring frågor som rör YHP��YDG��KXU�och�YDUI|U. Metod
är inte något objektivt eller neutralt utan kan många gånger fungera styrande med avseende på
frågeställningen genom att det som är teoretiskt sant blir ointressant eftersom det inte är
praktiskt möjligt inom ramarna för en given metod. (1997, s. 11-12) Vi anser att vår valda
metod är mest lämplig till den empiriska undersökningens tolkning som redovisas i del III.
Den reflekterar kritiskt över den teoretiska bakgrunden och efterlämnar sina spår i resultatet.

Vår undersökning har inletts med val av ett forskningsbibliotek; Göteborgs
universitetsbibliotek. Göteborgs universitetsbibliotek har valts som undersökningsobjekt
eftersom det bl.a. är ett av de stora  forskningsbiblioteken i Sverige. Biblioteket är också ett av
sju ansvarsbibliotek i Sverige med speciellt ansvar för kvinno-, mans och genusforskning
samt samhällsvetenskap. Det är även med vissa undantag mottagare av pliktexemplar av
svenska skrifter. (SFS 1978:487 1978:779)

Göteborgs universitet utgör en del av landets samlade biblioteksresurser, det nationella
sambiblioteket, med ansvar som både givande och tagande part. Det har till uppgift att betjäna
och främja vetenskaplig forskning, utveckling och undervisning av högre studier. Göteborgs
universitetsbibliotek är en central och enhetlig ledning av biblioteksorganisationer och
institutionsbiblioteken. Det står i bibliotekets marknadsföringsmål att biblioteket skall göra
sin service synlig. Detta innebär bl.a. att information om biblioteket och dess serviceutbud
skall spridas till alla potentiella användare inom universitetsvärlden. Genom att intervjua
planeringschef, 1:e bibliotekarier och bibliotekarier vid de fyra enhetsbiblioteken;
Biomedicinska biblioteket, Centralbiblioteket, Ekonomiska biblioteket och Pedagogiska
biblioteket, har vi kunnat att belysa respondenternas åsikter.
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Det har skrivits mycket lite om marknadsföring av forskningsbibliotek. Därför har det varit
svårt att generalisera objekten och dra slutsatser. Vad beträffar detta fann vi att Holme och
Solvagn skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Detta
görs med utgångspunkt från den information som undersöks – mjukdata eller hårddata –
kvantitativa eller kvalitativa metoder.

• .YDQWLWDWLYD�PHWRGHU�är mer strukturerade och formaliserade. Här har forskaren mer
kontroll eftersom metoden avgör vilka svar som är tänkbara. Uppläggning och planering
kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informationskällan. Utifrån
kvantitativa metoder generaliserar forskaren hela målgruppen och drar gällande slutsatser.
Statistiska mätmetoder spelar en stor roll i analysen av kvantitativ information.

• .YDOLWDWLYD�PHWRGHU�medför en liten grad av formalisering. Metoden har primärt ett
förstående syfte och det centrala är en djupare förståelse av det problem som studeras.
Metoden kännetecknas av närhet till den källa varifrån information inhämtas. (Holme &
Solvagn 1997,  s. 13-14) Det kvalitativa angreppssättets primära syfte är att få djupare
kunskap om vissa faktorer. Vår undersöknings grundläggande syfte har först och främst
varit att få djupare kunskap om marknadsföring i samband med forskningsbibliotek.
Därför har kvalitativ intervju varit den mest passande metoden för vår undersökning.

Enligt Patel och Davidsson är det inget problem att hämta information. Den inhämtas
dagligen. Men hur säker informationen är, förblir forskarens problem. Ett annat problem
uppkommer när forskaren själv konstruerar instrument för samlandet av information, vilket i
sin tur påverkar forskarens slutresultat. Det är främst vid kvantitativa studier men även vid
kvalitativa undersökningar som forskaren skall vara uppmärksam på två realiteter: UHOLDELOLWHW
och�YDOLGLWHW� Reliabilitet innebär tillförlitlighet. I vår undersökning har reliabilitet inbegripit
att intervjuerna skall ha varit korrekt utförda och att ett urval skall ha ägt rum. Validitet har
betecknat att vi verkligen har undersökt det som har varit avsett att undersökas och ingenting
annat. Dessa två begrepp har ett förhållande till varandra som har gjort att vi inte har kunnat
koncentrera oss på det ena och utesluta det andra. (1994, s. 85)

Genom ett relevant undersökningsmaterial; litteraturgenomgång och problemställning samt ett
passande val av metod; kvalitativ angrepssätt, har vi ansträngt oss för att få fram
vidkommande; valid, information som är av relevans för vår uppsats. För att få fram
tillförlitlig; reliabel, information har vi utarbetat en intervjuguide (se. bilaga 1.) utifrån våra
problemställningar som vi senare har utgått ifrån vid intervjutillfällena.

������.YDOLWDWLYW�DQJUHSSVVlWW

Det kvalitativa angreppssättet ger oss möjlighet att bearbeta det teoretiska och empiriska
materialet, analysera och tolka dess innehåll. (Lindblad 1998, s. 24) Som tidigare antytts finns
det mycket litet skrivet om marknadsföring på forskningsbibliotek. Även större delen av de få
befintliga materialen är påverkad av transaktionsmarknadsföring eller bytesperspektiv. Av
detta skäl har kvalitativt angreppssätt varit passande för uppsatsens syfte och problemställning
eftersom modellen bygger på en analytisk åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent
fackmässig uppfattning av marknadsföring på forskningsbibliotek.
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I enlighet med kvalitativa studier består forskningsprocessen i den här uppsatsen av tre steg;
WHRUL��HPSLUL�och�NlOODQDO\V.�I teoridelen går vi igenom vad tidigare undersökningar har
kommit fram till, i empirin utför vi vår egen undersökning och i källanalysen analyserar vi
båda källorna. Enligt Holme & Solvagn beskrivs källorna i den teoretiska och empiriska delen
och analyseras i källanalys delen. Därefter drar forskaren egna slutsatser utifrån de tre stegen.
(1997, s. 92, 146)

Syftet med den här uppsatsen är som tidigare nämnts, djupare förståelse av vissa faktorer.
Denna undersökning presenterar ett annorlunda synsätt på marknadsföring när det gäller
forskningsbibliotek. Vi syftar till att belysa nya kunskaper om marknadsföring på
forskningsbibliotek. Vårt forskningsresultat baseras på genomtänkta tolkningar av den
teoretiska och empiriska delen. Då forskaren vill gå på djupet av något står inte den statistiska
representativiteten i fokus.

Problemet att få giltig, d.v.s. valid information är i princip mycket mindre i vår valda
undersökningsmetod än vid kvantitativa studier eftersom det finns en närhet till
studieobjektet. Då är det önskvärt att mätningarna har hög reliabilitet , d.v.s. att de
slumpvariationer; slumpmässiga fel, som kan uppstå är små. (Dahlström 2000, s. 263)

.YDOLWDWLY�LQWHUYMX

Vi har i vår uppsats valt att arbeta utifrån kvalitativa intervjuer. Lantz menar i sin bok
” ,QWHUYMXPHWRGLN” att intervjun är till för att samla information och kan beskrivas som en
situation av samspel mellan två personer med olika, icke jämställda roller. En frågar och en
svarar. Kommunikationen mellan intervjuare och den tillfrågade är föremål för analys. (1997,
s. 12) Vi har försökt att fokusera i allt hög grad på enskilda personers åsikter. Vi har inte tagit
hänsyn till sociala och materiella strukturer och förutsättningar. Det innebär att den empiriska
delen har blivit alltför idealistisk och individualiserad.�(Repstad 1999, s. 62) Genom att
försöka skapa ett vardagligt samtal av undersökningssituationen under intervjuerna har vi fått
insikt om Göteborgs universitetsbiblioteks krafter och brister.

Intervjun belyser respondenternas åsikter medan vi endast ger de tematiska ramarna som
försäkran om att få svar på våra frågor. Vi har byggt på redan i förväg bestämda tematiska
ramar men inte följt standardiserade frågeformulär eftersom vi ville att de synpunkter som
kom fram i intervjun ska vara resultat av respondentens egna uppfattningar. Fördelen med
våra intervjuer har varit att vi snabbt kunnat reda ut oklara situationer vid intervjutillfället;
respondenten kunde ju alltid fråga om något var oförståeligt. Holme och Solvang skriver att
intervjuarens roll är stor när det gäller att få svar på känsliga frågor. (1997, s. 174)

Dahlström talar om risken för intervjuareffekt: ”…GHW�VRFLDOD�WU\FN�HQ�LQWHUYMXDUH�XW|YDU�±
JHQRP�W�H[�WRQIDOO��PLQVSHO��NOlGVHO�±�YDUD�RUVDN�WLOO�PlWIHO.” (2000, s. 264) Holme och
Solvagn är överrens med Dahlström då de skriver att den närhet som uppstår mellan forskare
och studieobjekt kan skapa problem genom de förväntningar som skapas. Undersökningens
enheter kan bete sig på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig att de ska göra. (1997, s.
94) Vi har varit medvetna om att sådana situationer kan uppstå och skapa reliabilitetsproblem
för information som utvinns och därför försökt undvika dem.
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Att analysera intervjuns resultat är oftast en tidskrävande process eftersom all organisering
och strukturering av insamlad information sker då datainsamlingen är avslutad. (Holme &
Solvagn 1997, 139) Kvalitativa metodens främsta fördel är att den ger intervjuaren möjlighet
att försöka se värden ur respondenternas perspektiv. (Kvale 1997, s. 9) Enligt Trost söker
intervjuaren bl.a. efter respondentens beteende och känslor. Intervjuaren försöker att förstå
hur respondentens värld ser ut och vilka erfarenheter hon/han har. Respondenten ger den
information som intervjuaren söker efter. På så sätt får intervjuaren sina frågor besvarade och
respondenten en större erfarenhet och förståelse för sig själv. (1997, s. 24, 33) Den kvalitativa
databearbetningen av intervjuer har varit mer än endast beskrivning av respondenternas
utsagor. Vid analysen har vi lagt vikten vid både beskrivning och analys. Det innebär att vi
har reflekterat över det vi som vi har beskrivit. Databearbetning i denna uppsats innebar också
att insamlad data har relaterats till den teoretiska förförståelsen. Ambitionen är att tillämpa
teoretiska begrepp, applicera dessa på det som respondenterna sagt och reflektera kritisk över
den teoretiska bakgrunden i resultatet. (Lantz 1993, s 72-73)

Vi har tagit hänsyn till Dahlströms synpunkter då hon menar att respondenten kanske
upplever att hon/han bör ha acceptabla åsikter och svarar därefter. Intervjuns kvalitet gynnas
om speciella anonymitetsskyddande åtgärder vidtas. (2000, s. 264) Respondenten i sig utgör
en källa till mätfel. Respondenten kan avsiktligt svara fel på en fråga eftersom hon/han inte
kan svaret. Respondenten kan medvetet tränga bort vissa händelser och glömma bort andra
upplevelser. Dahlström talar här om minnesfel som kan uppstå. Minnesfelen kan undgås om
samma person intervjuas vid fler tillfällen. För att ytterligare motverka minnesfelen kan
intervjuaren ha minnesstärkande hjälpfrågor i form av t.ex. checklistor. (ibid., 265)

�����8QGHUV|NQLQJHQV�JHQRPI|UDQGH

Vår studie inleds av en genomgång av relevant litteratur i form av böcker och artiklar inom
området. För att få även en praktisk bild av studier, i detta fall djupare kunskap om hur
Göteborgs universitetsbibliotek marknadsförs, har som tidigare nämnts, en kvalitativ
undersökning genomförts.

Undersökningens genomförande har gått till på följande sätt:
Via bibliotekets hemsida har vi tagit reda på vilka personer som har varit relevanta för
undersökningen och kontaktat dem. Vi har kontaktat Göteborgs universitetsbiblioteks
vikarierande överbibliotekarie via e-post och har träffat henne personligen för att få
organisationens; Göteborgs universitetsbibliotek, godkännande för undersökningen. Vi har
också genomfört två pilotintervjuer med henne där hon har rekommenderat ytterligare
personer som vi har kunnat intervjua. Pilotintervjuerna har hjälpt oss att utvärdera frågornas
relevans, ändra några begrepp, ta bort och omformulera frågor samt lägga till nya frågor.

De respondenter som har valts ut är sju förstebibliotekarier varav en är planeringschef samt
två bibliotekarier. Det har känts självklart att kontakta dem eftersom de var associerade till
bibliotekets marknadsföring. Därefter har vi utformat en intervjuguide av relevans för
uppsatsens syfte och våra frågeställningar. Vi har utformat frågor för diskussion. Som tidigare
nämnt har även reliabilitet, validitet och representativitet haft störst betydelse vid vår studie.
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Göteborgs universitetsbibliotek, består av åtta bibliotek: Biomedicinska biblioteket,
Ekonomiska biblioteket, Pedagogiska biblioteket, Botanik- och Miljöbiblioteket,
Geovetenskapliga biblioteket, Digitala biblioteket, Kurs- och Tidningsbiblioteket samt
Centralbiblioteket. På Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats finns en organisationsplan
över organisationens struktur och uppbyggnad. (se. bilaga 2.) Överst i hierarkin finns
biblioteksnämnden. Därefter kommer överbibliotekarien som har en lednings- och
samverkansgrupp under sig. Ledningsgruppen ansvarar för det digitala biblioteket. På samma
nivå finns planeringssekretariatet, kansliet och IT-avdelningen. Därefter kommer de fyra
enhetsbiblioteken, vilka också har varit uppsatsens undersökningsobjekt: Biomedicinska
biblioteket, Centralbiblioteket, Ekonomiska biblioteket och Pedagogiska biblioteket.
Biomedicinska har Botanik- och Miljöbiblioteket, Geovetenskapliga och det
Vårdvetenskapliga biblioteket under sig. Biomedicinska biblioteket ansvarar dessutom för
Resurscentrum för medicinsk grundutbildning. Centralbiblioteket ansvarar för de olika
institutionsbiblioteken. Centralbiblioteket har dessutom en gemensam styrgrupp med
Ekonomiska biblioteket. De här två biblioteken ansvarar tillsammans för Kurs- och
Tidningsbiblioteket. Pedagogiska biblioteket ansvarar för Institutionen för hushåll (IHU).

Vi har således begränsat oss till de fyra enhetsbiblioteken; Biomedicinska biblioteket,
Ekonomiska biblioteket, Pedagogiska samt Centralbiblioteket. Detta har skett p.g.a.
bibliotekens placering i organisationen. De är underordnade Göteborgs universitetsbibliotek
som i sin tur är underordnat Göteborgs universitet.

1. Enheten Biomedicinska biblioteket har 48 anställda varav tre är 1:e bibliotekarier, 36
bibliotekarier. Av 48 anställda arbetar en 1:e bibliotekarie och 21 bibliotekarier på
Biomedicinska biblioteket. Övriga är anställda vid de underordnade biblioteken;
Vårdvetenskapliga biblioteket har fem bibliotekarier och två 1:e bibliotekarier,
Geovetenskapliga biblioteket har två bibliotekarier och Botaniska biblioteket har fem
bibliotekarier. Övriga är teknisk/administrativ personal som är anställda på biblioteken.
Biomedicinska bibliotekets ämnesområden är medicin, odontologi och biovetenskaper.

2. Enheten Centralbiblioteket har 90 anställda varav fyra 1:e bibliotekarier, 51 bibliotekarier
samt 35 övriga (tekniker, assistenter och bokbindare). Ämnesområden är humaniora och
samhällsvetenskaper. Dessutom ansvarar de för ljud- och videoarkivet, kvinnohistoriska
samlingarna, med databasen KVINNSAM och handskriftsavdelningen med bl.a.

      Taube-arkivet.
3. Enheten Ekonomiska biblioteket har 31 anställda varav tre 1:e bibliotekarier, 25

bibliotekarier och tre tekniker (hit räknas även assistenter). Bibliotekets ämnesområden är
ekonomi, ekonomisk historia, informatik, juridik, kulturgeografi och statistik. Dessutom
har biblioteket specialsamlingar om EU och FN samt statistik.

4. Enheten Pedagogiska biblioteket har 13 anställda varav en 1:e bibliotekarie, 11
bibliotekarier och en assistent.  Bibliotekets ämnesområde är pedagogik.
Specialsamlingarna utgörs av läroböcker och skönlitteratur.

För att intervjuerna ska vara av relevans i vår uppsats har vi intervjuat en förste bibliotekarie
på respektive bibliotek samt en bibliotekarie. Förste bibliotekarierna har vi valt eftersom de är
chefer på biblioteken och det är de som ger direktiv för hur marknadsföring skall utföras.
Bibliotekarierna har vi valt eftersom deras roll är att se till att det ömsesidiga samspelet
genom flödet av information från användarna till organisationen och flödet av tjänster från
organisationen till användarna fungerar. I den rollen har bibliotekarien såväl den egna



24

organisationens resurser till förfogande som möjligheten att upphandla tjänster från ett
fristående nätverk av andra leverantörer. Bibliotekarier har egna idéer och uppfattningar om
marknadsföring. Vi har varit intresserade av att veta vilka dessa idéerna var och hur
bibliotekarierna själva marknadsförde bibliotekets tjänster. Anledningen till att vi har valt att
intervjua nio personer är för att biblioteken skulle vara rättvist representerade, d.v.s. lika
många respondenter för varje bibliotek. Dessutom har vi intervjuat planeringschefen vid
Planeringssekretariatet eftersom många 1:e bibliotekarier rekommenderade att vi skulle prata
med honom då det egentligen är han som är ytterst ansvarig för Göteborgs
universitetsbiblioteks marknadsföring.

�������0DWHULDO�RFK�LQVDPOLQJ

I vår uppsats har vi valt att främst utgå ifrån forskare som Grönroos, Gummesson, Bryson,
Kotler och De Sáez. Men några av Nordiska Skolans forskare har varit centrala i uppsatsen.
Vi har strävat efter att utgå ifrån dess teorier så mycket som möjligt. Det handlar om forskarna
Grönroos och Gummesson och deras tankekonstruktioner kring interaktioner, strategier och
tjänstemarknadsföring. Tjänstemarknadsföring tonar ner den traditionella marknadsföringens;
transaktionsmarknadsföringsteorier vilket också betonas i uppsatsens senare del. Forskningen
utgår ifrån att marknadsföringsfunktionen är spridd över hela organisationen.
Tjänstemarknadsföring är koncentrerad till utveckling av både serviceföretagens och
varutillverkande företags marknadsföring, men tjänstemarknadsföringen är entydigt
serviceinriktad.

Den moderna tjänstemarknadsförings filosofi hävdar att det inte är transaktionerna som är
viktigast utan de relationer som anses möjliggöra och underlätta byten eller transaktioner. (se.
4.2.1. ) Forskningsbibliotek är serviceföretag och skall därför genomföra en
tjänstemarknadsföring med interaktionerna i centrum. (se. 2.3.2.) Marknadsföring inom detta
område kan naturligtvis inte stå fritt från strategiskt tänkande, planering och process. Därför
studerar vi hur strategisk marknadsföring genom sin systemteoretiska ansats och genom
interaktionerna i centrum försäkrar bibliotekets överlevnad och framgång.

Grönroos och Gummesson ägnar sig åt kvalitetsdiskussioner som utgår ifrån en omfattande
filosofi för att kartlägga vad som skiljer en vara från en tjänst. De inriktar sig på
tjänstemarknadsföring och lägger stor vikt vid användarnas tillfredsställelse, behov och
önskningar. Både Grönroos och Gummesson i enlighet med Nordiska Skolan hävdar att
relationer och interaktioner är de centrala begreppen inom tjänstemarknadsföring. Kotler är en
av de största auktoriteterna inom marknadsföring och har därför inte kunnat uteslutas i vår
uppsats. Det finns många undersökningar som utgår ifrån Kotlers forskning. Dessutom har
Kotler på senare tid ansett att marknadsföring ger ett positivt bidrag till att utveckla och
uppfylla mänskliga behov och önskningar. Bryson har valts p.g.a. hennes syn och betoning på
biblioteks- och informationscentralers organisering. Bryson har en övergripande strategisk
helhetssyn och skriver om marknadsföring för just bibliotek och andra informationscentraler.
Hon tar även hänsyn till systemteoretiska ansatser där målsättning, organisatorisk struktur och
professionalism har en viktig roll. De Sáez har en djupare förståelse för just marknadsföring
av bibliotek. De Sáez utgår ifrån Kotlers teori men applicerar den direkt på biblioteket.

För att kunna ge en klar bild av vissa påståenden i uppsatsen har vi använt oss av ett antal
modeller. Vi har därför kontaktat upphovsmännen och fått skriftligt medgivande och tillstånd
från dem  att använda de presenterade modellerna i uppsatsen.
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�����'HILQLWLRQHU

I uppsatsen utgår vi ifrån nedanstående definitioner.
�
(UEMXGDQGH ��

Erbjudandet består av en kombination av varor och tjänster. Det primära målet för
marknadsföring är att påverka beteendet hos målgrupper genom att erbjuda förmånliga anbud
och minimala kostnader, så att användaren blir nöjd och tillfredsställd. Lovelock (1994) talar
om ́ SURGXNW�SOXV´�som betecknar både varor och tjänster. Olsen (1978) använder begreppet
´WKH�VHUYLFH�SDFNDJH´ för att redovisa att en tjänst är kombination av olika tjänster, men även
inslag av fysiska produkter t.ex. publicering av en bok genom ett forskningsbibliotek.
(Arnerup-Cooper 1998, s. 185)

Forskningsbibliotekets erbjudande består av bibliotekets produkter, service och användarens
självhjälp och även kombinationer av dessa. Grönroos definierar erbjudandet med begreppen
”NlUQWMlQVW”; den synliga delen av bibliotekets tjänst, t.ex. referensbibliotekarier, datorer,
databaser,�´VW|GWMlQVW” som användarutbildning, databasernas olika format, hjälpavsnitt m.m.
och ”ELWMlQVW” eller den helt osynliga delen av produktionen som inte har någon direkt kontakt
med användaren t.ex. den administrativa delen, transport och liknade. (1996, s. 40) Grönroos
belyser även hur tjänsteaspekten i form av synliga-, stödjande- och helt osynliga tjänster kan
utvidgas till en användarorienterad process och skapa förutsättningar för en god upplevd
totalkvalitet. Den totala kvaliteten avser teknisk och funktionell kvaliteten av bibliotekets
erbjudande. (ibid. 1998, s. 20-31)

,QIRUPDWLRQ ��

Med information�avser vi meningsfull data som via kommunikation påverkar mottagaren i en
viss riktning eller en utsedd handling. Vår uppfattning har sin bakgrund hos Wikström som
anser att information är: ”(QNHO��IUDJPHQWHUDG�NXQVNDS�VRP�JHU�VYDU�Sn�IUnJRU�DY�W\S��9DG"
9DU"�9HP"�+XU�PnQJD"�+XU�VWRUW"�1lU"” (1994, s. 25)

,QWHUDNWLRQ

Nyckelbegreppet interaktion är centralt i tjänstemarknadsföring. Interaktioner innebär alla
former av ömsesidiga aktiviteter och samspel som under tjänsteprocessen sker mellan
bibliotek och dess användare samt användarna sinsemellan. (Gummesson 1998, s. 17)

0DUNQDG

Marknaden för bibliotek är dess aktiva eller nuvarande samt potentiella användare. För att
kunna leverera effektiv service skall biblioteken ha kännedom om sin marknad. (Bryson 1997,
s. 26) Gummesson skriver att marknaden är den konsumerande användaren, producerande
användaren, användaren som marknadsförare, användaren som ledare och användaren som
leverantör av kunskap. (1998, s. 254) Marknaden för Göteborgs universitetsbibliotek är i
första hand den primära målgruppen: forskare, lärare och studenter vid Göteborgsuniversitet.
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Biblioteket används också av andra universitet och högskolor men även av allmänheten. Men
genom Internet omfattar bibliotekets marknad även utlandet. På grund av det vill biblioteket
betjäna både universitetet och omvärlden med hjälp av unika kunskaper- inom specificerade
kompetensområden.

2UJDQLVDWLRQ

Att organisera betyder att systematiskt ordna eller planlägga. Med organisation menas därför
systematisk ordning och planläggning. I Nationalencyklopedin beskrivs termen inom
organisationsteorin med två betydelser, dels en konkret där en planmässig samverkan mellan
individer och grupper med gemensamma intressen åsyftas, dels en mer allmän betydelse där
ett företags eller en förvaltnings uppläggning av verksamheten avses. De flesta organisationer
har en uttalad hierarkisk utformning med klara skiljelinjer mellan över- och underordnade
nivåer för att legitimera beslutsfattande, ordergivning och kontroll. I en reaktion mot denna
betydelse har det under efterkrigstiden uppstått ett flertal alternativa teorier om
organisationers natur. Dessa har betonat omgivningens betydelse för organisationers struktur
och innehåll, organisationer som resurser för dess medlemmar m.m. (1999)

Kast och Rosenzweig menar i en lite större satsning att ´>W@KH�RUJDQLVDWLRQ�LV�DQ�RSHQ�
VRFLRWHFKQLFDO�V\VWHP�FRPSRVHG�RI�D�QXPEHU�RI�VXEV\VWHPV�DQG�LQ�FRQWLQXLQJ�LQWHUDFWLRQ�ZLWK
LWV�HQYLURQPHQWDO�VXSUDV\VWHP�´�(1973, s. 23)�Forskarna anser vidare att
informationsservicens internmiljö kan delas in i sex subsystem: ledande, strukturerande,
tekniskt, psykologiskt, mål- och värdebaserat subsystem för att organisatoriska aktiviteter i
olika element, enheter och funktioner skall fungera.

Studien om organisationsteori har dragit nytta av systembegrepp och systemteori.�(Johnson,
Kast & Rosenzweig 1973, s. 4, 29, 43; Bryson 1996, s. 32-43) En organisation har ständiga
relationer med sin interna och externa miljö. Marknadsföringens omgivning består av aktörer
och krafter som ligger helt utanför organisationens marknadsföring men påverkar
organisationen starkt. Forskningsbibliotek organiseras i enlighet med ovannämnda variabler
och element. Det har även styrkan att samordna de ovannämnda subsystemen och skapa nya
subsystem som har ett kontinuerligt samarbete och interaktion med varandra för att uppnå
organisationens mål. Göteborgs universitetsbibliotek har rent fysiskt delats i många subsystem
och enheter i syfte att å ena sidan nå sina målgrupper, å andra sidan för att förverkliga både
allmänna- och strategiska mål.

7MlQVW�VHUYLFH

En tjänst/service är en process, handling eller ett utförande som en part kan erbjuda en annan
och som i huvudsak inte resulterar i något ägarskap. En tjänst/service kännetecknas av en
summa av värdeskapande aktiviteter där produktion och konsumtion faller samman eller
upplevs samtidigt. Tjänster är inte påtagliga. De är abstrakta och immateriella. Användaren
som användare deltar delvis själv i tjänsteproduktionsprocessen. Produktionen kan, men
behöver inte vara, kopplad till en fysisk produkt. (Grönroos 1996, 2000; Gummesson 1998)
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7MlQVWHLGp

Kärnan i forskningsbibliotekets tjänsteerbjudande är en tjänsteidé eller servicekoncept.
Tjänsteidéer har sin grund i specifika behov hos speciella användargrupper på marknaden. En
tjänsteidé innehåller det som organisationen avser att göra för en definierad målgrupp, hur
organisationen gör detta och med vilka resurser. (Grönroos 1998, s. 32) I den privata sektorn
är det tradition att dela in erbjudanden i två primärkategorier: varor och service. Inom den
traditionella marknadsföringen benämns detta som affärsidé. Affärsidén analyseras och
bestäms, dels med hjälp av användarbehov, användargrupper och resurser. (ibid. 2000, s. 318)
Utmärkande för icke-vinstgivande  organisationer är att många är involverade i
marknadsaktiviteter som varken innefattar varor eller service. Användaren räknas t.ex. som
bibliotekets resurs och deltar i produktionsprocessen. Leverantören och användaren skapar
värde tillsammans. Den marknadsföring som äger rum under interaktionerna är ofta den
viktigaste, ibland den enda som tjänsteföretaget ägnar sig åt. (Bryson 1997, 1,9,44,135)

7MlQVWHSURFHVV

Flera forskare inom tjänstesektorn framhåller vikten av ytterligare kunskap om olika aspekter
angående tjänsteprocessen. Med tjänsteprocess avses ofta utvecklingen från idé till
marknadslansering av en ny tjänst. Tjänsteprocesser på bibliotek omfattar ofta planering,
krav, leverans, livscykel, utveckling och förnyelse av output, produkter och olika
program.(Bryson 1996, s. 58) Det har sagts mycket allmänt om produktens utveckling men
praktiskt taget lite om serviceorganisations utveckling.(Easingwood 1998, s. 265) Tjänster
och service i den traditionella produktutvecklingslitteraturen nämns oftast som ett påhäng av
hårdvaran eller komplement till tekniska lösningar. (Grönroos 1996, s. 20-24; )

7MlQVWHVWUXNWXU

Tjänstestrukturen omfattar det systematiska arbetet att precisera en idé om en ny tjänst i
specifikationer och formuleringar för att sedan kunna utforma produktionssystemets struktur
och processer (Norling 1992, s. 19). I denna uppsats används tjänstestruktur för att beteckna
arbetet med att utforma tjänsteerbjudandet, samt tjänstesystemets resurser och utveckling.
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���6WXGLHU�HQOLJW�XSSVDWVHQV�SUREOHPVWlOOQLQJ

Avsnittet inleds med att beskriva marknadsföring som ett överordnat helhetssystem eller en
process som sätter användaren i centrum. För att inrymma olika aspekter, ämnen och
karaktärer har litteraturgenomgången delats i fyra huvudsakliga områden: mål, struktur,
konsekvenser samt uppföljning och kontrollmekanismer.

• Första delen: �����*HQHUHOOD�PnO�I|U�PDUNQDGVI|ULQJHQ, anknyter till en grundläggande
vetenskaplig diskussion om marknadsföring. Olika befintliga grundläggande teorier inom
området citeras. Marknadsföringens mål och vad som menas med marknadsföring i
allmänhet diskuteras. Vidare ägnas uppmärksamhet åt tjänstemarknadsföring och
relationsbaserad marknadsföring. Denna syn på marknadsföring kommer möjligtvis att
beskrivas som ett nytt synsätt på marknadsföring inom både industri - och tjänstesektorn.

• Andra delen: �����6WUXNWXUHULQJ�DY�DNWLYLWHWHU�RFK�RUJDQLVHULQJ�DY�ROLND�IXQNWLRQHU,
definierar marknadsföringsstrukturen inom tjänsteorganisationer, framför allt på bibliotek
och studerar även tjänstens speciella egenskaper. Då belyses den strategiska
marknadsföringen som är grundad på interaktioner som en effektiv och konkurrenskraftig
funktion i olika biblioteksverksamheter. Strategisk marknadsföring beskriver även hur en
organisation som ett system lyckas att, med ständiga interaktioner med sina subsystem,
dynamiskt kopplas till sina marknader. Eftersom tjänster och varor är av helt olika
karaktär och grundläggande egenskaper, har uppmärksamhet även ägnats åt tjänstens natur
och livscykel. I slutet av denna del presenteras Grönroos 6HUYLFH�6\VWHP�0RGHOO.

• Tredje delen av den teoretiska undersökningen: �����.RQVHNYHQVHU,�ägnas åt de resurser
och omvärldsfaktorer som påverkar marknadsföringen framförallt på forskningsbibliotek.
Studierna under denna rubrik tar upp den traditionella marknadsföringens negativa följder
när det gäller icke vinstgivande organisationer och därför den strategiska tjänstefilosofins
positiva konsekvenser.

• Fjärde delen: �����.RQWUROOPHNDQLVPHU�RFK�XSSI|OMQLQJ, följer upp, kontrollerar och riktar
kritik mot brister som finns i traditionell marknadsföring. Diskussionen under uppföljning
och kontrollmekanismer beskriver även analysen av bibliotekens servicekvalitet genom
profilanalys, marknadsanalys, utbytessystemsanalys och konkurrenskraftig portföljanalys.
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�����*HQHUHOOD�PnO�I|U�PDUNQDGVI|ULQJ

Den nya synen på marknadsföring har samma mål som tillhörande moderorganisation.
Orsaken till att en organisation existerar och vilka behov som finns av verksamheten grundar
organisationens mål. Målet baseras på styrelsens referenser, organisationens historia,
omgivning, resurser och olika specifika kompetenser. En organisation uppstår först utifrån en
uppsättning av idéer. Forskningsbibliotek och andra informationscentraler har helt andra mål
än vinstgivande företag. Grönroos skriver att ett företag eller en organisation alltid har
lönsamhetsmål i syfte men kan ofta också sikta mot andra mål. (1996, s. 14, 16) Biblioteks
mål är bl.a. att sprida kunskap. (Tidernas bibliotek 1997, s. 21) Samtidigt kan noteras att
långsiktiga användarrelationer erbjuder möjligheter till lägre kostnader. (Gummesson 1998, s.
19) Som tidigare antytt syftar den nya synen på marknadsföring till tillgänglighet, format,
effektivitet och användarvänlighet. Målet för marknadsföring lyfter fram samspelet mellan
bibliotek och enskilda användare och presenterar gemensamma värdeskapande som är
centrala i marknadsföring. Organisationens huvuduppgift är att fastställa behov och önskemål
hos målmarknaden och anpassa organisationen med sådant system att användarens och
samhällets tillfredsställelse och välbefinnande upprätthålls eller förbättras.

Målformulering utgör den grundläggande strukturen till i detta fall biblioteks organisation,
policy och strategisk utveckling. Genom den systemteoretiska modellen ses ledning,
målsättning, teknisk kompetens, psykosocial hänsynstagande och organisatorisk struktur både
samverkande som stridande för bibliotekens överlevnad. Bibliotekets systemteoretiska modell
förutsätter möjligheter att avgränsa bibliotekssystemet från dess omvärld och att kunna skilja
subsystem och kompetens från varandra. (Gummesson 1998, s. 268) Bibliotek och andra
informationscentraler syftar till en värdefull och nödvändig intern och extern verksamhet
genom rätt medarbetare, hög kvalitet och god profil. (Gummesson 1998, s. 214-215; Grönroos
2000, s. 188-189) Biblioteken skall genom kvalificerade resurser, kundorientering och moral
öka möjligheterna för bättre användning och nya målgrupper.

Grönroos skriver att varje organisation är tvungen att utrustas med några processredogörelser.
Begreppet affärsidé och dess motsvarande term inom tjänstemarknadsföring; servicekoncept,
är ett uttryckssätt för bibliotekets dynamiska arbete som preciserar idén om bibliotekets tjänst
i specifikationer och formuleringar. Idéer har sina grunder i specifika behov hos olika
användare och alternativa teknologier.  Enligt Grönroos fungerar servicekonceptet som ett
paraply för bibliotek och täcker dess planering och ledning av servicesystemet. (2000, s. 192,
318) Servicekoncept täcker forskningsbiblioteks målgrupp/er, efterfrågan, erbjudande och
interaktioner. Strategiska resurser förverkligas med serviceorienterad organisation.
Servicekonceptet är grunden för en strategisk formulering. Strategiernas utveckling baseras på
den räckvidd och riktning som målet för verksamheten anger. Servicestrategin relaterar målet
till servicekonceptet vilket leder till definition av säkra lösningar för målstudier, resurser samt
olika verksamheter. (ibid. s. 318, 362) Lika viktigt är att ta hänsyn till moral och
användartillfredsställelse i bibliotekets målformuleringar.
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�������.lUQDQ�L�PDUNQDGVI|ULQJ

För att kunna identifiera erbjudanden och efterfrågan skall biblioteksorganisation identifiera
och etablera sina målgrupper, marknader och marknadssegmenteringar. Därav följer behovet
av identifiering, etablering, utveckling eller vid behov avveckling av organisationens
interaktioner med användarna så att inblandade partens mål uppfylls och en ömsesidig
givande av löften genomförs.

�������0nOJUXSSHU�RFK�PnOPDUNQDGVI|ULQJ

Produktionsmålen består av uppskattning, urval och koncentration på de specifika
marknadssegmenteringar som biblioteket i förväg bestämmer att betjäna. I
målmarknadsföring väljs ett eller flera segment ut som målmarknader. Enligt Bryson finns tre
strategier för marknadsproduktion:��´XQGLIIHUHQWLDWHG�PDUNHWLQJ��GLIIHUHQWLDWHG�PDUNHWLQJ�och
FRQFHQWUDWHG�PDUNHWLQJ”. �(Bryson 1997, s. 364-366)

• Icke-differentierad marknadsföring inbegriper att organisationen inte har någon
segmenteringsanalys och fokuserar därför på de behov som är allmänna och gemensamma
för alla. Denna service har en vidare sträckning och ägnar sig åt ett större antal människor�
Folkbibliotekens service och produktion är ett bra exempel på icke-differentierad
marknadsföring. Denna service kan även vara utlåning av material mellan bibliotek och
referenstjänster. Icke- differentierad marknadsföring bedrivs ofta under finansiella
inspärrningstider.

• Differentierad marknadsföring innebär att organisationen betjänar två eller flera segment.
I den här formen av marknadsföring avgör forskningsbibliotek att utöva sin verkan i två
marknadssegment och planera separata service och program för varje segmenet. Eftersom
ett större antal besökare med olika specifika behov använder forskningsbiblioteken,
försäkrar forskningsbibliotek användarnas specifika behov samtidigt som bibliotekets
omfattning ökar. Det är självklart att det krävs högre kostnader eftersom specialservice
behöver utbildad personal i olika kategorier. Syftet med den nya synen: tillgänglighet,
format, effektivitet och användarvänlighet kräver att ändra informationstjänstens form till
användare – tekniskt gränssnitt – tekniskt stödsystem. Detta kräver stora kostnader, i alla
fall i början av processen. Där tillkommer administrationskostnader samt kostnader för
uppbyggandet av forskningsbiblioteket. Inom forskningsbibliotekets verksamhetsområde
finns passande förklaringar av differentierad marknadsföring inom tjänstesektorn.

• Koncentrerad marknadsföring förutsätter att organisationen betjänar ett utvalt segment och
fokuserar därför på en liten grupp och fördjupar sig i en effektiv service för just denna
grupp inom några få områden. Företagsbibliotek använder sig för det oftast av
koncentrerad marknadsföring. (Bryson 1997, s. 364-366)

�������0DUNQDGHU�RFK�PDUNQDGVVHJPHQWHULQJDU

Bibliotek och informationscentraler jämför aktuella och potentiella användare som både
individer och grupper. Marknadssegmentering diskuterar användarnas specifika behov.
Marknaden indelas i avgränsade specifika grupper med avseende på att få grupperna
sinsemellan olika och inom sig homogen. Varje marknad delas enligt sina karakteristiska
behov och drag. Segmentering av biblioteks och informationscenters marknader blir då:



31

behovsmarknader, produktmarknader och demografiska marknader. (Bryson 1997, s. 362-
364)

• Med behovsmarknader menas att biblioteket inte bara finns till för att låna ut böcker eller
enbart syssla med dessa. CD-skivor, CD-ROM, Internet och mycket annat räknas som
informationsmaterial eller informationskällor. Dessutom är resurserna inte bara försedda
för de aktuella eller de ofta besökande användarna utan även för de potentiella. Likaledes
skall biblioteket se till dem som inte har möjlighet att ta sig ut (icke besökande personer
som forskare, handikappade, äldre o.s.v.).

• Med produktmarknader�avses överensstämmelse med särskilda och noggranna produkter
eller tjänster. På forskningsbiblioteken kan produktmarknaden exempelvis vara de
medborgare som söker information från olika håll i landet. Produktmarknaden kan
filtreras vidare genom marknadssegmentering.

• *HRJUDILVND�PDUNQDGHU består av konsumenter som bor i ett begränsat geografiskt område
(stad, region osv). Geografiska marknader bestämmer bibliotekets storlek, typ och läge.
Där tillkommer bibliotekets öppettider och den service som det erbjuder.

• Demografiska marknader identifierar ålder, nationalitet, sociala behov, ursprung,
efterfrågade fritidssysselsättningar o.s.v. Potentiella och aktuella användares nuvarande
och framtida efterfrågan om information och deras intresse är annan avgörande faktor på
denna marknad. För att ha till och med NRVWQDGVHIIHNWLYLWHW�tar inte den här marknaden
hänsyn till individernas situation, utan fokuserar på en bredare skala av användare med
samma intresse. I schemat planeras olika aktiviteter för olika årstider, olika nivåer och
olika åldersgrupper. (Bryson 1997, s. 362-364)

������$QYlQGDUWLOOIUHGVVWlOODQGH

Studierna inom detta område belyser varför det finns skillnader mellan organisationens
service och användarnas förväntan. Användartillfredsställande studier förbättrar och hjälper
styrelsen att utrusta organisationen för att på bästa sätt lyckas tillfredsställa användarnas
förväntningar. Bryson förslår en modell, ”0DWULV�JUDSK�RI�OLEUDU\¶V�LPDJH´, där bibliotekets
position  ses i fyra olika nivåer.

- Nivå A som är den bästa positionen, ämnar de mest gynnsamma attityderna. De viktiga
tjänsterna är välutrustade och användarnas förväntningar av biblioteket är uppfyllda.
Biblioteket försöker uppnå denna nivå.

- På nivå B är biblioteket i god position men servicen bör upphöja kvaliteten mycket för att
kunna fylla kraven för tjänsternas betydelse.

- På nivå C behöver biblioteket förbättra förväntningarna samtidigt som det ökar sin profil
(ökade resurser, ökade kompetenskrav för personal, bättre service).

- Det samma gäller på nivå D som på nivå C. Här skall biblioteket även återuppbygga
profilen och göra helt nya planer inom vissa områden som t.ex. nya tjänster och ny
service. (1997, s. 368-369)

�������,QWHUDNWLRQHU

Då användarnas intresse väcks och deras uppfattning av organisationen och dess service
bestäms blir det organisationens uppgift att förverkliga de löften som den traditionella
marknadsföringen lovat. Om serviceorganisationen lyckas med detta har det tagit steget mot
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de långsiktiga kontakterna. För att kunna skapa stabila relationer med återkommande
användare behöver forskningsbibliotek hantera interaktionerna med sina användare på ett
tillfredsställande sätt. Interaktionerna innebär olika slag av kontakter mellan en användare och
organisationen: (Grönroos 1996, s. 53)

- Interaktioner mellan användare och organisationens personal-resurser, d.v.s. mellan
användare och kontaktpersonal.

- Interaktioner mellan användare och organisationens system och dess fysisk-tekniska
resurser, d.v.s. mellan användare och icke-personella resurser.

- Interaktioner mellan användarna

Vidare skriver Grönroos att medan alla dessa enskilda komponenter bidrar till utformning av
serviceerbjudande, inverkar de på användarens upplevelse av den service som hon/han får.
Således är planeringen av interaktionerna en viktig del i produktionsprocessen. Därför är det
viktigt att se interaktionerna som en del av marknadsföringens intressesfär. (1996, s. 53) Av
detta kan rimligen slutsatsen dras; att hela personalpolitiken och det teknologiska
utvecklingsarbetet är organisationens konkurrensmedel och kan inte förbises i allt hårdare
konkurrensklimat.

                     P
        Traditionell      R

Marknadsföring      O
     D

         U
     K
     T
      I
     O Intern

                            K  O  N  S  U  M  T  I  O  N marknads-
 föring

                  Interaktiv marknadsföring
                    Marknadsföringsfunktioner

Figur 1: tjänstemarknadsföringens natur (Ur: Grönroos 1996, s.51)

6DPPDQIDWWQLQJ

Strategiska resurser förverkligas med serviceorienterad organisation. Forskningsbibliotek och
andra informationscentraler har helt andra mål än vinstgivande företag. Bibliotekets mål är
bl.a. att sprida kunskap. En ny syn på marknadsföring som har vuxit fram innebär att
marknadsföringsprocessen har samma mål som hela organisationen. Den nya synen på
marknadsföring syftar till tillgänglighet, format, effektivitet och användarvänlighet. Målet för
marknadsföring lyfter fram samspelet mellan bibliotek och enskilda användare och
presenterar gemensamma värdeskapande som är centrala i marknadsföring. Organisationens
huvuduppgift är att fastställa behov och önskemål hos målmarknaden och anpassa
organisationen med sådant system att användarens och samhällets tillfredsställelse och
välbefinnande upprätthålls eller förbättras. Marknadssegmentering diskuterar användarnas
specifika behov.
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�����6WUXNWXUHULQJ�DY�DNWLYLWHWHU�RFK�RUJDQLVHULQJ�DY�ROLND
IXQNWLRQHU

Den här delen av uppsatsen diskuterar hur en serviceorganisation strukturers. Först
koncentreras uppmärksamheten på strukturella förutsättningar som t.ex. marknadsavdelning
eller andra organisatoriska lösningar. Sedan tas hänsyn till ledning och produktion av service i
tjänsteproduktionsprocessen och slutligen presenteras en 6HUYLFH�6\VWHP�0RGHO�(Grönroos
200, s. 319)

Vi anser att en organisation är egentligen ett överordnat system eller komplicerad helhet som
bildas av ett antal kombinerade subsystem med syfte att forma en utvecklad och enhetlig
helhet. Bibliotek eller informationsservicens internmiljö kan beskrivas utifrån fem olika
subsystem: ledande, strukturerande, tekniskt, psykologiskt samt mål- och värdebaserat
subsystem, för att organisatoriska aktiviteter i olika element, enheter och funktioner skall
fungera. Det överordnade systemet är i ständig interaktion med sina subsystem och sin
omgivning. (Johnson, Kast & Rosenzweig 1973, s. 4, 29, 43; Bryson 1996, s. 32-43) I en
organisation utförs mängder av relationer, interaktioner, processer och objekt som har ett
direkt samband med förändringarna i omgivningen. För att kunna få en bra bild av systemets
förmåga som helhet hänvisar ovan nämnda forskare till Buckleys beskrivning av ”*HQHUDO
V\VWHP�WKHRU\”. Buckley menar att en allmän systemteori är ett tänkesätt, en styrelsestil,
analysmetod och analysteknik. Att organisera betyder att systematiskt ordna eller planlägga.
Den allmänna systemteorin strävar efter klassificering av systemen på så sätt att subsystemens
kompetens, typiska mönster och vanor organiseras. (op, s. xvii) Systemmodellen för bibliotek
och informationscentraler beskriver hur biblioteksorganisationens ledning, målsättning,
teknikkompetens, psykologiska hänsynstagande och organisatoriska struktur fungerar.

Enligt Gummesson delas organisationen upp i: ledning, operativa enheter, interna
serviceenheter och stabsenheter. Så många enheter som möjligt görs till resultatenheter vilket
bl.a. innebär indelning i divisioner eller enheter. Ledningen brukar ofta bestå av styrelsen med
VD och ledningsgrupp. Operativa enheter har produktion och/eller marknadsföring som
kärna. Gränsen mellan staber och interna serviceenheter kan vara diffus. Staber kan tolkas
som en förlängd arm till ledningen på olika nivåer. Många serviceenheter görs om till staber.
Genom att marknaden förs in i organisationen uppstår interna nätverk. Organisationen
försöker göra resultatenheterna så autonoma som möjligt. En intern serviceenhet inom
biblioteket kan erbjuda tjänster tillsammans med externa leverantörer; andra bibliotek, den
operativa enhetens specialister; bibliotekarier. De operativa enheterna blir serviceenheter
vilka blir resultatenheter, varav vissa kan vara strategiskt mycket självständiga. (Gummesson
1995, s.194-195) Forskningsbibliotek som sinsemellan har ett utvecklat samarbete eller då de
erbjuder sin service till t.ex. företag, är exempel på detta. (för mer information se. 3.5.,
definitionen av organisation)

Den hierarkiska organisationens struktur formas ofta i en pyramid med styrelsen på toppen
och personalen på botten. Användaren eller marknaden i denna modell placeras helt utanför
organisationen. Serviceorienterade organisationer som bibliotek grundas däremot på
relationer, nätverk och interaktioner. (Gummesson 1998, s. 270-273) En
biblioteksorganisation som en servicesystems modell skall därför struktureras som en upp och
nedvänd pyramid vars topp d.v.s. styrelse är riktad nedåt. På översta delen i denna modell
placeras användarna. I mitten illustreras stödfunktioner och frontlinje personal. Som tidigare
nämnt, illustreras styrelsen i nedresta delen.  Serviceprocessen i den serviceorienterade
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modellen erbjuder en värdeskapande kvalitet för användare. Marknadsföringslitteraturen inom
tjänsteområdet kallar detta för interaktiv marknadsföring. (Grönroos 2000, s. 305, 54-56)
Enligt Grönroos är biblioteken tvungna att vända pyramiden upp och ner. Deras användare
har gjort det för länge sedan. (ibid., s. 299)

Figur 2: Serviceorienterad organisation (ur: Grönroos 2000, s. 299)

�������'HQ�WUDGLWLRQHOOD�PDUNQDGVI|ULQJHQV�UROO�L�VHUYLFHI|UHWDJ

Den traditionella marknadsföringen är otvivelaktigt av betydelse även för serviceföretag, men
som tidigare nämnt, är den inte den enda eller kanske inte ens den mest betydande länken
mellan produktion och konsumtion.(Grönroos 1996, s. 50) Avgörande betydelse för
organisationens framgång på marknaden är användarens kontakter med organisationens
synliga produktionsresurser under produktionsprocessen. Det krävs en resultatmedveten
strategisk planering i biblioteken för att ställa interaktionerna i centrum. Tjänsten behöver nya
arbetsvillkor. Planeringen, i stället för fastställandet av interaktionernas konstandsinverkan,
skall fastställa interaktionernas intäktskapande effekt. Enligt Grönroos kan kvaliteten på
utbudet inte separeras från interaktionerna. Han menar att den traditionella marknadsföringens
4P (Produktion, Pris, Påverkan/kommunikation och Plats/distribution) har mycket lite
betydelse inom tjänstemarknadsföring. Resultatmedvetenhet kan endast uppnås genom att
man, som utgångspunkt för den strategiska planeringen i serviceföretag, ställer
användarrelationer via interaktioner i centrum. (ibid. 2000, s. 241)

- Priset inom tjänstesektorn är ofta och i hög grad låst av samhälleliga regleringar.
- Serviceföretagen har ofta en direkt distribution. Det betyder att ett bibliotek inte kan

gömma sig bakom varumärken eller distributörer. Förr eller senare är det tvunget att träda
fram inför användarna i eget namn. Av de skälen och p.g.a. elektroniska och digitala
möjligheter blir även distribution eller plasten nästan obetydande för serviceföretagen.
(ibid., 1996, s. 74)

- Serviceföretagen, i detta fall biblioteken, sysslar inte med försäljning och behöver därför
inte heller försäljare av något slag. (ibid., s.41)

- Med hänsyn till tjänstens natur är hela serviceorganisationen tvungen att delta i
marknadsföring, medan 4P-modellen (produkt, pris, plats, påverkan) föreslår att endast
marknadsspecialister skall planera organisationens marknadsföring. (ibid., 2000, s. 242)
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- Tjänster har helt andra egenskaper än varor. Tjänsteprocessen ställer därför användaren i
centrum och kräver att användaren deltar i marknadsföringen. 4P-modellen förhåller sig
precis tvärtom och ignorerar användarrelationens livscykel helt och hållet. (ibid., s. 243)

Till skillnad från varuproduktionsprocessen, som skiljer mellan produktions- och
konsumtionsaktiviteter, har tjänsteproduktionsprocessen helt andra egenskaper.
Varuproduktionsprocessen inträffar i olika sammanhang under olika tider i olika rum med
olika inriktningar. I tjänsteproduktionsprocessen däremot aktiveras en immateriell, abstrakt
service. Service eller tjänst kännetecknas som en summa av aktiviteter där produktion och
konsumtion oftast faller samman. Serviceföretagen, i detta fall forskningsbiblioteken, har
även en mycket begränsad reklamsatsning. Den traditionella marknadsföringen kan nämligen
fungera i förbindelse med serviceföretagens masskommunikation. Då är
marknadsföringsfunktionen inriktad till stora användargrupper för att väcka deras intresse och
eventuellt leda de till att pröva vad organisationen erbjuder. Grönroos kallar detta
förstagångsförsäljning. (1996, s. 52) Det ligger helt utanför forskningsbibliotekets mål och
verksamhet att i stor skala investera i masskommunikation och icke-differentierade
användargrupper (se. 4.1.2. Icke-differentierad marknadsföring).

�������3RUWI|OMPDQDJHPHQW

Portföljmanagement är ett marknadsperspektiv där strategisk planering bedömer och
utvärderar användarna, deras behov och bibliotekets alternativa teknologier samt deras
tillstånd och interna relationer i syftet att se vilka enheter, funktioner och aktiviteter ska
byggas, bibehållas, användas eller läggas ned. Portföljmanagement betyder således att
ledningens beslut i hur bibliotekets pengar skall ha investerats motsvarat organisations mål
och förväntningar. Ett lyckat portföljmanagement kräver en planerad portföljanalys.
Portföljanalys syftar på ett sätt att analysera så att organisationen med hjälp av samlade
dokument kring organisations verksamhet kan granska, reflektera och värdera sin egen
verksamhet vanligen utifrån sitt mål och med vägledning av vissa bestämda kriterier. Det
finns olika modeller för portföljmanagement. De Sáez väljer Boston Consulting Group, BCG,
som modell. Modellen analyserar varje produkt och service i organisationen med en
marknadsmix som mäter de relativa marknadsdelarna och deras tillväxt. Det är viktigt att
tänka på de förändringar som kan ske på marknaden; potentiell tillväxt, konkurrens,
ekonomiska förändringar, privatisering …

Modellens styrka är att bibliotekarien kan använda dess koncept som ett praktiskt verktyg
utan att själv involveras i logaritmiska skalor. Verktyget skall användas ihop med
omvärldsbevakning och bibliotekets producerade marknadsinformation. BCG-modellens
marknadsmix delar upp organisationens aktiviteter i organisatoriska enheter. Aktiviteterna
klassificeras därefter i frågetecken, stjärnor, mjölkkor och hundar.

Frågetecken är de aktiviteter där möjligheterna och kraven på resurser i form av utrustning,
personal och ekonomi, är stora. ONLINE-sökningar hör hit. CD-ROM är exempel på att det
kanske inte är så bra att investera stora resurser i något som snabbt riskerar att bli gammalt
och utkonkurrerat av t.ex. Internet. BCG-modellens stjärnor är oftast tidigare frågetecken.
Organisationen dominerar marknaden men även här behövs försiktighet eftersom en stjärna
inte nödvändigtvis behöver betyda hög vinst på marknaden. Mjölkkorna är de vinstgivande
aktiviteterna i organisationen. De kräver förhållandevis små resurser. Mjölkkorna kan
identifieras med bibliotekets tjänster som får mest feedback av användarna. Aktiviteter vilka
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klassificeras som hundar, ska bort enligt BCG-modellen. Dessa områden har för lite aktivitet,
låg vinst eller t.o.m. förlust. Tjänster som är hundar ska bort om de inte kan utvecklas på
något sätt i framtiden. Alla tjänster cirkulerar i dessa kategorier och bör överses regelbundet.
Vilket i sin tur leder till bättre kontrollmekanismer och mer aktuell information. (De Sáez,
1996, s. 29-31) Marknadsperspektivet kan också uppfattas som en
&RVW�EHQHILW�analys� där bibliotekets aktiviteter utvärderas. De mest lönsamma aktiviteterna
utvecklas sedan ytterligare medan de minst lönande avskaffas.

När det gäller att fatta ett rätt strategiskt marknadsföringsbeslut skall forskningsbibliotek
använda sig av tjänsten natur och användarrelationens livscykel. Efter identifiering av
organisationens strategiska enheter enligt användarnas behov, användargrupper och
alternativa teknologier skall den strategiska planeringen bedöma och utvärdera användarnas
och teknologiska alternativens tillstånd och inbördes relationer i syftet att besluta om vilka
strategiska enheter som ska byggas upp, bibehållas, skördas eller läggas ned. Det är därför
viktigt att ta hänsyn till tjänstemarknadsföringens natur och livscykel.

�������6HUYLFHPDUNQDGVI|ULQJHQV�QDWXU

Tjänster spelar ofta en helt avgörande roll som konkurrenskraft för lönsamhet.
Marknadsföring av tjänster är en angelägenhet för ledare och medarbetare inom den privata
tjänstesektorn och offentliga sektorn. Den logik som gäller för tillverkande företag med
fysiska produkter resulterar ofta i negativa konsekvenser för tjänstesektorn. Således är det
viktigt att marknadsföringsfunktionen skall organiseras på annat sätt i forskningsbibliotek
jämfört med den som är funktionell i varutillverkande företag. Tjänster skiljer sig fullständigt
från varor. En annan avgörande skillnad är användarens aktiva medverkan i
produktionsprocessen. Marknadsföring av tjänster skall därför utgå ifrån tjänsters och
tjänsteproduktionens egenskaper och relation till användaren. Icke desto mindre skall
tjänstemarknadsföringens teori och praktik utgå ifrån tjänsters karakteristiska och
produktionslogik.

6HUYLFHQV�WMlQVWHQV�QDWXU

Tjänster har i allmänhet fyra grundläggande egenskaper som inverkar dels på hur de upplevs
av användarna, dels på hur produktionen skall byggas upp och genomföras: (Grönroos 1998,
s. 20-22)

1. Tjänster/service är inte påtagliga. De är abstrakta och immateriella. Det är svårt att
konkretisera en service. Det går inte att värdera en given service innan användaren fattat
sitt beslut att köpa/förbruka den.

2. Tjänster/service är processer. En service/tjänst lU inte – den blir till under en
produktionsprocess. Tjänster är värdeskapande aktiviteter eller händelser som bildar en
process, i vilken användaren utför och upplever olika moment i interaktionen med
biblioteket. De existerar så länge som användaren har en aktiv interaktion i
produktionsprocessen. När den givna produktionen är slut, upphör också servicen att
existera. Till exempel då lånetiden är slut och boken återlämnad eller då en forskare slutar
att använda bibliotekets databaser för denna gång, upphör servicen. Av detta följer att
tjänster bl.a. inte kan lagras. Varje ny tjänst eller service skall i varierande grad produceras
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från början. En bibliotekaries användarutbildning i informationssökning kan beroende av
användarens behov och kunskap se ut på många olika sätt  på olika nivåer. Det är
självklart att denna omständighet kan medföra stora problem vid planering av
produktionskapaciteten. När det inte går att lagra och spara servicen, är det logiskt att
bevara användaren som stamkund och skapa en livslång biblioteksanvändare av
henne/honom. Om biblioteket inte har tillgång till den efterfrågade databasen kan
bibliotekarien satsa mer tid åt sina användare och återvinna dokument i alternativa källor.

3. Tjänster/service produceras och konsumeras eller upplevs samtidigt. Det betyder att
användaren under konsumtionen kommer i kontakt med olika delar av
serviceorganisationens personal, maskiner, olika slag dokument o.s.v. Under
konsumtionsprocessen uppkommer köpar- säljarinteraktionerna. Samtidigt som
användaren inverkar på en del av dessa påverkas hon/han också av dem. Trots allt ska det
inte glömmas att en del av servicen alltid produceras i användarens frånvaro.

4. Användaren deltar delvis själv i tjänsteproduktionsprocessen. Det betyder att användaren
har två roller: hon/han är inte bara en användare, utan även en produktionsresurs som
deltar i tjänsteproduktionsprocessen.

�������3URGXNWLRQV��RFK�DQYlQGDUUHODWLRQHQV�OLYVF\NHO

Den strategiska marknadsföringsprocessen påverkas av både:

- produktionslivscykel och
- användarrelationens livscykel.

Produktionslivscykel brukar i marknadsföringssammanhang beskrivas genom olika skeden.
Många forskare betonar att marknadsföraren skall i marknadsplanering utföra olika
konkurrensmedel i olika skeden av produktionslivscykel.�Vad som är lika viktigt, men ändå
diskuteras sällan är, användarrelationens livscykel. Men det är även viktigt att lägga
organisationens relationer till användarna som grund för företagets marknadsplanering.

3URGXNWLRQVOLYVF\NHO

De Sáez anser att produktionslivscykel avgör vilka strategier som är bra i specifika stadier av
en aktivitets utveckling. Teorin fasthåller att alla produkter och tjänster följer speciella
mönster genom tiden. Stadierna är introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. Cykeln kan
vara en effektiv hjälp vid marknadsplanering. Introduktion av en ny vara eller tjänst uppfattas
oftast som ett svårt stadium. Resurser spenderas på varor och tjänster som det antagligen
kommer att gå trögt för om inte en snabb ”SHQHWUDWLRQ�VWUDWHJL” implementeras. Exempel på
en sådan penetration strategi är ökade resurser och satsningar på reklam för den nya varan
eller tjänsten. Då användare börjar känna till den nya varan, förs den till tillväxtstadiet som
senare övergår till mognadsstadiet. Det är viktigt att identifiera när en mogen produkt övergår
till nedgång eftersom det är då nya marknadsstrategier behöver implementeras för att
återuppliva produkten igen. Detta kan göras genom att ge gamla produkter nya förpackningar
eller genom att t.ex. anställa ny personal. Produktionscykeln påverkas av förändringar inom
mikro- och makrosamhället (se. 4.3. Konsekvenser). Då användaranalyser utförs är det
samtidigt viktigt att ta med användarens adopteringsmöjligheter. De som är välinställda på att
prova nya produkter och tjänster skiljer sig från dem som väntar och ser och dem som alltid är
sist med att prova någonting nytt. (De Sáez, 1996, s. 35-37)
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$QYlQGDUUHODWLRQ�RFK�GHVV�OLYVF\NHO�L�VHUYLFHI|UHWDJ

Att produkten går genom olika skeden och att marknadsföraren skall betona olika
konkurrensmedel i olika skeden av produktens livscykel i marknadsplanering är ett känt och
accepterat faktum. Vad som är lika viktigt är användarrelationens livscykel. Grönroos talar
om användarrelationens livscykel och anser att marknadsföringsplanering skall
överensstämma med användarens förhållande till bibliotek i olika skeden. (Grönroos 1996, s.
21) Forskningsbibliotek befinner sig inför två olika användargrupper:

• 3RWHQWLHOOD�DQYlQGDUH: personer som ännu inte har blivit intresserade av eller medvetna
om biblioteket och dess erbjudanden. Biblioteket tillgodoser behovet hos potentiella
användarna.

• $NWLYD�HOOHU�QXYDUDQGH�DQYlQGDUH: personer som redan är användare hos biblioteket.
Biblioteket strävar efter att bevara användarrelationen eller åstadkomma bättre resultat
och dessutom öka efterfrågan på service.

Användarens livscykel från en potentiell användare som ännu inte är medveten om biblioteket
och dess service till en aktiv och trogen användare består av tre steg: (Grönroos 1996, s. 20-
25)

1. Initialskede; intresset väcks för biblioteket och dess utbud. Under detta skede föreslås
ensidiga kontakter i form av traditionell marknadsföring.

2. Inköpsprocess�eller investeringsprocess; biblioteket ger rätta löften genom
marknadsföringsinsatser på ett rätt sätt så att de accepteras av användarna som tillräckligt
underlag för ett positivt konsumtionsbeslut. Under produktionsprocessen fortsätter de
ensidiga kontakterna, men bibliotekets produktionssystemsresurser t.ex. personal och
databaser får större betydelse.

3. Konsumtionsprocess; innebär användarens upplevelse av bibliotekets förmåga vid
produktion och konsumtion av servicen. Användaren upplever att resultaten om löftena är
tillräckligt positiva och som följd därav upplevs en acceptabel servicekvalitet. Slutligen,
under konsumtionsprocessen blir kontakterna helt övervägande, interaktiva och aktivt
ömsesidiga. Medan den traditionella marknadsföringsmodellen är av allt mindre betydelse
här, får organisationens produktionssystem en roll i användarrelationen som överskuggar
allt annat.

�������6WUDWHJLVN�PDUNQDGVI|ULQJ

Serviceföretagen integrerar med den snabbt föränderliga omgivningen. Det leder till behovet
av en strategisk marknadsorienterad planering. Serviceföretagen behöver ständigt förbättra sitt
erbjudande, servicekvalitet och produktivitet. I sin bok ”(IIHFWLYH�/LEUDU\�DQG�,QIRUPDWLRQ
&HQWUH�0DQDJHPHQW” skriver Bryson att marknadsföring är en del av den totala
planeringsprocessen. Inom strategisk marknadsföring används organisationens policy och
strategisk utveckling. Organisationskvalitet, produktionskvalitet och relationskvalitet utgör
viktiga förutsättningar för utveckling av produkter och tjänster med den avsikt att de används
med effektivitet och tillfredsställelse av användaren. (1996, s. 121) Bryson hänför bokens
ursprung till Kast och Rosenzweigs beskrivningar av systemteorin.(ibid., s. xiii) (se även 4.2.)

Strategisk marknadsföring är en styrande och ledande process som analyserar möjligheterna
på marknaden. Strategisk marknadsföring försäkrar även genomdrivna marknadsprogram och
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marknadspositioner för att en informationsservice ska lyckas och bli framgångsrik. Strategisk
marknadsföring försäkrar därför bibliotekets överlevnad och framgång. Varje förslag till ny
service och nya marknader skall överensstämma med forskningsbiblioteks objektivitet,
mission och bestämmelser. För att en sådan service ska kunna fungera krävs även tillräckligt
med mänskliga, tekniska och finansiella resurser. Avsikten med dessa försök är det rätta valet
av de positioner, program och kontrollmekanismer som skapar och stödjer kraftigt styrande
affärer som motsvarar forskningsbiblioteks möjligheter och objektivitet. Bryson skriver att en
attraktiv organisation skall ha:

• En stor kapacitet för att kunna ge service till en större befolkningskrets.
• Utvecklingskapacitet
• Kostnadsfördelar för att kunna leva vidare.
• Motsvarande finansiella och tekniska resurser och en kompetent och välutbildad personal

för att kunna konkurrera
• Service i enlighet med bibliotekets syfte

Samtidigt som marknadens behov blir definierade och servicens konkurrenskraft blir fastställd
är det tid att dokumentera och planera marknadsstrategin. Enligt Bryson omfattar strategisk
planering marknadens målutveckling och objektivitet. Målen för sig behandlar de aspekter
som ökar kvaliteten i forskningsbiblioteket tjänster och service, delaktighetsgrad och dess
tillfredsställelsegrad. (1997, s. 359-361)

�������(Q�PRGHOO�|YHU�VHUYLFHV\VWHP

Forskningsbibliotek som ett offentligt icke-vinstgivande serviceföretag är tvunget att grunda
den strategiska planeringen på helt annan syn än på industriföretag. Avgörande betydelse för
organisationens framgång på marknaden är användarens kontakter med organisationens
synliga produktionsresurser under produktionsprocessen. Med tanke på serviceföretagens
relation med användare, framförallt på längre sikt, är upplevelser av den tekniska kvaliteten
med en hög beredskap och utbrett servicenät, kvalificerad personal och högutrustade resurser
är inte de tillräckligt avgörande faktorerna för kvalitetsupplevelser. Användarens upplevelse
av produktionsprocessen är i de flesta fall viktigare. Endast en mindre del av
serviceföretagens användarpåverkande resurser och aktiviteter leds av de traditionella
marknadsföringsåtgärderna. Själva produktionen och de ingående resurserna med människor,
anläggningar, maskiner, dokument m.m. sker via användarens aktiva deltagande och styr den
totala kvalitetsupplevelsen.

I detta sammanhang presenterar Grönroos en servicesystemsmodell som passar bäst för
biblioteks struktur. I den här modellen har olika kvalitetskapande resurser kombinerats på ett
systematisk sätt. Ena änden av modellen består av tjänsteidé och servicekoncept som har
beskrivits tidigare. För att kunna utveckla och genomföra tjänsteidén behöver organisationen
att genomföra en marknadsundersökning av sina användares behov och önskemål.
Organisationen skall även ha en klart uttalad verksamhetsidé som beskriver dess uppgifter och
lämpliga resurser för tjänsteproduktionen. Det krävs även normer och värderingar som styr
arbetssättet i organisationen. (1998, s 42) Dessa normer och värderingar blir då en del av
organisationskulturen.�Andra änden består av användarna och deras förväntningar. I mitten
bildas en stor rektangel.�'HQ�V\QOLJD�GHOHQ��GHQ�VW|GMDQGH�GHOHQ och�GHQ�KHOW�RV\QOLJD�GHOHQ
bildas inom rektangeln.�Rektangeln illustreras av ett serviceproducerande system ur
användarens perspektiv. Biblioteken kan involvera många olika funktioner inom ramen men
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ur användarens syn skall den upplevas som ett integrerat system och process. Den synliga
delen med i detta fall interaktionerna biblioteket- användare i centrum är den viktigaste delen
av modellen. Eftersom användaren deltar i processen räknas hon/han som en del av den
intellektuella resursen och lokaliseras därför inom rektangeln. Den stödjande delen som
omfattar den interna marknadsföringen och består av materiellt stöd och
managementkunnande och vars effektivitet påverkar den synliga delens förmåga att arbeta
användarorienterat. Den helt osynliga delen, varken direkt eller indirekt, påverkar
interaktionerna. Den osynliga delen kan därför mycket friare rationaliseras med
kostnadsbesparingar som primärmål. (ibid. 2000, s. 319)

Dessutom är produktionsresurserna inte enbart kostnadsskapande resurser utan också
intäktskapande resurser. Under sådana förhållanden avgörs bibliotekets framgång ofta av
användarens kontakter med bibliotekets synliga produktionsresurser och process. Som
tidigare nämnts är den högre kvaliteten beroende av de ömsesidiga samspelen, alltså
interaktionerna. Därför behövs en resultatmedveten strategisk planering till
forskningsbiblioteken för att ställa interaktionerna i centrum. För att kunna bibehålla
kvaliteten med sänkta kostnader är det nödvändigt att även kontrollera kostnadsutvecklingen.
Förbättrade användarrelationer och högre kvalitet leder till nöjdare användare, vilka dels
konsumerar mer och dels bidrar till att sprida ut ett gott rykte om organisationen. Som tidigare
antytts är den interna effekten lika viktig i planeringsinsatser.  Personalen hjälps fram av
ledningen och av användarna, vilket leder till en bättre intern miljö och mera inspirerande
stämning i bibliotek. Resultatet blir en ökad användning och bättre profil för
forskningsbibliotek. (Grönroos 2000, s. 317-327)

Figur 3: Servicesystemsmodellen (ur: Grönroos 2000, s. 317-327)
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6DPPDQIDWWQLQJ

En organisation är ett överordnat system eller komplicerad helhet som bildas av ett antal
kombinerade subsystem med syftet att forma en utvecklad och enhetlig organisation som
enligt Gummesson�delas�upp i: ledning, operativa enheter, interna serviceenheter och
stabsenheter. Det överordnade systemet är i ständig interaktion med sina subsystem. I
strukturering av tjänsteföretag, i detta fall forskningsbibliotek, tas hänsyn till
servicens/tjänstens natur och egenskaper samt dess livscykel.

Marknadsperspektiv som portföljmanagement, delar upp organisationens aktiviteter i olika
element, enheter och funktioner. I en organisation utförs mängder av relationer, processer och
objekt som har en direkt samband med förändringarna i omgivningen. Av detta skäl är
relationen teknik-marknad av stor betydelse. Det innebär att forskningsbiblioteks
marknadsföring och kontakter med användare påverkas av teknologiska förändringar i
omgivningen. Förändringarna påverkar användarnas förväntningar och behov. Avgörande
betydelse för organisationens framgång på marknaden är därför användarens kontakter med
organisationens synliga produktionsresurser under produktionsprocessen. Tjänster/service är
processer som produceras och konsumeras samt upplevs samtidigt. Användaren deltar själv i
tjänsteproduktionsprocessen. Den strategiska marknadsföringsprocessen påverkas av både
produktionens livscykel och kundrelationens livscykel. Inom strategisk marknadsföring
används organisationens policy och strategisk utveckling. Strategisk marknadsföring är en
styrande och ledande process som analyserar möjligheterna på marknaden och försäkrar på så
sätt bibliotekets överlevnad och framgång. Produktionsresurserna är inte enbart
kostnadsskapande resurser utan också intäktskapande resurser.

En allmän systemteori strukturerar upp biblioteksorganisationen som en uppochnedvänd
pyramid med styrelsen på botten och användarna på toppen. Ett effektivt serviceproducerande
system ur användarens perspektiv som passar bäst för biblioteks struktur har platform och
presenteras av Grönroos. I den här modellen har olika kvalitetskapande resurser kombinerats
på ett systematisk sätt. Ena änden av modellen består av tjänsteidé och servicekoncept, andra
änden av användarna och deras förväntningar. I mitten bildas en stor rektangel. Rektangeln
utgörs av tre delar: helt osynliga delen, stödjande delen och interaktiv delen.
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�����.RQVHNYHQVHU

Under denna rubrik kritiseras den traditionella marknadsföringens negativa följder för
forskningsbibliotek och följaktligen presenteras tjänstemarknadsföringens strategiska
tjänstefilosofi. Den strategiska tjänstemarknadsföringen ställer interaktionerna i centrum och
beskriver omgivningens ökade krav, biblioteks och användares prestationsförmåga, och olika
utmaningar och de teknologiska möjligheterna.

Biblioteket kan inte överleva om det endast tar hänsyn till den interna miljön. Omgivningen
har ofta ett starkt inflytande på organisationer, i detta fall bibliotek och informationscentraler.
Det är viktigt att definiera begreppet omgivning i förbindelse med marknadsföring.
Marknadsföringens omgivning består av aktörer och krafter som ligger utanför
organisationens marknadsföringsfunktion men påverkar företaget starkt. Kotler delar
marknadsföringens omgivning i PLNURRPJLYQLQJ�och PDNURRPJLYQLQJ��Mikroomgivningen är
leverantörer, mellanhänder/distributionskanaler, konkurrenter samt offentliga organ och
påtryckargrupper alltså public. Makroomgivningen är demografi, ekonomi, teknologi, fysisk
omgivning, socio/kulturell omgivning. (1999, s. 88)

Omgivning i form av moderorganisationer som akademiska institutioner och myndigheter har
ofta ett påtvingat krav på biblioteken. Biblioteket är en public serviceorganisation och
kommer under produktionsprocessen i direkt kontakt med medborgarna. På så sätt kan en
effektiv intern ledning inte utesluta behovet av den externa miljön. Dessutom händer det att
biblioteket drabbas av kraftiga mänskliga och maskinella reduceringar, vilket leder till att
organisationens subsystem d.v.s. struktur, tekniska resurser, mål, värde och psykologi inte
stämmer med användarnas behov och efterfrågan. (Bryson 1996, s. xiv)

De Sáez skriver att det finns en mängd okontrollerbara variabler som påverkar biblioteket.
Variablerna är, sett ur en bredare makro- omgivning som påverkar marknaden, både
komplexa och dynamiska. De opererar på politisk, ekonomisk, social, kulturell och
teknologisk nivå. För att skaffa upplysningar om dessa variabler erbjuder biblioteket verktyg
som t.ex. omvärldsbevakning. Politiska krafter som är av internationell, nationell och lokal
karaktär har direkt eller indirekt innebörd för all biblioteksservice. Tätt därefter följer
ekonomiska, sociala och legala faktorer, menar De Saéz. Ett Postindustriellt samhälle ställer
nya krav på informationsservice. Dessa krav blir bara större och förändras samtidigt som
gränser vad gäller utbildning, information, arbetsmönster och livskvalité förändras eller
försvinner. Bibliotekarier och informationsspecialister står redan i spetsen av denna
utveckling. Samtidigt som nya organisationer tillkommer ökar möjligheter för kommersiellt
utbyte av information. (1996, s. 22-25)

�������'HQ�WUDGLWLRQHOOD�ILORVRILQ�RFK�GHVV�QHJDWLYD�I|OMGHU�I|U
VHUYLFHI|UHWDJ

Användaren inom tjänstesektorn är inte enbart påverkad av organisationens traditionella
marknadsföringsinvesteringar, utan hela produktionsprocessen, framför allt den konkreta
upplevelsen av den direkta kontakten med organisationens produktionsresurser. Under den
direkta kontakten möter användaren den producerande organisationens personal, maskiner,
miljö och stämning, olika dokument m.m. Detta benämns i vår uppsatts som $QYlQGDU�
%LEOLRWHNDULH�LQWHUDNWLRQHU��Strategisk marknadsföring och företagsledning inom
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tjänstesektorn utgår ifrån interaktionernas intäktskapande effekt. Denna planeringsfilosofi
förutsätter att användaren upplever kvalitet i slutresultatet genom att uppleva kvalitet på
interaktionerna och på de fysiska resurserna. (Grönroos 1996, s. 32-33)

I nästan varje tjänsteföretag utgör fortfarande personalen den största produktionsresursen.
Men det höga kostnadsbeloppet utgörs däremot av lönekostnaderna. Den centrala åtgärden för
att sänka kostnaderna blir följaktligen ett rationellt ingrepp i den producerande personalen.
Genom personalnedskärningar, övergång till deltidsanställd personal, användning av sämre
utbildad personal och överföring av större arbetsbördor på den kvarvarande personalen
försöker organisationen att skära ned kostnaderna och därigenom uppnå bättre
produktionsekonomi. Produktionsrationalisering genom personalnedskärningsåtgärder leder
mycket lätt till kvalitetsminskning. För att flytta produktionsmomenten över användare
kombineras personalkompetensen med ersättande maskiner och automater. Dessa
kostnadsbesparingar ger ofta överraskande negativa resultat som inte alls stämmer med den
traditionella planeringsfilosofins förutsättningar. Om dessa maskinella produktionslösningar
blir ointressanta för användaren sjunker den nedåtgående kvaliteten ytterligare. Den fallande
kvaliteten för med sig missnöjda användare som inte kommer tillbaka. De talar även illa om
organisationen och påverkar de negativa effekterna ännu mer, vilket leder till att organisations
profil blir lidande och dålig. (Grönroos 1996, s. 27)

�������,QWHUQD�NRQVHNYHQVHU

Den allvarligaste konsekvensen av missnöjet är nog ofta intern. Om biblioteket inte skapar en
intern miljö som är inspirerande för användarintresse och marknadsföringsinriktad
verksamhet bland medarbetarna ökar missnöjet. Även produktionsrationalisering genom
personal nedskärningar och andra marginella kostnadsbesparingar leder till en lägre kvalitet
på bibliotekets tjänster. Enligt Gummesson skall intern marknadsföring i stor sträckning vara
interaktiv. (1998, s. 217) Biblioteken skall ha förmågan att informera, motivera och engagera
egen personal. När referensbibliotekarier och producerande personal å ena sidan tar emot
användarnas tilltagande missnöje, å andra sidan biblioteksledningens personalåtgärder blir
stämning värre och kvaliteten ännu lägre. Grönroos skriver att de anställda är organisationens
första användare. Sämre stämning leder mer eller mindre automatisk till att användarna
upplever att kvaliteten på servicen sjunkit. (1996, s. 29, 75) När ledningen märker de negativa
resultaten försöker de att få hjälp av och komplettera med intensivare och effektivare
marknadsföringsåtgärder. Effektivare åtgärder blir ofta ökade reklamsatsningar i form av
olika användarpåverkande artiklar, annonseringar och andra försäljningsfrämjande satsningar.
Eftersom marknadsföringsavdelningen är en isolerad del av organisationen, ger
marknadsföraren orealistiska löften om något som inte existerar i verkligheten. Dessa löften
väcker orealistiska förväntningar som produktionsapparaten inte kan leva upp till.   Där
tillkommer medanvändarnas agerande under konsumtionsprocessen. Mot denna bakgrund kan
noteras att förutsättningar för den traditionella strategiska planeringsfilosofin inte således är
normalt uppfyllda i serviceföretag. Ingrepp i produktionsresurserna inverkar på användarnas
upplevelse av kvaliteten och leder till en farlig situation för företaget.(ibid., s.27-32)
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�������'HQ�VWUDWHJLVND�WMlQVWHILORVRILQV�SRVLWLYD�NRQVHNYHQVHU

Tjänstemarknadsföringens filosofi hävdar att en hög beredskap baserad på hög kvalitet och
väl uppbyggnad hos både personal och apparatur inte räcker för kvalitetsbedömning (se.
4.4.5., teknisk kvalitet). Viktigast är användarens upplevelse, vilket betyder att den
funktionella kvalitetsupplevelsen även skall vara på hög nivå. (se. 4.4.5., funktionell kvalitet)
Grönroos talar om den totala kvaliteten av en tjänst. Totalkvaliteten består av teknisk- och
funktionell kvalitet samt organisationsprofil. (1998, s. 23) Med interaktion menas det aktiva
samspelet mellan bibliotekspersonal, biblioteksresurser och användarna. Med produktion
menas informationsservice. Begreppet kvalitet för bibliotek och andra informationscentraler
betyder nöjda användare, goda kommunikationer, god profil (se. 4.4.5., organisationens
profil) och även ledningsreaktion inför förändringar, dess skickliga granskning och vilja att
attrahera och behålla kreativa människor samt dess förmåga att förändra den externa miljön.
Bryson skriver att marknadsföringens kvalitet kan mätas genom effektivitet i produktion samt
samordning och integration i organisation. Ledningens kvalitet kan mätas genom att studera
de strategiska planernas användbarhet och omfång. Den teknologiska skickligheten visas
genom graden av bruket av teknologi, utnyttjandet av maskinella resurser, hanteringen av
kunskaper och moderna datasystem. Den finansiella förmågan bestäms genom tillgång till
önskat kapital och stabiliserade kostnader eller utökad marknad med kostnader under kontroll.
(1996, s. 49)

%HP|WDQGHW�DY�|NDGH�NUDY�XQGHU�NRVWQDGVNRQWUROO

Organisationernas policy; att minska personal och öka privatisering har påverkat även
bibliotek och andra informationscentraler. Detta i sin tur har å ena sidan lett till förändringar i
ledning, struktur, produktion och följaktligen oväntade resultat, å andra sidan till en kamp vad
som gäller många biblioteks försök att behålla en gratis service med hög kvalitet. I en likartad
uppfattning menar Bryson att biblioteken behöver skickliga mediatorer och starka
förlikningsmän för att kunna skaffa fram resurser till en konkurrenskraftig organisation.
(1996, s. 13) Bryson menar vidare att politikerna betraktar organisationens miljö som en
djungel. De bedriver mycket av sin tid med att fokusera på konflikter och bygga koalitioner
och nätverk med personer som tar hand om insatserna. De driver nyheter och belönande
aktiviteter. Företagsledare inom informationsservice är därför ansvariga att institutionalisera
värderingar, motivationer och ändamålsenlig struktur, för att kunna få stöd av politikerna.
(ibid. 1997, s. 177) Enligt Grönroos kan serviceorganisationen rationalisera sin verksamhet
genom att minska den osynliga delens kostnader. Organisationen kan även minska de onödiga
och mindre använda tjänsterna enligt resultatet av analys, uppföljnings- och
kontrollmekanismer. Genom att förstärka den synliga delens verksamhet ökar
forskningsbibliotek tjänsternas delaktighetsgrad och tillfredsställesgrad. (se. 4.2.6)

3UHVWDWLRQVI|UPnJD��RFK�HIIHNWLYLWHW

Till skillnad från tidigare kriterier som mätte bibliotekets verksamhet med ekonomiska eller
finansiella mått, uppskattas biblioteken idag genom sin bildningsförmåga, kompetens och
effektivitet. Vi skall uppmärksammas att produktionsresurserna är inte alltid
kostnadsskapande resurser utan också intäktskapande resurser. Det betyder att även
användarna genom deras relationer och interaktioner räknas som resurser och är därför med
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all sannolikhet intäktskapande. Av detta skäl behövs bibliotek för att mäta kvalitet och göra
värdeanalyser. Det skall försöka nå den högsta nivån av service med den lägsta möjliga
kostnaden. Detta är förstås inte alltid lätt. Dock är det inte alltid lätt att kunna övertyga
anslagsgivarna eller övriga som tar hand om insatserna. Enligt Bryson är det svårt att öka
kompetens och effektivitet i mindre kostnader. (1996, s. 14)

$QYlQGDUEHP|WDQGH

Trots att Kotler främst bedriver forskning om marknadsföring inom det vinstgivande
industrilivet anser han att hans teorier även kan appliceras på icke-vinstgivande
organisationer. Nedanstående text om användarbemötande är hämtad ur Kotlers
”0DUNQDGVI|ULQJ��DWW�VNDSD��YLQQD�RFK�GRPLQHUD�PDUNQDGHU´�eftersom texten enligt honom
själv även kan användas i biblioteksvärlden. (Ordet kund byts ut mot användare.)

´0DUNQDGVI|ULQJ�lU�YHWHQVNDSHQ�RFK�NRQVWHQ�DWW�ILQQD��EHKnOOD�RFK�In�O|QVDPPD�DQYlQGDUH
DWW�Yl[D.” (Kotler, 1999, s. 152) För ett antal år sedan var en marknadsförares primära uppgift
att finna och locka nya användare till en organisation. Marknadsförarna var dock inte lika
entusiastiska när det gällde att behålla och utveckla relationerna till redan existerande
användare. Idag är förhållandet det motsatta. Att behålla och få användaren att växa är den
primära uppgiften eftersom kostnaden för att locka till sig en ny användare är fem gånger så
hög som att hålla en existerande användare tillfredsställd. Framgångsformeln är att övervaka
hur belåtna existerande användare är med organisationens tjänster. (ibid. s. 153)

Ju mer en användare uppskattar organisationen, desto troligare är det att han ska uttala sig
fördelaktigt om det, både när någon frågar om hans åsikt och spontant. ´'HQ�ElVWD�UHNODPHQ
lU�HQ�Q|MG�NXQG´ (Kotler, 1999, s. 168). För att göra användarna mer lojala kan
organisationen starta ett medlemsprogram med olika fördelar. Tanken är att om medlemskapet
medför tillräckligt många fördelar, blir användarna mindre benägna att byta leverantör och
förlora sina privilegier. Vissa organisationer har gått ännu längre och ser sina användare som
partners. Det visar sig när företaget använder sina användare vid utformandet av nya
produkter och ber om användarnas förslag till förbättrad service eller genom att bjuda in
användaren att sitta med i en användarpanel. Partnerskap ses oftare i relationer mellan företag
än på masskonsumtionsmarknaden. Det finns företag som gör användarna till delägare. (ibid.,
s. 168-170) Men alla användare är inte värda att behålla. En organisation skall finna ett sätt att
mäta den enskilde användarens lönsamhet. (ibid., s. 170-171)

3HUVRQDO���SHUVRQHU�VRP�WDU�KDQG�RP�LQVDWVHQ�RFK�DQYlQGDUH

I likhet med andra serviceföretag bär biblioteken ansvar av att vara public service. En
planstruktur istället för hierarkisk struktur med interaktiv marknadsföring istället för
traditionell marknadsföring hjälper biblioteken att nå målet. I en sådan organisation blir
personalen målinriktade och jobbar i grupp för att få bättre resultat. En sådan organisation
använder förutom fysiska system även tekniska system för att utnyttja personalens kompetens.
Sammanfattningsvis blir organisationen en integration av strukturerade aktiviteter med
mycket ansträngningsinsatser. (Johnson, Kast & Rosenzweig 1973, s. 24) Bryson hävdar att
effektiva ledare skall försöka inspirera både individ- och grupparbetet. Det leder till ökad
motivation och moral. Genom interaktion och delad beslutfattning utvecklas ett bra
teamarbete samt en positiv och effektiv korporativ kultur. (Bryson 1997, s. 172) Dessutom är
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det viktigt att hålla kontakt med miljöorganisationer, hälso- och säkerhetsgrupper, aktieägare
och akademiker och andra stödpersoner. Biblioteket skall veta vilka de är och identifiera deras
ekonomiska, politiska och sociala påverkan för att kunna försäkra och övertyga dem om att de
kan tilldela bibliotekets resurser. (ibid. 1996, s.15)

8WPDQLQJDU�RFK�WHNQRORJLVND�P|MOLJKHWHU

Barke skriver i artikeln ”'HFHQWUDOLVHULQJVSURFHVVHU�RFK�LQIRUPDWLRQVI|UV|UMQLQJ” att bakom
decentralisering inom näringslivet och framförallt hela samhället ligger två grundläggande
faktorer. Den ena är en utvecklad informations- och kommunikationsteknologi och den andra
är en fundamental förändring i frågan om utbildning och kompetensbehov i arbetslivet samt
en ändrad syn på hur man utvecklar framgångsrika organisationer. ( A.: T. Dokument 46
(1991) 2, s. 42-43) Förändrade arbetsmetoder skapar nya mönster i kraven för skicklighet,
kompetens och omklassificering. Styrelsen skall hela tiden vara medveten om teknologiska
förändringar, ha kapaciteten att kunna tänka snabbt och våga ta risker. (Bryson 1996, s. 15)

6DPPDQIDWWQLQJ

Det finns en mängd variabler som påverkar forskningsbibliotek. Dessa variabler består av
tjänstens natur, bibliotekens omgivning och resurser. Variablerna opererar på politisk,
ekonomisk, social, kulturell och teknologisk nivå där produktionsrationaliseringar på
personalnedskärningar och andra marginella kostnadsbesparingar leder till att
bibliotekstjänsternas kvalitet sjunker.

Den allvarligaste konsekvensen av missnöjet är nog ofta intern. Biblioteken skall ha förmågan
att informera, motivera och engagera egen personal. Den interna marknadsföringen och dess
konsekvenser har uppmärksammats av Nordiska Skolans forskare. Grönroos skriver att
personalen är organisationens första användare. Det är viktigt att informera personal, utveckla
deras kompetens och påverka deras beteende i en riktning som stämmer överens med
organisationens koncept, mål och strategier. Lika viktigt är den externa miljön. Ett
forskningsbibliotek kan inte överleva om det endast tar hänsyn till den interna miljön. Med
tanke på forskningsbiblioteks relationer med användare, framförallt på längre sikt, är
upplevelsen av den tekniska kvaliteten med hög beredskap, utbrett servicenät, kvalificerad
personal nödvändiga, men inte den absolut viktigaste. Den viktigaste faktorn är framförallt
användarens upplevelse av den totala kvaliteten. Totalkvalitet består av teknisk- och
funktionell kvalitet samt organisationsprofil. Interaktionerna spelar en avgörande roll i
totalkvaliteten. Med interaktion menas det aktiva samspelet mellan bibliotekspersonal,
biblioteksresurser och användarna.

Marknadsföringen påverkas även av effektivitet i produktion samt samordning och integration
i organisation. Den traditionella marknadsföringen med interna konsekvenser frambringar
negativa efterverkningar. Den strategiska tjänstefilosofin däremot studerar den ökade
kvaliteten under kostnadskontroll och frambringar prestationsförmåga och effektivitet.
Biblioteket möter användaren på ett tillfredsställande sätt, överlever utmaningar och använder
teknologiska möjligheter på ett effektivt sätt.    
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�����.RQWUROOPHNDQLVPHU�RFK�XSSI|OMQLQJ

Bibliotek och andra informationscentraler kan inte längre ignorera förändringar.
Psykologiska, tekniska, sociala och politiska förändringar påverkar dessa organisationer både
internt och externt. Medan styrelsen vill påverka både internt och externt genom
bestämmelser, förändrar omgivningen bibliotekets interna miljö som leder till oväntade
konsekvenser. Beträffande förändringar skriver Johnson, Kast och Rosenzweig att
förändringar är oundvikliga faktum i organisationens överlevnad.�Omgivningen uppmanar
organisationen att ständigt förändra sig. Sociala förändringar påverkar tekniken och tekniska
förändringar förändrar den sociala strukturen. (1973, s. 33) Följaktligen skall ledningen
planera strategier som försäkra organisationens framgång och säkerhet. Organisationen skall
ha kapacitet att kunna leda även i en problematisk situation. En sådan organisation kan:

- framgångsrikt bemöta användarens ökade krav (under kostnadskontroll).
- Utveckla processen att utföra kriterium för prestationsförmåga och effektivitet.
- ta hänsyn till personalens behov, övertyga personer som tar hand om insatsen och

tillfredsställa användare.
- bemöta utmaningar och teknologiska möjligheter. (Bryson 1996, s. 13)

Till följd av övergång från bytesperspektiv i marknadsföring till relationsperspektiv har
tänkesättet och den konkreta verksamheten förändrats. Det som användaren egentligen
påverkas av är inte en produkt eller en vara. Relationsperspektivet utgår ifrån producentens
och användarens samarbete och ömsesidiga samverkan. Delaktighet och samspel av detta slag
skapar värde för användaren. ”9lUGHVNDSDQGH�L�VWlOOHW�I|U�HQEDUW�YlUGHGLVWULEXWLRQ�EOLU�HQ
FHQWUDO�GHO�L�UHODWLRQVSHUVSHNWLYHW�VRP�JUXQG�I|U�PDUNQDGVI|ULQJHQ´�( Grönroos 1996, s. 16)
De strategiska marknadsföringsanalyserna för bibliotek och informationscenter:
marknadsanalyser, resursanalyser och mission- eller syfteanalyser delas i granskning av
marknaden samt diversifieringsanalys, analys av utbytessystem; H[FKDQJH, image analys,
användartillfredsställelse studier och analys av servicekvalitet.

�������0DUNQDGVDQDO\V

För att kunna utveckla effektiv service på forskningsbibliotek skall styrelsen vara medveten
om sina konkurrenter. Men kunskaper om bibliotekets marknad, alltså potentiella och aktiva
användare, är viktigast. Marknadens krav på och efterfrågan av olika tjänster påverkar hela
biblioteksverksamheten. Samma bana är Bryson inne på när hon skriver att ändamålsenliga
planeringar behöver ta hänsyn till hela marknaden. En planering utan hänsyn till potentiella
användares behov räknas som ofullständig, skriver Bryson. Det kan reducera mindre använda
tjänster och istället öka på de efterfrågade. Marknadsundersökningar kan föras genom
granskningar, frågeställningar, gruppintervjuer och diskussioner med både användare och
icke-användare. Även portföljmanagement kan komma till användning vid sådana
marknadsundersökningar. Biblioteket kan dessutom analysera medlemskapskaraktären.
Ledningen skall i detta sammanhang förstå att den förekommande potentiella marknaden
medför oväntade resultat, anser Bryson. (1996, s. 29-30)
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*UDQVNQLQJ�DY�PDUNQDGHQ

Det centrala i en marknadsföringsstrategi för bibliotek och informationscentraler är att
identifiera hur de bäst kan växa och utvecklas i dagens tuffa marknad. En strategisk
granskning över bibliotekets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, analyserar dess situation
både internt och externt. Detta kallas för en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Bibliotekarierna har dock oftast svårt att finna sina styrkor och
möjligheter trots att de oftast har bråttom att erkänna sina fel och brister. När en svaghet har
blivit identifierad är det viktigt att göra någonting åt svagheten för att den så småningom ska
kunna bli en styrka, anser De Sáez. Ett biblioteks styrkor kan vara personal, service eller plats.
På liknande sätt kan dessa styrkor uppfattas som svagheter i en annan organisation. Tjänster
och service är sannerligen någonting som man inte kan ta på men de har ändå en karaktär. Ett
bibliotek som t.ex. erbjuder många databaser kanske inte har tillräckligt med telefonlinjer
eftersom det alltid är upptaget. Det är ett tecken på en kris i ett bibliotek, menar De Sáez.
(1996, s. 28) Biblioteks styrka är även beroende av dess användarvänlighet,
användarkompetens och anpassning. Databaserna skall vara lättbegripliga och effektiva att
använda, vilket kräver omfattande kunskaper om olika gränssnitt. Biblioteket bör tänka på hur
och vad som kan marknadsföras? Vad kommer att vara till stöd för denna ansträngning? Vad
kommer vara ett hinder?

'LYHUVLILHULQJ�RFK�VHUYLFHI|UQ\HOVH

Det kan hända att informationsservice inte kan längre utöka servicen på den primära
marknaden. Att sprida eller variera verksamheten samt förnya servicen hjälper biblioteket att
välja nya tillväxtformer och att snabbt kunna anpassa sig inför besvärliga situationer. I detta
fall utvidgar biblioteket marknaden, finner nya marknader och varierar verksamhet i olika
former; ny service på samma marknad för att riskerna ska fördelas. (Bryson 1997, s. 374-376)

�������8WE\WHVV\VWHPVDQDO\V

Utbytet sker mellan två eller flera parter som utövar ett tillfälligt sällskap just för att utväxla
tjänster. Utbytet kan vara pengar för kopiering eller fjärrlån, service av alla slag och ett gott
rykte inom användarkretsen. Med hjälp av ”8WE\WHVV\VWHPVDQDO\VHQ´ kan styrelsen identifiera
de mer betydande förberedelserna inför den service som biblioteket erbjuder. När det gäller
bibliotek är utbytet ingen direkt ekonomisk handel. Priser och skatter i detta fall betalas till
huvudorganisationer som stat och kommun. Bibliotekarier byter sina kunskaper, färdigheter,
tid och energi mot lönen de får. På grund därav blir bibliotek en mötesplats som även spelar
en avgörande social roll. Biblioteket fungerar som en symbol för en trygg samt ren och fin
plats där man i lugn och ro söker information. (Bryson 1997, s. 369-370)

�������,PDJH�DQDO\V

Image analys studerar den bild som omgivningen har av biblioteket. Image är exceptionellt
viktig när det gäller både resurser, styrelse och användare. Bibliotekets image varierar
beroende av särskilda grupper, deras avsikter och intresse och deras sätt att ta emot den tjänst
som biblioteket erbjuder. Imageanalys påverkar direkt planeringsstrategierna och som ett
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resultat av imageanalys tas möjligen vissa marknadsstrategier bort. (Bryson 1997, s. 366-368)
Profilen visar organisationens styrka och svaghet, i samband med de möjligheter och de hot
som finns i bibliotekets externa miljö. Skicklighet och tillräckliga kunskaper i ledning,
marknadsföring, teknologi och ekonomihantering hjälper organisationen att kunna identifiera
variabla krafter och brister som finns i både intern och extern miljö. (ibid. 1996, s. 49)

�������3RUWI|OMDQDO\V

Portföljanalys syftar på ett sätt att analysera så att organisationen med hjälp av samlade
dokument kring organisations verksamhet kan granska, reflektera och värdera sin egen
verksamhet vanligen utifrån sitt mål och med vägledning av vissa bestämda kriterier. För att
fatta de rätta strategiska marknadsföringsbesluten skall forskningsbibliotek använda sig av
användarrelationens cykel och produktionscykel samt av en uppsättning av investeringsmallar
och produktionsmetoder. Detta förkortas som att bygga upp, bibehålla, skörda och lägga ned.
Forskningsbibliotek skall vara medveten om användarnas förväntningar av förhållande och till
biblioteket i olika skeden. (se. 4.2.4. Användarrelation och dess livscykel i serviceföretag)
Likaledes levande varelser har även produktionerna en livscykel. Produktionerna
introduceras, växer, mognar och sluttar nedåt. Det är viktigt att biblioteket vid rätt tidpunkt
ändrar sina planer och strategier och finner nya strategier. Biblioteket bygger på långsam
tillväxt, tung och enformig annonsering och drivande verksamhet. När nedgången för en
produkt börjar skall biblioteket anpassa sig med marknadens nya och efterfrågade produkter.
Dessutom skall biblioteket hela tiden ta hänsyn till de teknologiska marknadernas nyheter
samtidigt som det ökar personalens kompetens och skicklighet enligt dagens läge. (Bryson
1997, s. 371-374)

�������.YDOLWHWVDQDO\V

Kvalitet uppnås när erbjudande och produktionsprocessen motsvarar användarens
förväntningar. Ju fler förväntningar och erfarenheter som överensstämmer med varandra,
desto bättre är den upplevda kvalitetsbilden. (Grönroos 1998, s. 28) Användarna påverkas av
produktionskvalitet, det vill säga produktionsresurser och produktionsmetoder. Resurserna
består av personal och användarens sakkunskap, olika maskiner och tekniska utrustningar
samt tekniska lösningar. Det omfattar sammanfattningsvis vad användaren får som slutresultat
av att ha utnyttjat bibliotekets tjänster. Produktionsmetoder består av interaktioner, beteende,
tjänstvillighet, internmiljö, utseende, tillgänglighet och förlöpande kontakter med användaren,
m.a.o. hur användaren upplever processen efter att ha utnyttjat bibliotekets tjänster.
Förändringar i produktionsresurser och produktionsmetoder påverkar kvaliteten i
slutresultatet. Som en följd av servicens natur och karaktär är det svårt för användaren att göra
en objektiv värdering av en tjänst eller en service. Servicen är icke-påtaglig. Den är
immateriell och abstrakt. Det är därför mycket svårt att kunna värdera servicen på ett tydligt
sätt. Mot bakgrunden att användaren själv deltar i processen blir kvalitetsupplevelsen
användarens subjektiva jämförelse mellan förväntningar och upplevelser, skriver Grönroos.
Grönroos talar om användarens upplevelse av den totala kvaliteten som en kvalitetsbild och
uttrycker den totala kvaliteten på följande sätt: (1998, s. 22-28)

• 7HNQLVN�NYDOLWHW: Kvaliteten i erbjudandet och det tekniska resultatet av servicen, vad
användaren får som slutresultat av att ha utnyttjat organisations service och tjänster.
Teknisk kvalitet är ofta serviceföretagets sakkunskap, teknisk lösning, maskiner dyl.
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• )XQNWLRQHOO�NYDOLWHW: Kvaliteten i processen och hur användaren upplever processen som
leder till den tekniska kvaliteten. Funktionell kvalitet upplevs genom fortlöpande
kontakter, tillgänglighet, utseende, miljö, Internet klimat, tjänstvillighet, beteende, interna
relationer och liknade.

• 2UJDQLVDWLRQV�SURILO��,PDJH: utgör ett slags filter, genom vilket den faktiska kvaliteten
upplevs.

Grönroos använder ovanstående begrepp för att visa på sambandet mellan kvalitet och
marknadsföring. Hur användarnas samspel med bibliotek och andra användare funktionellt
sker, är ofta mer betydelsefullt än vad organisationen rent teknisk gör för dem. Det finns dock
säregna situationer där en god teknisk kvalitet är desamma som en god totalkvalitet, t.ex.
förutsättningar för liv och hälsa. Dessa tjänster är undantag. Sammanfattningsvis påstås att
”[e]QEDUW�WHNQLVN�NYDOLWHW�RFK�HQ�K|J�EHUHGVNDS�PHG�XWEUHWW�WMlQVWHQlW��NYDOLILFHUDG�SHUVRQDO
RFK�K|JNODVVLJ�XWUXVWQLQJ�lU�VnOHGHV�LQWH�WLOOUlFNOLJW�I|U�JRG�WRWDONYDOLWHW��'HQ�IXQNWLRQHOOD
NYDOLWHWVXSSOHYHOVHQ�PnVWH�RFNVn�YDUD�Sn�HQ�K|J�QLYn�´�(1998, s. 28)

6DPPDQIDWWQLQJ

Förändringar är oundvikliga faktum i en organisations överlevnad. Psykologiska, tekniska,
sociala och politiska förändringar påverkar informationsorganisationerna både internt och
externt. Sociala förändringar påverkar tekniken och tekniska förändringar gör om den sociala
strukturen. Till följd av övergång från tidigare bytesperspektiv till relationsperspektiv har
tänkesättet inom marknadsföring och den konkreta verksamheten förändrats. För att kunna
utveckla effektiv service på forskningsbibliotek skall dess styrelse vara medveten om
bibliotekets konkurrenter. Kunskaper om bibliotekets marknad, d.v.s. bibliotekets potentiella
och aktiva användare och deras status, är mycket viktiga. En marknadsgranskning, även
kallad SWOT-analys, över bibliotekets styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan vara av
intresse eftersom användarna påverkas av produktionskvaliteten.

Strategiska marknadsföringsanalyser för bibliotek och informationscenter består bl.a. av:
marknadsanalyser, resursanalyser och mission- eller syfteanalyser vilka används vid
granskning av marknaden. Biblioteket kan dessutom analysera medlemskaps karaktären. och
reducera mindre använda tjänster för att istället öka på de efterfrågade. Ett biblioteks styrkor
kan vara personal, service eller plats. Med hjälp av utbytessystemsanalysen�kan styrelsen
identifiera de mer betydande förberedelserna inför den service som biblioteket erbjuder.
Image analys studerar den bild som omgivningen har av biblioteket. Det är viktigt att
forskningsbibliotek är medvetna om användarnas förväntningar.

Bibliotek bygger på långsam tillväxt, tung och enformig annonsering och drivande
verksamhet. Men kvalitet uppnås när erbjudande och produktionsprocessen motsvarar
användarens förväntningar. I detta sammanhang behöver forskningsbibliotek att analysera
produktionsresurser och produktionsmetoder. Produktionsresurser omfattar personalens och
användarens sakkunskap, olika maskiner, tekniska utrustningar och tekniska lösningar. Kort
sagt vad användaren får som slutresultat av att ha utnyttjat bibliotekets tjänster.
Produktionsmetoder består av interaktioner, beteende, tjänstvillighet, internmiljö, utseende,
tillgänglighet och förlöpande kontakter med användaren, m.a.o. hur användaren upplever
processen efter att ha utnyttjat bibliotekets tjänster. Förändringar i produktionsresurser och
produktionsmetoder påverkar kvaliteten i slutresultatet.
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���5HGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXXQGHUV|NQLQJHQ

I den här delen av uppsatsen redovisas en genomgång av den empiriska undersökningens
resultat. Undersökningen har genomförts under perioden mars-maj 2001. Vi har intervjuat nio
respondenter varav sju är 1:e bibliotekarier och två bibliotekarier. Den kvalitativa intervjun
har använts som metod. Metod, material, avgränsningar och tillvägagångssätt beskrivs mer
utförligt i uppsatsens första del. Avsnittet inleds med en kort presentation av Göteborgs
universitetsbibliotek.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av Sveriges till omfånget största bibliotek med mer än
sex miljoner böcker och tidskrifter i sina samlingar. Det består av fyra HQKHWVELEOLRWHN och
fyra mindre bibliotek som sorterar under enhetsbiblioteken: %LRPHGLFLQVND�ELEOLRWHNHW,
Botanik- och miljöbiblioteket, Geovetenskapliga biblioteket,�&HQWUDOELEOLRWHNHW, Digitala
biblioteket, (NRQRPLVND�ELEOLRWHNHW, Kurs- och tidningsbiblioteket samt 3HGDJRJLVND
ELEOLRWHNHW. (se. Bilag 2.)

Förutom böcker, tidskrifter och tidningar finns specialmaterial som Kvinnohistoriska
samlingar, handskriftsavdelningen och ljud- och videoarkivet. Göteborgs universitetsbibliotek
är nationellt ansvarsbibliotek för såväl kvinno- och genusforskning som samhällsvetenskap.
Det tryckta materialet kompletteras med mer än fyra tusen elektroniska tidskrifter, drygt
hundratal databaser samt andra elektroniska texter i det Digitala biblioteket. Digitala
biblioteket är öppet via nätet dygnet runt.

Göteborgs universitetsbibliotek servar i första hand den primära målgruppen: universitetets
forskare, lärare och studenter men är även öppet för allmänheten. Den primära målgruppen
omfattar, 2500 lärare och forskare varav mer än 300 är professorer, 2200 aktiva
forskarstuderande samt 36000 studerande i grundutbildning. På biblioteket tjänstgör mer än
200 personer.

Avsnittet nedan följer en redovisning av respondenternas svar på de intervjufrågor som vi har
ställt. För att garantera respondenternas anonymitet utgår vi ifrån enhetsbiblioteken som vi
benämner enhetsbibliotek A, B, C och D. Vårt syfte med anonymiteten är att ingen av
respondenterna eller enhetsbiblioteken skall känna sig utpekade/utpekat i följande redovisning
och analys.
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�����*HPHQVDPPD�RFK�DOOPlQQD�PnO

Göteborgs universitetsbibliotek har som mål att göra bibliotekets service synlig. Detta enligt
respondenterna innebär bl.a. att det ska sprida information om biblioteket och dess
serviceutbud till alla potentiella användare inom Göteborgs universitet.

�������6\IWHQ�RFK�PnO�PHG�PDUNQDGVI|ULQJ

På frågan om Göteborgs universitetsbiblioteks syften och mål med marknadsföring hänvisar
samtliga respondenter till Göteborgs universitetsbiblioteks formulerade måldokument som
finns på bibliotekets webbplats.

”%LEOLRWHNHW�WRONDU�VLWW�XSSGUDJ��DWW�EHWMlQD�RFK�IUlPMD�YHWHQVNDSOLJ�IRUVNQLQJ�RFK
XWYHFNOLQJ��XQGHUYLVQLQJ�RFK�K|JUH�VWXGLHU��VRP�L�I|UVWD�KDQG�I|OMDQGH�YHUNVDPKHWHU�
DWW�I|UYlUYD�GRNXPHQW�Sn�SDSSHU�RFK�DQGUD�PHGLHU��L�IRUWVlWWQLQJHQ�DQYlQGV
�OLWWHUDWXU��VRP�|YHUJULSDQGH�WHUP��JHQRP�N|S��SOLNWOHYHUDQV��E\WH�P�P�VDPW�DWW
I|UPHGOD�OLWWHUDWXU�RFK�LQIRUPDWLRQ�JHQRP�NDWDORJLVHULQJ��NODVVLILFHULQJ��ELQGQLQJ�
OnQ��UHIHUHQVWMlQVW�P�P��'HVVD�YHUNVDPKHWHU�VW|GV�DY�ROLND�DGPLQLVWUDWLYD�RFK
WHNQLVND�IXQNWLRQHU��NDQVOL��YDNWPlVWHUL�P�P�.” (Göteborgs universitetsbibliotek 2001,
el. källa)

På enhetsbibliotek A anser respondenterna att varje enskilt enhetsbibliotek är mer eller mindre
självständigt men alla enhetsbibliotek följer organisationens gemensamma mål. På
enhetsbibliotek C finns inget måldokument formulerat utan enhetsbiblioteket följer
organisationens gemensamma mål då alla enhetsbibliotek har samma uppgifter men servar
olika fakulteter. Det samma gäller enhetsbibliotek B och D. När det gäller marknadsföring för
hela organisationen tolkas begreppet som att synliggöra och sprida tjänster och service. Detta
uttrycks i citatet: ́9L�VNDOO�J|UD�ELEOLRWHNHWV�VHUYLFH�V\QOLJ��'HWWD�LQQHElU�EO�D�DWW�YL�VNDOO
VSULGD�LQIRUPDWLRQ�RP�ELEOLRWHNHW�RFK�GHVV�VHUYLFHXWEXG�WLOO�DOOD�SRWHQWLHOOD�DQYlQGDUH�LQRP
XQLYHUVLWHWHW�´��(Göteborgs universitetsbibliotek 2001, el. källa)

Generellt marknadsförs organisationen hela tiden på flera olika sätt, bl.a. via webbplatsens
innehåll och layout. Webbplatsen har stor betydelse för organisationens marknadsföring.
Förändringar i den digitala världen samt leverantörernas krav begränsar organisationens
möjligheter. Enhetsbibliotek A ser positivt på marknadsföring och har klara mål för den.
Syftet med marknadsföring är att medvetandegöra och informera beslutsfattare och användare
om bibliotekets resurser, att informera anställda/personal såväl inom som utanför
organisationen samt att öka kommunikation och samarbete med fakulteter. Målet med
marknadsföring är att kommunicera och förankra bibliotekets verksamhetsprofil och utifrån
synpunkter och användning förbättra och målgruppsanpassa verksamheten. Målet syftar till att
bibliotekets resurser används och utnyttjas som ett naturligt verktyg av den primära
målgruppen. Målet gör dessutom att bibliotekets verksamhet blir känd samt stärker utbildning
och forskning vid fakulteterna.

På enhetsbibliotek B talas det inte särskilt mycket om marknadsföring. Istället undrar
respondenterna över varför biblioteket skall marknadsföras när det redan har en definierad
användargrupp. Trots detta anser respondenterna att marknadsföring är ändå något som kan
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göra biblioteket bättre. På enhetsbibliotek C finns två syften med marknadsföring: det ena
syftet är att föra fram och visa den nytta som biblioteket gör och visa det för finansiärerna.
Det andra syftet lyfter fram det som kan erbjudas till användarna för att bibliotekets tjänster
skall bli kända och nyttjade.

På enhetsbibliotek D innebär marknadsföring med dess syften och mål; att målmedvetet och
aktivt arbeta för att göra biblioteket och dess tjänster kända för användarna. Dock  är
marknadsföring är en liten del av bibliotekets verksamhet: ”9L�KDU�DOGULJ�SUDWDW�RP�PnO�I|U
PDUNQDGVI|ULQJ.” Det som kan kallas för marknadsföring är försöket att hålla kontakt med
institutionen, dess studenter, lärare och forskare för att kunna samarbeta. Sättet hur
informationsdisken bemannas och bibliotekets tjänster tillhandahålls är en del av
respondenternas uppfattning av marknadsföring. Respondenterna önskar också att
enhetsbiblioteket skall ingå som en naturlig del av fakulteten som det servar.

�������,QLWLDWLY�WLOO�PDUNQDGVI|ULQJ

”(QKHWVELEOLRWHNHQ�WDU�LQLWLDWLYHQ�WLOO�PDUNQDGVI|ULQJ�PHG�XQGDQWDJ�I|U�GHW�GLJLWDOD
ELEOLRWHNHW�VRP�lU�HQ�JHPHQVDP�UHVXUV�I|U�KHOD�RUJDQLVDWLRQHQ��6lOODQ�OLJJHU�LQLWLDWLYHW�WLOO
PDUNQDGVI|ULQJ�Sn�FHQWUDO�QLYn�´� Majoriteten av respondenterna är av likartad uppfattning.

En av respondenterna på enhetsbibliotek A menar att det är  biblioteksnämnden och
bibliotekschefen som i första hand har idéer och tar initiativ till marknadsföring men
enhetsbiblioteket har en person som särskilt arbetar med marknadsföring. På enhetsbibliotek
C är det behov som styr och det är ofta i samband med förändringar och nyheter som
enhetsbiblioteket går ut och marknadsför sina tjänster. Det är då idéerna kommer och då tar
alla initiativ. Den som oftast är ansvarig för marknadsföring är den som tar hand om
nyheterna och sprider dem vidare till hela organisationen. Sedan är det upp till alla att ta
initiativ och komma med goda idéer.

�������(QKHWVELEOLRWHNHQV�PDUNQDGVI|ULQJ

På ledningsnivå råder uppfattning om att hela organisationen marknadsför sina tjänster.
På enhetsbibliotek A inbegriper marknadsföringsåtgärderna bibliotekets samarbets-,
informations-, och undervisningsverksamhet. Samarbetsåtgärder innefattar samarbete mellan
organisationen, Chalmers bibliotek och Stadsbiblioteket. Målgruppen i det här fallet är
göteborgare. Genom deltagande i olika mässor vill biblioteket informera och medvetandegöra
användare om vilka resurser enhetsbiblioteket har. Andra åtgärder är undervisningar och
användarutbildningar. Målet i det här fallet är bibliotekets primära målgrupp.

Enhetsbibliotek B anser att de viktiga delarna är yttre tjänst som består av information- och
lånedisk och tjänstgörande bibliotekarier. Bibliotekariernas uppträdande och
användarundervisning är vad biblioteket marknadsför. ”$OOW�lU�PDUNQDGVI|ULQJ��DWW�O\IWD�IUDP
KHPVLGRUQD��J|UD�VDNHU�PHU�OlWW�WLOOJlQJOLJD��O\IWD�IUDP�Q\KHWHU�YDG�JlOOHU�GDWDEDVHU�
XWVWlOOQLQJDU�RFK�DOOW�P|MOLJW�YLG�HQVWDND�WLOOIlOOHQ�” Genom broschyrer, journaler, öppna
visningar för nybörjare och kontaktbibliotekarier kan enhetsbiblioteket marknadsföra sin
verksamhet. Öppna visningar för nybörjare är marknadsföring av samlingar, databaser och
enhetsbibliotekets övriga funktioner. Kontaktbibliotekarier marknadsför databaser genom
mindre visningar för intresserade användare på institutioner.
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Enhetsbibliotek C marknadsför för att visa vilka resurser det har, vad som kan erbjudas till
forskare, lärare och studenter. Det är svårt att skilja marknadsföringsprocessen från hela
verksamheten. ”$WW�PDUNQDGVI|UD�J|U�PDQ�JHQRP�VLWW�EHWHHQGH�RFK�XSSWUlGDQGH��3HUVRQDOHQ
PDUNQDGVI|U�ELEOLRWHNHW�JHQRP�VLWW�NRUUHNWD�RFK�VHUYLFHLQULNWDGH�EHWHHQGH��$OOW�YL�J|U�lU
PDUNQDGVI|ULQJ.”

På enhetsbibliotek D handlar det om ´«VPn�VDNHU«” som öppethållande, att fråga efter
kursbokslistor två gånger om året, ge information om biblioteket t.ex. på introduktionsdagar
m.m. Biblioteket har öppna visningar en gång i veckan där bl.a. en datapedagog försöker
underlätta användarnas informationssökning. ”(JHQWOLJHQ�lU�GHWWD�LQJHQ�GLUHNW
PDUNQDGVI|ULQJ�PHQ�lQGn�HWW�I|UV|N�DWW�J|UD�ELEOLRWHNHW�V\QOLJW��”

�������(QKHWVELEOLRWHNHQV�PnO�RFK�V\IWHQ

Hela Göteborgs universitetsbibliotek vill uppnå fullföljning av de uppdrag som organisationen
har fått från Göteborgs universitet; DWW�EHWMlQD�YHWHQVNDSOLJD�VWXGLHU�RFK�DWW�EHWMlQD�VLWW
XQLYHUVLWHW. Det samma gäller för enhetsbibliotek A som vill vara en resurs för Göteborgs
universitet. Enhetsbibliotek B marknadsför för både sin primära och sekundära målgrupp.
”'HW�YLNWLJDVWH�PHG�PDUNQDGVI|ULQJ�lU�DWW�YLVD�I|U�XQLYHUVLWHW�DWW�GHP�InU�YDOXWD�I|U
SHQJDUQD�” Enhetsbiblioteket vill visa att det är nyttigt. Yttre marknadsföring till den
sekundära målgruppen sker via bok- och biblioteksmässan, öppna visningar m.m.

Enhetsbibliotek C vill uppnå så mycket nytta som möjligt genom att tillhandahålla
information och stödja användarna med hjälp av bl.a. handledning. Enhetsbiblioteket vill även
uppnå fler kontakter med fakulteten samt tätare kontakter med lärarna är önskvärda för att få
in informationsförsörjning och informationssökning i undervisningen. Efterfrågan av
enhetsbibliotekets hjälp har minskat då många användare anser att de klarar sig själva då de
söker information. En annan respondent på enhetsbiblioteket menar att det borde
marknadsföras mot icke-användarna genom att finna metoder som lockar dem till biblioteket.
Elektroniska resurser är en bra lösning på problemet, anser respondenten. Om icke-
användarna inte kan komma till biblioteket behöver de inte göra det. Enhetsbiblioteket har
många elektroniska resurser på nätet som kan motsvara användarnas behov.

Enhetsbibliotek D vill också nå fler forskare och lärare. En enkätundersökning som
enhetsbiblioteket har genomfört visar att majoriteten av enhetsbibliotekets användare är
studenter från grundutbildningen. Lärare och forskare är inte särskilt aktiva användare. I de
flesta fall har de egna licenser till databaser och söker oftast information ifrån sina tjänsterum.
Enhetsbiblioteket önskar att informationssökning sker via bibliotekets hemsida.

�������.YDOLWHW

För hela organisationen är begreppet kvalitet användarrelaterat och har aspekter som; inre
kvalitet, katalogisering, klassificering m.m. Aspekter underlättar för användaren. För att
kvalitet ska uppnås skall användarna involveras i biblioteksverksamheten. ”$QWDOHW�OnQ�NDQ
LQWH�YDUD�GHQ�HQGD�IDNWRUQ�L�NYDOLWHWVJUDG�” Organisationen genomför många projekt för att
öka kvaliteten. Samtliga respondenter är överens om att det kommer in alldeles för få förslag
på vad som inte är bra i organisationen och vad som kan göras för att förbättra den.
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Enhetsbibliotek A uppfattar kvalitet som något mätbart med syfte att se verksamhetens mål är
uppnådda och om målen motsvarar användarnas förväntningar. Kvalitet kan mätas på olika
sätt, t.ex. genom dem som är verksamma i användarundervisning och dem som står i
informationsdisken. En användarundersökning har genomförts vid enhetsbiblioteket som har
varit till hjälp för utvärdering av kvalitet.

På enhetsbibliotek B uppfattas kvalitet som något i förhållande till organisationens insatta
resurser. Begreppet bygger på en balans mellan vad som önskas och vad som motsvarar
önskemålen. En av respondenterna talar t.o.m. om överkvalitet; ”%LEOLRWHNHW�J|U�DOOGHOHV�I|U
P\FNHW�RFK�G\UEDUW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�GHW�EHKRY�VRP�ILQQV��” En annan respondent anser att det
är svårt att tolka begreppet kvalitet. ”0HQ�NYDOLWHW�VNXOOH�YDUD�DWW�XWLIUnQ�PnOGRNXPHQWHW�VH�RP
ELEOLRWHNHW�XSSI\OOHU�GH�DYVHGGD�PnOHQ��.YDOLWHW�lU�DWW�PDQ�QnU�WLOOIUHGVVWlOOHOVHQ�KRV
DQYlQGDUHQ��DWW�[användaren]�InU�HWW�UHOHYDQW�VYDU��”

På enhetsbibliotek C tolkas begreppet enligt rådande kvalitetsdiskussioner. Kvalitet upplevs
när enhetsbibliotekets erbjudanden stämmer överens med användarens förväntningar. Det är
enhetsbibliotekets uppgift att ta reda på vad användarna vill ha och kunna erbjuda det.
Kvalitet är även att komplettera elektroniska resurser med tryckt material och att
bibliotekarien skall kunna visa materialet i både katalogen, i de tryckta samlingarna och det
elektroniska materialet. På enhetsbibliotek D handlar kvalitet om att tillhandahålla
bibliotekets service på rätt nivå, t.ex. genom att ha bra bemanning i informationsdisken m.m.
En av respondenterna på enhetsbiblioteket menar att användarna skall lämna enhetsbiblioteket
nöjda och att deras förväntningar skall vara uppfyllda. Kvalitet omfattar även personalens
kompetens.
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�����0DUNQDGVI|ULQJHQV�VWUXNWXU

Göteborgs universitetsbibliotek skiljer inte mellan hela organisationens verksamhet och
marknadsföringens verksamhet. Av detta skäl beskrivs organisationens KHOD
verksamhetsstruktur där även marknadsföring ingår.

�������2UJDQLVDWLRQHQV�VWUXNWXU

Organisationen leds under styrelsen för Göteborgs universitetsbibliotek d.v.s. en nämnd;
biblioteksnämnden och en föreståndare; överbibliotekarien. För biblioteksnämndens
sammansättning, uppgifter och arbetsformer finns särskilda föreskrifter. Överbibliotekarien
har den omedelbara ledningen av verksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek och
ansvarar för organisationens ekonomiska förvaltning. Överbibliotekarien beslutar också i
frågor, som inte skall avgöras av nämnden. Beträffande delegation av beslut samt samråd
inom organisationen finns särskilda bestämmelser. Organisationens verksamhet är fördelad på
fyra enheter med ett antal underorganisationer enligt bilaga 9.2.

”9L�lU�HQ�YlOGLJW�GHFHQWUDOLVHUDG�RUJDQLVDWLRQ��”, uttrycker en respondent. Samtliga
respondenter hänvisar till Göteborgs universitetsbiblioteks utlagda organisationsplan på
Internet då de beskriver organisationens struktur med en biblioteksnämnd på toppen och en
överbibliotekarie därunder. Ett steg längre ner sitter ledningsgruppen som har översikt över
alla enheter och underorganisationer. Ledningsgruppen ansvarar för Digitala biblioteket.
Vidare finns planeringssekretariat, kansli- och IT-avdelning. Samverkansgrupper inom olika
verksamhetsområden som referensgrupper, elektroniska tidskriftsgrupper,
katalogiseringsgrupper m.m. sitter också här. Därefter kommer enhetsbiblioteken. Under varje
enhet finns ett antal underorganisationer.

En av respondenterna på enhetsbibliotek B uttrycker sin åsikt om organisationens struktur;
”-DJ�WURU�DWW�GHW�lU�HQ�WXQJ�RUJDQLVDWLRQ��lYHQ�RP�QLYnHUQD�KDU�SODWWDWV�XW�WURU�MDJ�lQGn�DWW
GHW�ILQQV�PnQJD�FKHIHU�RFK�FKHIHU�WLOO�FKHIHU�” Detta bidrar till att det är svårt att nå toppen av
organisationen samtidigt som det är svårt för ledningen på toppen att se hur verkligheten är.
Det gör att det blir en kvalitetsförsämring och att resurserna minskar, vilket leder till en
verklighet som inte når upp till de planerade målen. Resultatet leder till att resurserna inte
överensstämmer med kraven utifrån.

På enhetsbibliotek C anser respondenterna att organisationens gemensamma projekt gör
enhetsbiblioteket stort och starkt. Men att vara en del av en enhetlig organisation har även
sina nackdelar: enhetsbiblioteket upplever sig ofta inte fritt i den mån det önskar att det var
mot sin egna primärgrupp. Fördelarna överväger dock nackdelarna och alla enhetsbibliotek
kan serva användare lika bra.

�������3ODQHULQJV��RFK�OHGQLQJVVWUXNWXU

som tidigare antytts skiljer Göteborgs universitetsbibliotek inte mellan hela organisationens
verksamhet och marknadsföringens verksamhet och därför har samma planerings- och
ledningsstruktur för marknadsföring som för hela organisationen. Angående organisationens
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planerings- och ledningsstruktur, vad gäller resurser, personal, ekonomi och teknik finns ett
antal grundläggande förutsättningar. Planeringen för Göteborgs universitetsbibliotek 2000-
2002 kan uppfattas som en enkel önskelista med få uppgifter om tidsplaner, kostnader och
finansieringar. Planen präglas framför allt av den fortsatta utbyggnaden av det Digitala
biblioteket vilket kommer att påverka, inte bara olika delar av organisationen utan hela
biblioteksverksamheten vid universitetet. Att Göteborgs universitetsbibliotek särskilt riktar in
sig på olika former av digital verksamhet betyder inte att behovet av den ordinarie
pappersbaserade biblioteksservicen minskar. Tvärtom fortsätter det att öka i lånesiffror, i
kopiering och besök. Organisationens syften och mål handlar fortfarande i hög grad om att
tillgodose användarnas behov av konventionell biblioteksservice. (Göteborgs
universitetsbibliotek 2001, el. källa)

Organisationen utför ett planeringsdokument utifrån Göteborgs universitets
(Biblioteksnämndens) synpunkter. Dokumentet motsvarar en verksamhetsplan där
verksamhetsmålen skrivs i korta punkter. Dokumentet finns tillgängligt på Internet. När målen
är uppnådda länkas planeringsdokumentet till ett nytt dokument som beskriver hur
verksamheten har påbörjats och eventuellt avslutats. Att rikta in sig mot både digital
verksamhet och pappersbaserad biblioteksservice är ett stort problem. Eftersom
utvecklingsinsatserna som nu konkretiseras präglas av IT- lösningar, krävs det stora resurser
som inte ryms inom samma ram som användarnas krav på fortsatt pappersbaserad service.

På enhetsbibliotek C menar respondenterna det att allt styrs från de anslag som kommer in
från Göteborgs universitet och fakulteterna. När det gäller planeringsstruktur för personal
menar en av respondenterna att det ställs ständiga krav på bibliotekarier. Förutom vanliga
tryckta samlingar har biblioteket elektroniska resurser som skall omhändertas på samma sätt.
Det kan upplevas som mycket stressigt för personalen att behärska elektroniska samlingar och
system. Det är ett ständigt krav på teknisk kompetens. Planeringsverksamheten på
enhetsbibliotek D har sitt avstamp i ledningsgruppen. Planeringsverksamheten anpassas efter
ledningsgruppen i första hand och i andra hand efter biblioteksnämnden.

�������7MlQVWHU�RFK�VHUYLFH

Organisationens tjänster och service förs ut till användarna genom olika kanaler som
webbplats, undervisningsmaterial och broschyrer. Medverkan i olika samarbetsgrupper som,
t.ex. IT- rådet, skapar vägar för användarna. Användare nås även genom artiklar och
information i fakultets/student- tidningar, e-post. Intranät till personal och utskick till
fakulteterna.

Enhetsbibliotek A har en person som aktivt arbetar med marknadsföring för att föra ut
enhetsbibliotekets tjänster och service till användarna. Arbetet omfattar till största delen
utåtriktad och uppsökande verksamhet. På enhetsbibliotek C talas det om nyhetslistor, GU-
journalen och konferensdeltagande. Genom att tillgängliggöra material når biblioteket
användare. På enhetsbibliotek D menar respondenterna att ett generellt utskick till lärare och
studenter som talar om vilka resurser enhetsbiblioteket besitter, hjälper enhetsbiblioteket att
nå användare och föra ut sina tjänster och service till dem. Ett sådant utskick talar om hur
biblioteket fungerar, vilka databaser som relevanta för användaren m.m. Problemet är att
snabba förändringar inträffar, vilket gör att enhetsbiblioteket har svårt att följa med i IT-
utvecklingen.



58

�������3ODQHULQJVYHUNVDPKHWHQV�I|UKnOODQGH�WLOO
PRGHURUJDQLVDWLRQHQ

Samtliga respondenter anser att organisationen har anpassat sin planeringsverksamhet med sin
moderorganisation. Göteborgs universitetsbibliotek har till uppgift att betjäna sin
moderorganisation. I första hand skall därvid universitetets behov tillgodoses. Göteborgs
universitet kräver att universitetsbiblioteket som en helhet skall ha en central och enhetlig
ledning. Det betyder att enhetsbiblioteken agerar moderorganisation till institutsbiblioteken
och svarar för en effektiv samverkan med dem, varvid de olika litteratursamlingarna skall
betraktas som en enhet. Göteborgs universitetsbibliotek har även till uppgift att ta emot
pliktexemplar av svenska skrifter. Beträffande sådana pliktexemplar finns särskilda
föreskrifter som är fastställda av Göteborgs universitets styrelse. Organisationen utgör en del
av det nationella sambiblioteket, med ansvar som både givande och tagande part.

På enhetsbibliotek A menar respondenterna att bibliotekschefen beslutar tillsammans med
avdelningschefen, 1:e bibliotekarien och med flera andra avdelningschefer som sitter i
enhetsbibliotekets lokala ledningsgrupp. Oftast kommer besluten från den centrala
ledningsgruppen för en verksamhetsplan baserad på lokala problem och frågor som
enhetsbiblioteket lyfter fram i den lokala ledningsgruppen. Enhetsbibliotek C framhåller olika
samverkansgrupper som består av personal från bl.a. enhetsbiblioteken. På enhetsbibliotek D
anser en av respondenterna att enhetsbiblioteket har anpassat sig efter fakulteten och att
Göteborgs universitet har fokuserat sitt intresse på fakulteterna. På det sättet anpassar
biblioteket sig efter Göteborgs universitet.

�������,QIRUPDWLRQV��RFK�NRPPXQLNDWLRQVNDQDOHU

Information och kommunikation bland personal inom organisationen sker genom olika
kanaler; samarbetsgrupper, fakultets- och studenttidningar, e-post, Intranät och Internet.
Personalen får information dels via personalmöten och dels via Intranät. Information som
berör alla, inklusive användarna läggs ut på Internet. Därigenom får personalen tillgång till
information om organisationens policy, nyheter och liknande.

På enhetsbibliotek A löper information och kommunikation bland personal både formellt och
informellt. Informell kommunikation är enligt respondenterna vanliga samtal kollegor
emellan. Formell information och kommunikation sker genom att bibliotekschefen varje
onsdag informerar och tar upp viktiga diskussionspunkter som den centrala ledningsgruppen
har sammanställt. Vidare anordnas ett lokalt möte varje månad. Där diskuteras sådant som är
viktigt för enhetsbiblioteket. Det finns även ett forum som består av en nätgrupp från
fakulteterna där övergripande problem diskuteras, nya förslag föreslås och tidigare förslag
utvecklas. Resultatet av ovannämnda möten avspeglas i protokoll och minnesanteckningar
från enhetsmöten och ledningsmöten som läggs ut på Intranät.

På enhetsbibliotek B fungerar informations- och kommunikationskanalerna på samma sätt
som på enhetsbibliotek A. En av respondenterna påpekar att förslag kan komma underifrån då
t.ex. en bibliotekarie framför förslag till sin chef vilken i sin tur kanske för upp förslaget till
en högre nivå där beslut fattas. En annan respondent anser att personalen har möjlighet att
uttrycka sina åsikter men att det p.g.a. organisationens alla nivåer är en tidskrävande process.
Trots att verksamhetsgruppen har underlättat kommunikationen är det ansträngande att
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förmedla kommunikation både uppåt och åt sidorna. ”-DJ�W\FNHU�DWW�YL�lU�IXOOVWlQGLJW
YlUGHO|VD�Sn�NRPPXQLNDWLRQ��YL�lU�LQWH�EUD�Sn�DWW�I|UPHGOD�WLOO�YDUDQGUD�”  Göteborgs
universitetsbibliotek har olika kanaler som, e- post, personaltidning samt olika mötestillfällen
där tekniska förändringar komplicerar organisationens funktion på alla sätt: ”«GHW�NRPPHU
IUnJRU�VRP�VND�EHVYDUDV�IUnQ�DOOD�KnOO�RFK�NDQWHU��EUHY��ID[�RFK�H�SRVW��P\FNHW�DWW�KnOOD�UHGD
Sn��GHW�WDU�DOGULJ�VOXW�”

Enhetsbibliotek C har vanligen personalmöten veckovis med nyheter från ledningsgruppen
som berör verksamheten. På enhetsbiblioteket framhålls vikten av e-post. ”(�PDLO�lU�HQ�YLNWLJ
NRPPXQLNDWLRQVNDQDO�I|U�KHOD�SHUVRQDOHQ�” För övrigt nämns Intranät, webbplatsen,
GUNDAs webbplats samt tvär- och funktionsgrupper. Personalen har yttranderätt och
kommunicerar mycket inom grupperna.

På enhetsbibliotek D anser en av respondenterna att kommunikation uppifrån och nedåt sker
snabbt och effektivt men när det gäller nedifrån och uppåt finns det olika filter, grupperingar
och blockeringar som ofta gör att förslagen blir nedröstade. Organisationen fungerar på så sätt
att bibliotekarien har nära kontakt med sin närmaste chef. Personalen träffas på lokala möten
varje vecka där de kan höra nyheter och framföra sina åsikter. Särskilda planeringsdagar är
även tillfällen där åsikter kan framföras. Grupperingar fungerar naturligtvis bättre men även
där finns närmaste chef och andra chefer samt överbibliotekarie vilket gör att åsikterna, trots
att de blir framförda inte alltid blir beaktade.

�������9HUNVDPPD�GHODU�L�PDUNQDGVI|ULQJ

På frågan om vilka delar av organisationen som är verksamma i marknadsföring framhävs
frontlinjepersonalen, d.v.s. referensbibliotekarier och bibliotekarier som är verksamma i
användarutbildningar. På grund av särskild kompetens ansvarar en speciell person för
marknadsföring på enhetsbibliotek A.

Genom att bygga nätverk marknadsför den här personen enhetsbiblioteket mot fakulteterna.
Personen arbetar med (utåtriktad verksamhet) och utskick till fakulteterna. På enhetsbibliotek
B sätter respondenterna vikt på yttre tjänst; informations- och lånedisk, dem som undervisar,
deras beteende, kompens och uppträdande. På enhetsbibliotek C är det främst
undervisningsfunktionen och informationsverksamheten som är verksamma i marknadsföring
eftersom enhetsbiblioteket vill att efterfrågan av användarundervisning från lärarna skall öka.
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�����2PYlUOGVIDNWRUHU�VRP�SnYHUNDU

Med omgivning menas omvärld d.v.s. aktiva och potentiella användare, konkurrenter,
övergripande system eller organisationer. Med resurser menas personal samt ekonomiska,
tekniska och informativa möjligheter och tillgångar. Organisationens användarorientering/
användarvänlighet är en viktig aspekt av marknadsföringens konsekvenser.

�������)|UlQGULQJDU�L�VDPKlOOHW

Organisationens hela personal studerar samhällets tekniska utveckling och förändring. Det är
dock planeringschefen som har det största ansvaret. I organisationens måldokument är det
skrivet att biblioteksfunktionernas krav skall styra val och användning av bibliotekets tekniska
hjälpmedel; datasystem samt repro- och kommunikationsteknik.

På enhetsbibliotek B är det många; planeringschef, IT- chef, personalchef m.fl., som har till
uppgift att hålla sig underrättade och informera övriga anställda om förändringar som sker i
samhället och inom informationsteknikens värld. Det ligger i chefernas och specialisternas
uppgifter eftersom det förväntas att dem skall följa utvecklingen, menar en av respondenterna.
En annan respondent talar om olika grupper som har till ansvar att bevaka förändringar som
sker i världen. Respondenten nämner kontaktgrupper som håller sig uppdaterade i sina ämnen.
Dessa grupper ser till att enhetsbiblioteket och organisationen som helhet har den nyaste
informationen. All personal har egentligen i uppgift att bevaka förändringar men hinner oftast
inte med det. Personalen brukar informera varandra om de hittar något nytt och bra.

Även på enhetsbibliotek C är ansvaret delegerat. Bevakningen utförs av många, bl.a.
projektgrupper vid fakulteten. Tips kommer in från olika håll; användare, andra universitets-
och högskolebibliotek, kollegor, fakultet och försäljningsinitiativ från dem som har något att
sälja. Det är inte någon som har det som sin uppgift utan alla har ett ansvar att bevaka
förändringar inom sitt specifika ämne och informera övrig personal. Teknikbevakning sker
via det Digitala biblioteket/organisationens IT-avdelning.  Användarnas förändrade krav och
kunskapsnivå studeras då enhetsbiblioteket går ut och pratar med användare.
Enhetsbibliotekets personal läser också facktidskrifter, deltar i konferenser och kongresser för
att hålla sig informerade. Samarbete och nätverk med andra universitets- och
högskolebibliotek betonas. Även studiebesök på andra bibliotek för att inhämta kunskaper om
hur det är på andra bibliotek, är av stor betydelse menar respondenterna.

Även på enhetsbibliotek D talar respondenterna om att ”«�YDU�RFK�HQ�VWXGHUDU�I|UlQGULQJDU
Sn�VLWW�RPUnGH�RFK�GHW�IXQJHUDU�YlOGLJW�EUD”.

�������$QYlQGDURULHQWHULQJ�DQYlQGDUYlQOLJKHW

Organisationen är användarorienterad enligt dess måldokument men problem uppstår i
organisationens definition av den primära och sekundära målgruppen. Närmare förklaring
innebär att organisationens fokusering på Göteborgs universitet med dess forskare, lärare och
studenter medför att den sekundära målgruppen d.v.s. göteborgare och allmänhet kan
upplevas som en extra belastning för organisationens resurser. Leverantörer ställer krav på
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organisationen att begränsa sitt täckningsområde och minska antalet användare. Detta strider
mot den sekundära målgruppens behov och efterfrågan.
Organisationen uppfattar sig som användarorienterad och anordnar användarundervisningar
bl.a. genom att referensbibliotekarier går runt i lokalerna för att ge användarna tillfällen att
lättare fråga om hjälp.

Enhetsbibliotek A tar framför allt hänsyn till den primära målgruppens önskemål och försöker
uppfylla dess önskemål. Det kan vara inköpsförslag och förslag från institutioner om
webbplatsens format, innehåll och gränssnitt. Enhetsbiblioteket tror sig vara
användarorienterat. ”«�GHW�ILQQV�YLVVD�EHJUlQVQLQJDU�L�GHW�KHOD«” Måldokumentet och dess
formulering begränsar enhetsbiblioteket till forskare, lärare och studenter endast inom
universitetet, menar respondenterna. Enhetsbibliotekets respondenter anser att
enhetsbiblioteket är användarorienterat då det bl.a. satsar på kostnadsfria
användarundervisningar. Det finns användare som fysiskt sett aldrig har varit på
enhetsbiblioteket men ändå har använt enhetsbiblioteket genom olika kanaler som webbplats,
e-post, telefon m.m. Även p.g.a. dessa användares önskemål och efterfrågan utför biblioteket
förändringar och åtgärder. I framtiden kommer enhetsbiblioteket att användas på ett helt annat
sätt eftersom det kommer att gå samman med ett mindre bibliotek vars användare har andra
behov än enhetsbibliotekets användare.

På enhetsbibliotek B är en av respondenterna medveten om att det är svårt för användarna att
hitta i lokalerna. Enhetsbiblioteket är stort och består av många våningar vilket gör att
användarna många gånger blir irriterade över den fysiska miljön. Även enhetsbibliotekets
hylluppställning är krånglig p.g.a. grov klassificering. Detta leder till att enhetsbiblioteket inte
uppfattas som användarorienterat alla gånger. ”'HW�NDQ�DOOWLG�J|UDV�ElWWUH��0nQJD�HQKHWHU
NUnQJODU�WLOO�DQYlQGDUYlQOLJKHWHQ��GHW�lU�VYnUW�I|U�HQ�DQYlQGDUH�DWW�I|UVWn�HQ�Vn�VWRU
RUJDQLVDWLRQ�”  En annan respondent är av motsatt mening och anser att enhetsbiblioteket är
användarorienterat eftersom det försöker uppfylla användarnas behov. Ett bibliotek kan vara
användarorienterat i mindre eller högre utsträckning, det behöver inte vara antingen eller,
anser respondenten. Enhetsbiblioteket  får inte många klagomål men lyssnar till de klagomål
som förekommer. Respondenten känner inte till om användarna är nöjda eller inte men
hoppas att universitetet är det.

Enhetsbibliotek C anser sig användarorienterat då respondenterna betonar att
enhetsbiblioteket är till för användarna. Enhetsbiblioteket är ständigt intresserat av att finna
nya vägar för att fånga upp krav och förväntningar som finns på biblioteket. Enhetsbiblioteket
möter och uppfyller användarnas krav i den mån det går för att ge användarna vad de önskar.
Trots detta anser respondenterna ändå att enhetsbiblioteket kan göras mer användarorienterat,
genom triviala insatser som att t.ex. bygga till en trappa eller hiss, bättre skyltning samt
självservade bokautomater. Respondenterna vill att enhetsbiblioteket skall vara så lättanvänt
som möjligt för användarna. Dagens hylluppställning anses inte vara något problem för
användarna, menar respondenterna.

På enhetsbibliotek D anser respondenterna att organisationens alla bibliotek är svårbegripliga
för användarna om de inte är vana. Det är inte lätt att förstå systemet ”«�PDQ�PnVWH�YDUD
XWELOGDG�ELEOLRWHNDULH�I|U�DWW�NODUD�VLJ«�”. Sökning i databaser är oftast svårt för användarna
eftersom databaserna ändras oavbrutet. Respondenterna anser att användarna nästan skall ha
utbildning för att nå fram till hyllorna ”«�MDJ�W\FNHU�DWW�8%�lU�YlOGLJW�DYDQFHUDW��QlVWDQ�I|U
UDIILQHUDW«”. För att bättra på enhetsbibliotekets användarvänlighet har bl.a. ett nytt
skyltsystem införts.



62

Hur personalen bemöter användarna är också en viktig del av enhetsbibliotekets
användarvänlighet. Bibliotekarierna försöker hela tiden ge den hjälp som behövs men
problem uppstår p.g.a. studenternas olika kompens. Distansstuderande hinner oftast inte
stanna kvar i enhetsbiblioteket för att lära sig söka information eftersom de har bråttom till
tåget/bussen. De behöver snabb hjälp medan andra kanske redan har vanan att söka ifrån
tidigare studier. Problem av detta slag tas upp av enhetsbiblioteket och diskuteras. På grund
av ekonomiska brister kan enhetsbiblioteket inte satsa mer resurser på användarundervisning
och till följd av den bristande kontakten med forskare, lärare och studenter, känner inte
enhetsbiblioteket till om dessa målgrupper har tillräckliga kunskaper i informationssökning
och utgår därför ifrån spekulationer.

�������,QWHUDNWLRQHU�PHG�DQYlQGDUH�L�FHQWUXP

Göteborgs universitetsbibliotekets interaktioner med användare sker i första hand genom
låneprocesser och användarutbildningar. På enhetsbibliotek A talar respondenterna om att
ledamöter från fakulteternas rörelser utses och bildar en kommitté som sitter i tre år. De tar
upp frågor för diskussion och ser till att förändringar verkställs.

Även på enhetsbibliotek B talas det om kontaktkommittéer och kontaktbibliotekarier.
Enhetsbibliotekets målsättning är den individuella interaktionen till användarna: så många
som möjligt av personalen ska ha direkt kontakt med användarna. Målsättningen anses vara
uppfylld eftersom majoriteten av personalen finns i yttre tjänst. Samtidigt betonar
respondenterna vikten av självbetjäning hos användarna. Bibliotekarierna kommer alltid att
behövas, men respondenterna anser att det vore bra med en balans mellan individuell
interaktion och självbetjäning för att underlätta arbetsbelastningen för personalen.
Interaktionerna ser för övrigt olika ut anser respondenterna. Trevliga kontakter mellan
personal och användare är de interaktioner som enhetsbibliotekets personal känner sedan lång
tid tillbaka. Det är oftast avslappnade interaktioner. Däremot är upplevs vissa interaktioner
som frustrerade; som när den sekundära målgruppens användare kommer till enhetsbiblioteket
och irriteras över hur systemet fungerar, bl.a. vad gäller hemlån. Interaktionerna ser således
olika ut.

På enhetsbibliotek C handlar interaktionerna om att personalen bemöter användarna på ett
positivt sätt och de försöker besvara deras frågor. ”%LEOLRWHNDULHUQD�VNDOO�DUEHWD�XWLIUnQ
VW|UVWD�P|MOLJD�YlQOLJKHW�”

Enhetsbibliotek D har haft diskussioner om hur bibliotekarierna skall uppträda i
informationsdisken eftersom forskare, lärare och studenter kanske inte har den kompetens
som bibliotekarierna tror att de har. Interaktionerna handlar om att en efterfrågad tjänst skall
bli utförd. Den som står i informationsdisken ansvarar för att den blir det. Respondenterna
talar även om enhetsbibliotekets interaktioner med användare som sitter hemma och söker
information. De behöver inte befinna sig i det fysiska biblioteket för att använda dess resurser.
Att göra enhetsbibliotekets webbplats mer lättöverblickbar och lättare att förstå, är också ett
slags interaktion ”«�GHQ�I|UV|NHU�PDQ�J|UD�Vn�OlWW|YHUVNnGOLJ�RFK�HQNHO�DWW�DOOD�NDQ�DQYlQGD
RFK�XWQ\WWMD�GHQ”.
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�������.RPSHWHQVXWYHFNOLQJVSODQHU

I organisationens måldokument är det formulerat att varje anställd bör uppmuntras att genom
utbildning, arbetsrotation och flexibla karriärmöjligheter utveckla sin kompetens och vidga
sina arbetsområden. Varje anställd bör ges möjlighet att utveckla ett eget specialområde, t.ex.
inom ämne eller arbetsfunktion. I organisationens planeringsdokument fokuseras det vidare på
personalens möjligheter till kompetensutveckling. Under punkt fyra är det formulerat att
personalen skall ha tillgång till fortlöpande kompetenshöjning inom IT-området, att de skall
utöka och fördjupa sitt projekt-/grupporienterade arbetssätt, att de skall medverka till att skapa
en tydligare profil inom organisationen beträffande rekrytering av nyanställda och chefer.
Personalen skall dessutom fortsätta jämställdhetsarbetet enligt jämställdhetsplanen och
särskilt beakta bibliotekarieprofessionen i jämförelse med andra professioner inom
universitet. (Göteborgs universitetsbibliotek 2001, el. källa)

Enhetsbibliotek A har personalutveckling och en person som ansvarar för personalutbildning.
Enhetsbiblioteket har även planeringssamtal/utbildningssamtal där det individuellt tas upp vad
den enskilda personen har för kompetensönskningar. Det är dock länge sedan sådana samtal
inträffade på enhetsbiblioteket. Enhetsbiblioteket har riktade insatser för IT-utbildning i den
betydelsen att bibliotekarien lär sig nätverk och struktur och kan hjälpa till vid eventuellt
driftstopp. Kompetensutbildningar köps på central eller lokal nivå och oftast rör det sig om en
utbildning om året.

För ett antal år sedan har en personanalys genomförts på enhetsbibliotek B där personalens
utbildningsbehov har analyserats. En respondent talar om interna utbildningar som sker inom
varje avdelning. Personalen skall till stor del hålla ögonen öppna efter kurser och annat och
sedan önska att få gå på dem. Respondenten anser för övrigt att det är svårt att hitta bra kurser
att gå på. De flesta bland personalen åker i väg på någon kurs åtminstone en gång om året.
”'HW�lU�LQWH�P\FNHW�SHQJDU�VRP�VDWVDV�Sn�VnGDQD�NXUVHU�” Respondenten anser att
personalens utbildning idag inte räcker till, vilket gör att personalen visar och lär av varandra.

På enhetsbibliotek C sker kompetensutveckling i samband med både interna och externa
projekt. Det handlar om personalens deltagande i kurser och seminarier som passar in i
enhetsbibliotekets verksamhet. Det finns inte någon uttalad plan, utan kompetensutveckling
tas upp som en punkt på dagordningen och som en strategi i varje utvecklingssamtal.
Respondenten anser dock att det vore bra med en formell plan. Organisationens ledning har
ordnat en meritportfölj för att notera och rapportera personalen kompetens. Meritportföljen är
ett incitament att börja med planmässig kompetensutveckling. Kompetensutveckling inom
enhetsbibliotekets ämnen är sämre. Respondenten menar att det vore intressant med
översiktliga kurser inom enhetsbibliotekets ämnen. ”/lUDUH�ERUGH�In�WLOOIlOOH�DWW�EHUlWWD�RP
LQVWLWXWLRQHQ�RFK�GHVV�YHUNVDPKHW�RFK�IRUVNQLQJ�Vn�DWW�YL�NDQ�KD�ElWWUH�I|UVWnHOVH�I|U�KXU
GXNWLJD�GH�lU�RFK�YLONHW�PDWHULDO�GH�lU�LQWUHVVHUDGH�DY�” På enhetsbibliotek D skall personalen
förutom att vara kompetent inom IT-området också vara kompetenta inom bibliotekets
ämnesområden. Enhetsbiblioteket har ingen kollektiv utvecklingsplan men respondenterna
anser att personalens kompetens stämmer överens med det som står i måldokumentet. ”0DQ
PnVWH�YDUD�GXNWLJDUH�lQ�DQYlQGDUQD�”
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�����8SSI|OMQLQJ�DY�PDUNQDGVI|ULQJ

Göteborgs universitetsbibliotek följer upp planeringsdokumentet för att kontrollera om den
har följts och om dess punkter har blivit verkställda. I planeringverksamheten nämns att
organisationen genom fortlöpande utvärdering skall åstadkomma bättre mått för den digitala
användningen av organisationen utan att göra avkall på mätningen av den konventionella
användningen av biblioteket. Organisationen skall också sikta mot att fördjupa
kvalitetsutvärderingssystemet. Andra uppföljnings- och kontrollmekanismer som finns är
statistik och lånesiffror. Organisationen värderar och bedömer den totala verksamheten.

�������8SSI|OMQLQJV��RFK�NRQWUROOPHNDQLVPHU

På enhetsbibliotek A anser respondenterna att enhetsbiblioteket är dåligt på uppföljning och
kontroll eftersom sådana aktiviteter kostar mycket pengar.

På enhetsbibliotek C sker uppföljning och kontroll genom olika användarundersökningar.
Inom kort skall enhetsbiblioteket genomföra en användarundersökning som identifierar icke-
användarna. Eftersom enhetsbiblioteket inte har egentlig uppsättning av marknadsföringsmål,
finns därför heller ingen formell uppföljning av målen. Enhetsbiblioteket mäter och följer
lånestatistiken men relaterar den inte till marknadsföring. Dessutom har enhetsbiblioteket
återkommande enkäter och liknande. Någon mekanisk kontroll finns inte. ”$OOWLQJ�J|U�PDQ
PHG�GHW�VDPPD�HOOHU�KDU�GHW�L�EDNKXYXGHW�”

Enhetsbibliotek D har heller inga riktiga uppföljnings- och kontrollmekanismer eller
enkätundersökningar utan endast utlåningsstatistik. Enhetsbiblioteket har genomfört en
enkätundersöknig för ungefär ett år sedan och i samband med den undersökningen fick
personalen information om användarna.

�������$QYlQGDUSnYHUNDQ

På enhetsbibliotek B har ingen undersökning om användarnas upplevelser av biblioteket
genomförts. Enhetsbiblioteket har för tillfället heller inga planer på att genomföra en sådan
undersökning. Enhetsbiblioteket uppfattar det som att många användare är nöjda medan andra
kanske inte är det. ”0nQJD�NDQVNH�NRPPHU�I|U�I|UVWD�RFK�VLVWD�JnQJHQ�HIWHUVRP�GH�LQWH�InU
GHQ�KMlOS�GH�EHK|YHU�I|U�DWW�KLWWD�L�ELEOLRWHNHW��0HQ�GHW�lU�lQGn�PHQLQJHQ�DWW�GHW�VNDOO�YDUD
KMlOS�WLOO�VMlOYKMlOS��0nQJD�lU�Q|MGD�PHGDQ�DQGUD�VlNHUW�LQWH�lU�GHW��”

Enhetsbibliotek C påverkar användarna genom att informera om undervisningstillfällen,
användare som kommer till informationsdisken för att fråga om hjälp får en mini-
undervisning. Interaktiv marknadsföring är mycket viktigt; att bibliotekarien inser att varje
enskilt möte med användare är ett marknadsföringstillfälle.
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�������0lWQLQJ�DY�YHUNVDPKHWHQV�NYDOLWHW

Inget av enhetsbiblioteken genomför kvalitetsmätningar.

På enhetsbibliotek B talar bibliotekarierna om kvalitet på sina personalmöten, men de vet inte
hur de skall genomföra kvalitetsmätningar, vilka redskap som används o.s.v.
Enhetsbibliotekets kvalitet sjunker allteftersom personalen minskar. Bibliotekarierna önskar
att de kunde röra sig mer i byggnaden eftersom de på det sättet skulle hjälpa fler användare.
”'HW�VNXOOH�YDUD�EUD�RP�PDQ�NXQGH�WD�QHG�DOOD�FKHIHU�L�LQIRUPDWLRQVGLVNHQ�I|U�DWW�GH�VNDOO�VH
KXU�DOOW�IXQJHUDU�”

På enhetsbibliotek C talar respondenterna om att kvalitetsmätningar skall genomföras utifrån
användarundersökningar och olika utvärderingsmodeller.
Enhetsbibliotek D mäter inte verksamhetens kvalitet utan ”JnU�Sn�NlQQ”.

������*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHNHWV�NRQNXUUHQWHU

Organisationens gemensamma konkurrenter är av kommersiellt slag; e-böcker på Internet. På
enhetsbibliotek A nämns Internet och Lokus medikus som producerar offentliga databaser och
gör dem tillgängliga via sökmotorer, som konkurrenter till enhetsbiblioteket.

Enhetsbibliotek B nämner också databaser som användare kan nå utan bibliotekets hjälp.
Forskare och andra som själva köper böcker uppfattas som enhetsbibliotekets konkurrenter.
Det samma gäller när dessa grupper själva prenumererar på elektroniska tidskrifter. E-
böckerna uppfattas som ett riktigt hot då företag vänder sig direkt till enstaka individer och
inte via enhetsbiblioteket. Enhetsbiblioteken sinsemellan uppfattas inte som konkurrenter utan
snarare som samarbetspartners med gemensamma resurser. När det gäller enhetsbibliotekets
specialsamlingar finns det dock inga konkurrenter.

Enhetsbibliotek C har två stora konkurrenter; icke- användare som inte bryr sig om
enhetsbiblioteket och är  därmed den största konkurrenten av alla, men även webben uppfattas
som konkurrent. Många användare bryr sig inte om att gå till biblioteket eftersom de anser sig
finna allt vad de behöver på webben. Men stor del utav det som finns på webben kommer just
ifrån biblioteket. Därför skall biblioteket på ett bättre sätt visa vem som står bakom
informationen på webben. Det syns inte heller vilka användare det är som använder webben
eller vilka delar av den som används.

På enhetsbibliotek D anser respondenterna att det inte finns någon konkurrent förutom
institutionens café. Övriga bibliotek upplevs inte som konkurrenter. Webben uppfattas heller
inte som konkurrent utan som ett komplement. En av respondenterna tror att de elektroniska
texterna på sikt kommer att överta bibliotekets roll som förmedlare av information.
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�������0DUNQDGVI|ULQJ�L�IUDPWLGHQ

På enhetsbibliotek A anser respondenterna att det finns användare som bör få ett bättre svar på
sina sökfrågor. Det är just den formen av information och hjälp som en av respondenterna vill
vara kapabel att ge användarna. ”-DJ�VNXOOH�YLOMD�KD�HQ�RUJDQLVDWLRQ�VRP�NXQGH�VNDSD�HQ
WUHYOLJ�P|WHVSODWV�PHG�MlWWH�GXNWLJD�ELEOLRWHNDULHU�VRP�NDQ�KMlOSD�DQYlQGDUQD�PHG�IUnJRU�”
Respondenten menar att konstruktion av hemsidor och utåtriktad verksamhet är bra sätt att
marknadsföra enhetsbiblioteket.

Enhetsbibliotek B vill bli bättre på att tala om för forskare, lärare och studenter vad det har,
framför allt det digitala materialet. En av respondenterna vill utreda vad LIBRIS är i
förhållande till den lokala katalogen.

Enhetsbibliotek C vill bli en del av dess fakultet. Respondenterna vill gärna marknadsföra
enhetsbiblioteket på andra sätt och lämna de traditionella marknadsföringssättet.
Respondenterna vill ha mer uppsökande verksamhet, kunna vara mer till hands när användare
behöver hjälp, synliggöras mer på Göteborg universitets webbplats och delta mer i
sammanträden av olika slag. Enhetsbiblioteket vill stiga ned från ”HOIHQEHQVWURQHQ�RFK�DUEHWD
HQOLJW�GHUDV�[användarnas] YLOONRU�” Dessutom vill enhetsbiblioteket skapa bra studiemiljö, ha
bra samlingar och gratis undervisning.

På enhetsbibliotek D vill respondenterna att enhetsbiblioteket skall gå in i fakultetens
medvetande. Enhetsbibliotekets webbplats behöver marknadsföras mer eftersom det är svårt
för studenterna att finna material genom olika sökmotorer. Enhetsbibliotekets respondenter
vill att studenterna istället skall använda bibliotekets strukturerade portaler mer. Portalerna är
något nytt som lärarna ännu inte har fått riktig kläm på och det försvårar även
informationssökningen för studenterna. ”'HW�NXQGH�YDUD�EUD�RP�YL�NXQGH�VDPDUEHWD�PHG
OlUDUQD��EOL�LQWHJUHUDGH�L�XWELOGQLQJHQ�RFK�YDUD�HQ�GHO�DY�GHQ�RFK�EHG|PD�RFK�YlUGHUD
NlOORUQD.”
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Respondenterna anser att varje enskilt enhetsbibliotek är mer eller mindre självständigt men
alla följer organisationens gemensamma mål då alla enhetsbibliotek har samma uppgifter men
servar olika fakulteter.

Marknadsföringsbegreppet tolkas som att synliggöra och sprida tjänster och service men
förändringar i den digitala världen och leverantörernas krav begränsar organisationens
möjligheter. Göteborgs universitetsbibliotekets primära mål är dock att serva Göteborgs
universitet. Enhetsbiblioteken tar själva  initiativ till marknadsföring men Göteborgs
universitetsbibliotek skiljer inte mellan hela organisationens verksamhet och
marknadsföringens verksamhet.

Det finns skillnader på hur marknadsföring uppfattas på de olika enhetsbiblioteken. Till
exempel ser enhetsbibliotek A positivt på marknadsföring och har klara mål för den medan
det på enhetsbibliotek B inte talas det särskilt mycket om marknadsföring.
Marknadsföringsåtgärder inbegriper samarbets-, informations-, och undervisningsverksamhet.
Genom deltagande i olika mässor vill enhetsbiblioteket informera och medvetandegöra
användare om vilka resurser som finns på Göteborgs universitets bibliotek. Gemensamma
projekt gör enhetsbiblioteken stora och starka, anses det.

Organisationen leds av styrelsen för Göteborgs universitetsbibliotek; biblioteksnämnden och
överbibliotekarien. Överbibliotekarien har den omedelbara ledningen av verksamheten vid
Göteborgs universitetsbibliotek och ansvarar för organisationens ekonomiska förvaltning.
Gemensamt för alla enhetsbibliotek är att de i framtiden önskar bli en naturlig del
fakulteternas medvetande.
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Under den här delen av uppsatsen har vi genomfört en helhetsanalys baserad på den
kvalitativa undersökningsmodellen som har beskrivits i metodavdelningen. Det innebär att vi
genom val av problemområde; uppsatsens problemställning (se. 1.1., 1.3. och 1.4.), har gjort
ett systematiskt och styrt urval. Som tidigare nämnts i kvalitativt angreppsätt (se. 3.3) grundas
analysen på en jämförelse mellan den teoretiska uppfattningen och det empiriska materialet
inom det valda problemområdet. På så sätt kan vi antingen få vår teoretiska uppfattning
bekräftad eller blir vi tvingade att omformulera den.

Eftersom muntligt tal inte alltid är lätt att förstå och även den bästa utskriften kan innehålla
missuppfattningar, har vi skickat utskrifterna till respondenterna. På grund därav har de
intervjuade fått tillfälle att kunna jämföra och se om deras åsikter återgivits på ett riktigt sätt.
Utifrån de formulerade frågeställningar; intervjufrågor (se. bilaga 1.), baserade på uppsatsens
problemställning, har vi arbetat i fortsättningen. Detta har lett oss över till en systematisk
analys av intervjuerna utifrån de frågor vi har ställt upp. (se. 3.3. och bilaga 1.) I analysen och
för övrigt under hela empiriska delen har vi gått tillbaka till materialet och tagit upp de delar
som har varit relevanta för uppsatsens problemområde. Vi har även använt oss av insiktsfulla
citat för att betona eller belysa olika faktorer och kunna få nya perspektiv på uppsatsens
problemområde.

Som tidigare i metodavdelningen nämnts har resultatet av det insamlade materialet;
intervjuerna i arbetad form jämförts med den tidigare presenterade teorin i den teoretiska
delen. Den teoretiska delen belyser att en framgångsrikt tjänsteanpassad och
marknadsorienterad strategisk marknadsföring är en process med interaktioner i centrum som
styr hela forskningsbibliotekets organisation så att ett ömsesidigt givande och uppfyllande av
löften upprätthålls och förbättras. För att kunna hantera styrda och aktuella problem kring
framgångsfaktorer på Göteborgs universitetsbibliotek krävs en lämplig kombination av
kunnande inom olika områden. Framgångsfaktorer består ofta av tre punkter: kunnandet i
bibliotek- och informationsvetenskap dvs. professionell kompetens, kunnandet i
personaladministration och kunnandet i marknadsföring.

Göteborgs universitetsbibliotek har som uppgift att betjäna och främja vetenskaplig forskning,
utveckling, undervisning och högre studier. Givetvis kräver en sådan uppgift en stark
vetenskaplig produktionsapparat med utomordentligt skick i bibliotek- och
informationsvetenskap; professionell kompetens och kunnandet i personaladministration. Om
detta inte kan presenteras och erbjudas på ett sätt som tilltalar användaren och inger
förtroende, struntar användaren i erbjudandet. (se. 4.2.5., 4.2.6.) Dock kan en sådan
organisation, med den funktionella uppgiftsfördelningen, missledas från sitt
användarorienterade mål och mycket lätt bli produktionsorienterad. Dessutom har
organisationen (Göteborgs universitetsbibliotek) stött på ett oönskat fenomen: förändringarna
i den digitala världen och leverantörernas krav kan begränsa organisationens möjligheter att
nå sina målgrupper.

Med i bilden kommer också ett marknadsföringskunnande som till vissa centrala delar skall
skilja sig från de traditionella. Dessa omständigheter har aktualiserats i två frågor:



69

• Hur kan organisationen behålla sina målgrupper i längden?
• Hur kan organisationen förverkliga både allmänna- och strategiska planeringsmålen?

En förutsättning för att utveckla nya strategier är en ingående analys av hela Göteborgs
universitetsbiblioteks tjänsteverksamhet. (se. 4.4., 4.4.5.) I dagens läge, då förändringarna i
den digitala världen och leverantörernas krav begränsar organisationens möjligheter, är
Göteborgs universitetsbibliotek, så som många andra forskningsbibliotek, tvunget att kunna
mäta verksamhetens kvalitet. En genomgående krav är förståelse för tjänsternas speciella
natur och särdrag. (se. 4.2.3. Servicens/tjänstens natur) Vidare är det viktigt att ha en
helhetssyn över marknadsföringsprocessen. (se. 4.2.5.) Då det tekniska kunnandet hos de
flesta konkurrenter är ofta lika bra (sett ur användarens synvinkel), blir de mänskliga
relationerna; interaktionerna det slutliga avgörandet. (se. 4.2.6.) Genom att studera
organisationens syften och mål, struktur, medförda konsekvenser och
uppföljningsmekanismer iakttar vi de avgörande faktorerna på Göteborgs
universitetsbiblioteks interaktioner. De avgörande faktorerna i interaktioner består av
kunnandet i marknadsföring speciellt tjänstemarknadsföring; helhetssyn, användarnas behov,
differentiering och image .

�����*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHNV�V\IWHQ�RFK�PnO�PHG
PDUNQDGVI|ULQJ

Enligt vår uppfattning har den nya synen på marknadsföring samma mål som tillhörande
moderorganisation. Som tidigare antytts syftar den nya synen på marknadsföring till
tillgänglighet, format, effektivitet och användarvänlighet. Orsaken till att en organisation
existerar och vilka behov som finns av verksamheten grundar organisationens mål.
Forskningsbibliotek och andra informationscentraler har helt andra mål än vinstgivande
företag. Biblioteks mål är bl.a. att sprida kunskap. (Tidernas bibliotek 1997, s. 21) Samtidigt
kan noteras att långsiktiga användarrelationer erbjuder möjligheter till lägre kostnader.
(Gummesson 1998, s. 19) Målet för marknadsföring lyfter fram det ömsesidiga samspelet;
interaktionen mellan bibliotek och enskilda användare och presenterar gemensamma
värdeskapande som är centrala i marknadsföring. (se. 4.1.) Enligt vår uppfattning består
kärnan i effektiv marknadsföring på forskningsbibliotek av fem ledande steg som lyder:
tjänsteidé, efterfrågan, erbjudande, interaktioner och tillfredsställelse.

Majoriteten av respondenterna på ledningsnivå har ganska liknande uppfattning av
marknadsföring som forskarna vid Nordiska Skolan.�En av respondenterna säger att ´$OOW�YL
J|U�lU�PDUNQDGVI|ULQJ.” En annan förklarar ”$WW�PDUNQDGVI|UD�J|U�PDQ�JHQRP�VLWW�EHWHHQGH
RFK�XSSWUlGDQGH��3HUVRQDOHQ�PDUNQDGVI|U�ELEOLRWHNHW�JHQRP�VLWW�NRUUHNWD�RFK
VHUYLFHLQULNWDGH�EHWHHQGH�´  Samtliga bibliotekarier ger en mer klarare och tydligare bild av
marknadsföring. En bibliotekarie hänvisar till bibliotekets förändrade roll och påpekar att
marknadsföring är ”…�DWW�O\IWD�IUDP�KHPVLGRUQD��J|UD�VDNHU�PHU�OlWW�WLOOJlQJOLJD��O\IWD�IUDP
Q\KHWHU�YDG�GHW�JlOOHU�GDWDEDVHU��XWVWlOOQLQJDU�RFK�DOOW�P|MOLJW�YLG�HQVWDND�WLOOIlOOHQ�” (se.
5.1.) Däremot uttrycker måldokumentet bibliotekets marknadsföring genom en svag
formulering. Att göra bibliotekets service synlig uppfattas som en bristfällig formulering.
Göteborgs universitetsbibliotek är redan synligt för sin primära målgrupp. Att göra det mer
synligt för den sekundära målgruppen ökar bibliotekets marknadssegmenteringsproblem och
kräver andra åtgärder. Marknadsföring på forskningsbibliotek skall ta hänsyn till
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tillgänglighet, format, effektivitet och användarvänlighet. Marknadsföring är att identifiera,
planera, etablera, strukturera, analysera, sköta om och utveckla eller vid behov avveckla
relationer och interaktioner med användare och andra intressenter så att organisationens och
användarens mål och behov uppfylls. Detta anser Grönroos genomförs vid ett ömsesidigt
givande och uppfyllande av löften.

�������7MlQVWHLGp

Vi anser att varje organisation är tvungen att utrustas med några processredogörelser.
Tjänsteföretag använder sig av begreppet tjänsteidé och servicekoncept i stället för affärsidé.
Begreppet affärsidé och dess motsvarande term inom tjänstseorganisation; servicekoncept och
serviceidé, är ett uttryckssätt för bibliotekets dynamiska arbete som preciserar idén om
bibliotekets tjänst i specifikationer och formuleringar. Idéer har sina grunder i specifika behov
hos olika användare och alternativa teknologier.

Vid genomgången av det insamlade materialet har vi funnit att samtliga respondenter hänvisar
till Göteborgs universitetsbiblioteks formulerade måldokument som tolkar sitt uppdrag att
betjäna och främja vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier
genom�att förvärva dokument på papper och andra medier, genom köp, pliktleverans, byte
m.m. samt att förmedla litteratur och information genom katalogisering, klassificering,
bindning, lån, referenstjänst m.m. Utgångspunkten för Göteborgs universitetsbiblioteks
tjänsteidé kan därför beskrivas i den mening att: ”«EHWMlQD�RFK�IUlPMD�YHWHQVNDSOLJD
IRUVNQLQJ�RFK�XWYHFNOLQJ�RFK�K|JUH�VWXGLHU��YDUYLG�L�IUlPVWD�UXPPHW�GHW�YLG�XQLYHUVLWHWHW
EHGULYQD�DUEHWHWV�NUDY�E|U�WLOOJRGRVHV«”

I detta skede krävs det nya marknadsföringsbegrepp och nya strategier, där strävan att
användarorientera hela organisationen i den egentliga meningen spelar en viktig roll i
organisationens bedömande, för att uppnå sitt allmänna- och strategiska planeringsmål. Det
betyder att organisationen skall genomföra en strategisk marknadsföring med interaktionerna i
centrum så att ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften upprätthållas och förbättras.
(se. 2.3.2., 4.2.5.) De åtgärder som krävs bildar en synnerligen komplex helhet, som här
endast till vissa delar kommenteras. Bryson skriver att strategisk planering omfattar
marknadens målutveckling och objektivitet. Målen iför sig behandlar de aspekter som ökar
kvaliteten i forskningsbiblioteks tjänster och service, delaktighetsgrad och dess
tillfredsställelsegrad. Hon menar att en attraktiv organisation skall ha: (1997, s. 359-361)

• En stor kapacitet för att kunna ge service till en större befolkningskrets.
• Utvecklingskapacitet
• Kostnadsfördelar för att kunna leva vidare.
• Motsvarande finansiella och tekniska resurser och en kompetent och välutbildad personal

för att kunna konkurrera
• Service i enlighet med bibliotekets syfte

Vi tycker att Göteborgs universitetsbibliotek har en klart uttalad verksamhetsidé som
beskriver dess uppgifter och lämpliga resurser för sin tjänsteproduktion. Tjänsteidén baseras
på bedömningar av Göteborgs universitetsbiblioteks förhållande till målgrupper och
segmenteringar. Men tjänsteidén skall även innehålla den differentierade marknadens
efterfrågan; behov, önskan. (se. 2.3.2.) Det krävs även normer och värderingar som styr
organisationens arbetssätt. Forskningsbibliotek och andra informationscentralers
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huvuduppgift är att fastställa behov och önskemål hos målmarknaden och anpassa
organisationen med sådant system att användarens och samhällets tillfredsställelse och
välbefinnande upprätthålls eller förbättras. (se. 4.1.) Göteborgs universitetsbibliotek är
medvetet om marknadssegmentering. Segmentering av Göteborgs universitetsbibliotek i form
av behovsmarknader, produktmarknader, demografiska- och geografiska marknader är tydligt
förklarad.

Men att betjäna målmarknaden i flera segment leder till problem speciellt för
frontlinjepersonalen. Bibliotekarierna får drastiskt varierande uppgifter i olika nivåer på
samma gång och upplever en stressig miljö. Göteborgs universitetsbibliotek är medvetet om
problemet och försöker att bemöta det på ett effektivt och fungerande sätt. Dessutom har de
flesta enhetsbiblioteket som ett strategiskt mål att satsa mer på behovsmarknader. En
respondent vid ett enhetsbibliotek säger att ”…�ELEOLRWHNHW�ERUGH�PDUNQDGVI|UDV�PRW�LFNH�
DQYlQGDUQD�JHQRP�DWW�ILQQD�PHWRGHU�VRP�ORFNDU�GHP�WLOO�ELEOLRWHNHW�´  En annan respondent
önskar att biblioteket integreras med utbildning och räknas som en naturlig del av
utbildningsplanet. Måldokument har däremot inga klara uttryckt om schematiska värderingar
och kontrollmekanismer för fastställandet av dessa behov.

�������(UEMXGDQGH

Göteborgs universitetsbibliotek ger service i första hand till den primära målgruppen men det
är även ett statligt, allmänt bibliotek som är öppet för allmänheten. Organisationens allmänna
måldokument innehåller inte nånting om bibliotekets samhälleliga betydelse för människor i
samhället, övriga samhällsinstitutioner och samhället i stort. I praktiken blir det därför svårt
för organisationen att dra gränser gentemot andra grupper och sektor i samhället. Av
måldokumentet framgår klart att all verksamhet vid biblioteket skall styras av medvetenhet
om bibliotekets primära målgrupp: universitetets forskare, lärare och studenter. Detta strider
mot sekundära målgruppens konkreta förväntningar av biblioteket. Det gör även svårt för
frontlinjepersonalen att kunna ta en rätt ställning inför dessa användare.

Enligt Kotler kan en organisation inte överleva om den endast tar hänsyn till den interna
miljön. Omgivningen har ofta ett starkt inflytande på organisationer, i detta fall bibliotek och
informationscentraler. Det är viktigt att definiera begreppet omgivning i förbindelse med
marknadsföring. Marknadsföringens omgivning består av aktörer och krafter som ligger
utanför organisationens marknadsföringsfunktion men påverkar organisationen starkt. (1999,
s. 88) I detta sammanhang skriver Bryson att omgivning i form av moderorganisationer som
akademiska institutioner och myndigheter har ofta ett påtvingat krav på biblioteken. Det
händer att biblioteket drabbas av kraftiga mänskliga och maskinella reduceringar, vilket leder
till att organisationens subsystem d.v.s. struktur, tekniska resurser, mål, värde och psykologi
inte stämmer med användarnas behov och efterfrågan. (Bryson 1996, s. xiv) För att kunna
driva nyheter och belönande aktiviteter skall organisationen få stöd av politikerna samt
anordna värderingar, motivationer och ändamålsenlig struktur. (ibid. 1997, s. 177) Detta kan
inte förverkligas om biblioteket glömmer sin omgivning och sekundära målgrupp. Omgivning
har även andra stora möjligheter att utöva inflytande på bibliotek och informationscentraler
som kommer att beskrivas i fortsättningen.

Beträffande Göteborgs universitetsbiblioteks planeringsmål för perioden 2000-2002 finns det
konkurrerande beståndsdelar (den digitala mot den traditionella) inom organisationen. Detta
skapar ett stort problem angående bibliotekets erbjudande. Bibliotekets digitala resurser i
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form av olika databaser, e-böcker och e-tidskrifter är tillgängliga på den fysiska platsen. Men
endast ett fåtal av den primära målgruppen har tillgång till det digitala bibliotekets alla
resurser och den IT-baserade verksamheten. Vi tycker också att utvecklingsinsatserna i det
digitala biblioteket och IT-baserade verksamheter kräver stora resurser som strider mot
användarnas krav på fortsatt pappersbaserad service. Torts det har organisationen funnit nya
lösningar för att kunna anpassa dessa två åtskilliga beståndsdelarnas utveckling med dagens
förändringar. Ett bra exempel är Göteborgs universitetsbiblioteks nya katalog på nätet över
dess äldre bestånd.

�������0nO�I|U�PDUNQDGVI|ULQJ

Av svaren framgår klart att organisationen inte har något måldokument för marknadsföring.
Dock marknadsförs organisationen hela tiden på flera olika sätt, bl.a. via webbplatser,
broschyrer, användarundervisningar, medverkan i mässor och öppna hus, artiklar och
information i fakultet/student tidning, e-post, Intranät, storutskick till fakulteter och utåtriktad
verksamhet som t.ex. institutionsbesök. På det gemensamma måldokumentet för Göteborgs
universitetsbibliotek tolkas begreppet marknadsföring som att synliggöra och sprida tjänster
och service till alla potentiella användare inom universitetet. Men detta motsvarar inte
ovannämnda praktiska övningarna i organisationens marknadsföring, vilket leder till
missförståelse av begrepp marknadsföring hos anställda.

Både Grönroos (2000, s. 190-192) och Bryson (1996, s. 121) menar att marknadsföring är en
del av den totala planeringsprocessen och strategisk marknadsföring inte kan fungera som en
separat avdelning från de övergripande beslutsfattande kanalerna. Påståenden stämmer med
Göteborgs universitetsbiblioteks verksamhet i praktiken. En av respondenterna talar om två
syfte för marknadsföring. ”'HW�HQD�V\IWHW�lU�DWW�I|UD�IUDP�RFK�YLVD�GHQ�Q\WWD�VRP�ELEOLRWHNHW
J|U�RFK�YLVD�GHW�I|U�ILQDQVLlUHUQD��'HW�DQGUD�V\IWHW�O\IWHU�IUDP�GHW�VRP�NDQ�HUEMXGDV�WLOO
DQYlQGDUQD�I|U�DWW�ELEOLRWHNHWV�WMlQVWHU�EOLU�NlQGD�RFK�Q\WWMDGH�´  Vad som saknas i
organisationens verksamhetsplanering är den nya synen på marknadsföring som skiljer sig i
vissa uppenbara fall från den traditionella och ser på marknadsföring som en viktig del av den
totala planeringsprocessen. Detta sänker organisationens verksamhetskvalitet och skapar
förvirring bland personalen.

�������7LOOIUHGVVWlOOHOVH��DQDO\VHU�RFK�LQWHUDNWLRQHU

Interaktionerna kommer att beskrivas ytterligare i frågan om konsekvenser, men på grund av
interaktionernas avgörande betydelse i tillfredsställelse beskrivs begreppet här också. När det
tekniska kunnandet hos de flesta konkurrenter, sett ur användarens synvinkel ligger på samma
nivå, blir de mänskliga relationerna; interaktionerna det slutliga avgörandet. Göteborgs
universitetsbibliotek är en användarorienterad organisation med aktiva och effektiva
interaktioner. Bibliotekets primära målgrupp omfattar minst ca. 40.000 forskare, lärare och
studenter men den saknar påpekandet av interaktionerna och tillfredsställelsen i sin
målformulering.

För att kunna aktivera interaktionerna behövs även effektivitet, användarvänlighet och
tillgänglighet. En ny marknadsföringspolicy baserad på tjänstemarknadsföringsfilosofi med
interaktionerna i centrum föreslås. I ett likartat resonemang skriver Kuhlthau (1993, 1-8) och
Wilson (1997, s. 123) att återvinning av rätt dokument ofta är tidsödande och kräver en hög
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prestation. Eftersom användarens kunskap i hur hon/han behärskar systemet har en direkt
samband med efterfrågan av systemet, behöver forskningsbibliotek och informationscentraler
utveckla och utvärdera den nya tjänstens dynamiska system med aktiva interaktioner.
Grönroos varnar att om denna interaktion inte fungerar till användarens belåtenhet, byter
användaren leverantör.(1996, s. 11)

Allt eftersom  informationsservicen har blivit komplicerad har nya barriärer uppkommit. I den
IT-baserade tjänsten har såväl personal som tryckt material ersatts av tekniska gränssnitt. Det
betyder att servicens innehåll nås via ett tekniskt gränssnitt, i form av datorer, telefon, fax, e-
post o.s.v. Genom den direkta kontakten på nätet utökas möjligheterna till avancerade
kontakter och samarbeten mellan bibliotekarien och användaren. Detta i sin tur leder till
krävande interaktion eller samspel mellan användare och bibliotekarie i en helt förändrad
form. Vi anser att en hög beredskap baserad på hög kvalitet och väl organisering hos både
personal och apparatur vid sidan av användarens upplevelse av dessas interaktioner avgör
kvalitetsbedömningen. (se. 4.3.3.) Av detta kan vi rimligtvis dra slutsatsen; att hela
personalpolitiken och det teknologiska utvecklingsarbetet är bibliotekets konkurrensmedel
och inte kan förbises i allt hårdare konkurrensklimat.
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Analyserna under den här rubriken består dels av organisationens interna verksamhet, dels av
flera betänkande av användarnas sätt att reagera, då de använder en abstrakt tjänst. Vi har
nämnt tidigare att en förutsättning för att utveckla nya strategier är en ingående analys av
kvalitetsupplevelse, d.v.s. användaranalys och personalanalys och analys av den egna
tjänsteverksamheten. Ett genomgående krav är därför förståelse för tjänsternas speciella natur
och egenskaper. (se. 4.2.3., 4.2.3. Servicens/tjänstens natur och 4.2.4.2.)

�������%LEOLRWHNVWMlQVWHQV�VlUGUDJ

En analys av biblioteks speciella särdrag, jämförda med konkreta produkter, genomskådar
flera kritiska skeden i marknadsföring. särdragen för bibliotekstjänst lyder:

- Bibliotekstjänsten är i de flesta fall abstrakt. Det betyder bl.a. att användaren har svårt att
se tjänsten framför sig som en konkret helhet. Den kan t.ex. inte mätas enbart med
statistik och behöver därför andra uppföljnings- och kontrollmekanismer. (se. 4.4.)

- Bibliotekstjänsten är en produktionsprocess av tjänster. Den är inte en fysiskt ting utan en
serie av aktiviteter som byggs upp och genomförs; produceras. (se. 4.2.3.
Servicens/tjänstens natur)

- Bibliotekstjänsten skall erbjudas på nytt varje gång någon söker information.
- Tjänsten produceras och konsumeras delvis samtidigt. En del av tjänsten produceras utan

användarens närvaro och medverkan, men detta är obefintligt i relation till hela den
process som utgörs tillsammans med användaren.

- Tjänsten tar slut när användningsprocessen tar slut.
- Användaren är tvungen att använda sin tid utan att på förhand ha sett den information

hon/han vill söka och använda. Användaren litar på organisations image och profil. (se.
4.4.3.)

- Sett ur användarens syn erbjuder alla informationscentraler samma tjänst, även om stora
skillnader i själva utförandet är vanliga.

- Tjänster består av en stor mängd detaljer (produktionsprocessen är en komplicerad
process).

- Tjänster är personliga, subjektiva upplevelser, som till en del är beroende av användarens
egna värderingar. (se. 4.1.5., 4.2.1. och 4.2.6.)

Slutsatsen av denna analys hjälper forskaren att ge förslag om hur organisationen kan behålla
sina målgrupper i längden och hur den kan förverkliga både allmänna- och  strategiska
planeringsmålen.

�������2UJDQLVHULQJ�RFK�VWUXNWXUHULQJ�DY�YHUNVDPKHWHQ

Enligt vår uppfattning är marknadsföring en del av den totala planeringsprocessen.
Marknadsföring har sin ursprung i idéer, tankegång, organisering av olika aktiviteter, tekniker
samt analys och uppföljning av hela verksamheten. Marknadsföring blir därför även ett sätt att
organisera och fastställa utrustningar och aktiviteter. Avgörande betydelse för organisationens
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framgång på marknaden är användarens kontakter med organisationens synliga
produktionsresurser under produktionsprocessen. Det krävs en resultatmedveten strategisk
planering i biblioteken för att ställa interaktionerna i centrum. Tjänsten behöver nya
arbetsvillkor. Planeringen skall fastställa interaktionernas intäktskapande effekt. (se. 4.2.6.)
En organisation är ett överordnat system eller komplicerad helhet som bildas av ett antal
kombinerade subsystem med syfte att forma en utvecklad och enhetlig hel. Det överordnade
systemet är i ständig interaktion med sina subsystem och sin omgivning. Biblioteks
internmiljö kan beskrivas utifrån fem olika subsystem: ledande, strukturerande, tekniskt,
psykologiskt samt mål- och värdebaserat subsystem. (Johnson, Kast & Rosenzweig 1973, s. 4,
29, 43; Bryson 1996, s. 32-43) De ovannämnda systemens kompetens, typiska mönster och
vanor organiseras i olika element, enheter och funktioner. Göteborgs universitetsbibliotek leds
av en nämnd; biblioteksnämnden och en föreståndare; överbibliotekarien. För
biblioteksnämndens sammansättning, uppgifter och arbetsformer finns särskilda föreskrifter.
Överbibliotekarien har den omedelbara ledningen av verksamheten vid biblioteket och
ansvarar för bibliotekets ekonomiska förvaltning. Beträffande delegation av beslut samt
samråd inom biblioteket finns särskilda bestämmelser. Universitetsbibliotekets verksamhet är
fördelad på fyra enheter med ett antal underorganisationer enligt bifogad bilaga för
organisationsplan. (se. Bilaga 2.)

Av intervjuresultatet framgår klart att organisationen är en stor, decentraliserad samt
hierarkisk organisation. ”9L�lU�HQ�YlOGLJW�GHFHQWUDOLVHUDG�RUJDQLVDWLRQ��”, påpekar en
respondent medan en annan säger ”-DJ�WURU�DWW�GHW�lU�HQ�WXQJ�RUJDQLVDWLRQ��lYHQ�RP�QLYnHUQD
KDU�SODWWDWV�XW�WURU�MDJ�lQGn�DWW�GHW�ILQQV�PnQJD�FKHIHU�RFK�FKHIHU�WLOO�FKHIHU�” Detta gör det
svårt för en vanlig anställd att nå toppen på organisationen samtidigt som det gör svårt för
ledningen att se hur verkligheten är, vilket leder till en kvalitetsförsämring. Kostnaderna ökar
och organisationen påträffas av en verklighet som inte når upp till de planerade målen.
Beträffande strukturen formas en hierarkisk organisationsstruktur ofta i en pyramid med
styrelsen på toppen och personalen på botten. (se. 4.2.) Icke-vinstgivande och
serviceorienterade organisationer som bibliotek grundas däremot på en helt annan syn.
Bibliotek, speciellt forskningsbibliotek sätter människan i centrum och bygger på relationer,
nätverk och interaktioner. En biblioteksorganisationens struktur skall därför uppbyggas som
en upp och nedvänd pyramid. Enligt Grönroos är biblioteken tvungna att vända pyramiden
upp och ner. Deras användare har gjort det för länge sedan. (2000, s. 299)

När det gäller hur organisationen anpassat sin planeringsverksamhet med sitt övergripande
system eller moderorganisation är samtliga respondenterna överens om att Göteborgs
universitetsbibliotek har till uppgift att i första hand betjäna sin primära målgrupp; forskare
och studenter. Biblioteksnämnden består av moderorganisationens; Göteborgs universitets
medlemmar som är sammansatt av fakulteter och studenter (den primära målgruppen). På
ledningsnivå råder uppfattning om att hela organisationen marknadsför sina tjänster.
Marknadsföringsåtgärderna inbegriper bibliotekets samarbets-, informations-, och
undervisningsverksamhet. Samarbetsåtgärder innefattar samarbete mellan organisationen,
Chalmers bibliotek och Stadsbiblioteket. Målgruppen i det här fallet är göteborgare. Genom
deltagande i olika mässor vill biblioteket informera och medvetandegöra användare om vilka
resurser enhetsbiblioteket har. Andra åtgärder är undervisningar och användarutbildningar.
Målet i det här fallet är bibliotekets primära målgrupp.

Göteborgs universitet kräver att biblioteket som en helhet skall ha en central och enhetlig
ledning. Detta betyder att Göteborgs universitetsbibliotek agerar som moderorganisation till
institutsbiblioteken och svarar för en effektiv samverkan med dem, varvid de olika
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litteratursamlingarna skall betraktas som en enhet. Göteborgs universitetsbibliotek har även
till uppgift att ta emot pliktexemplar av svenska skrifter. Beträffande sådana pliktexemplar
finns särskilda föreskrifter som är fastställda av universitets styrelse. Göteborgs
universitetsbibliotek utgör en del av det nationella sambiblioteket, med ansvar som både
givande och tagande part.

�������,QIRUPDWLRQV��RFK�NRPPXQLNDWLRQVNDQDOHU

Göteborgs universitetsbibliotek har utvecklade och avancerade informations- och
kommunikationskanaler med både användarna, egna personal och göteborgare i allmänheten.
När det gäller interna informations- och kommunikationskanaler anser de flesta chefer att
organisationen har väldigt effektiva kanaler för det. Enligt bibliotekarierna sker
kommunikation uppifrån och nedåt snabbt och effektivt men när det gäller nedifrån och uppåt
finns det olika filter, grupperingar och blockeringar som ofta gör att förslagen blir nedröstade.
Organisationen fungerar på så sätt att bibliotekarien har nära kontakt med sin närmaste chef.
Personalen träffas på lokala möten varje vecka där de kan höra nyheter och framföra sina
åsikter. Särskilda planeringsdagar är även tillfällen där åsikter kan framföras. Grupperingar
fungerar naturligtvis bättre men även där finns närmaste chefen och andra chefer och
överbibliotekarien vilket gör att åsikterna, trots att de blir framförda blir de inte alltid
beaktade.

�������.YDOLWHW�RFK�WLOOIUHGVVWlOOHOVH

Kvalitet är användarens subjektiva uppfattningar av den service användaren har fått i
förhållande till användarens förväntningar under produktions- eller användningsprocessen.
Kvalitet uppnås när erbjudande och produktionsprocessen motsvarar användarens
förväntningar. Kvalitetsbilden påverkas av professionell kompetens, fysiska resurser och
funktionella kvalitetsegenskaper som tillgänglighet, påtaglighet, omtanke och intresse för
användaren, vänlighet, säkerhet och kommunikationsförmåga. Förändringar i
produktionsresurser och produktionsmetoder påverkar kvaliteten på utbudet. Som en följd av
tjänstens komplicerade natur upplevs kvaliteten på tjänsten på ett komplicerat sätt. Detta
skapar problem vid kvalitetsdiskussioner. Sett ur organisationens perspektiv kan kvalitet
tolkas som hög servicenivå. Men likväl kan organisationen utsättas för t.o.m. dåligt service,
d.v.s. otillfredsställande. (se. 4.4.5.) Grönroos tolkar därför kvaliteten som totalkvalitet som
utgörs av teknisk kvalitet (vad användaren får), funktionell kvalitet (hur processen upplevs)
och organisationsprofil (image).

Kvalitet upplevs när Göteborgs universitetsbiblioteks erbjudande stämmer överens med
användaren förväntningar. Om biblioteket inte genomför kvalitetsmätningar utifrån olika
utvärderingsmodeller är det svårt att få kännedom av användarnas kvalitetsupplevelsegrad.
”'HW�lU�RUJDQLVDWLRQHQV�XSSJLIW�DWW�WD�UHGD�Sn�YDG�DQYlQGDUQD�YLOO�KD�RFK�NXQQD�HUEMXGD
GHW´, säger en av respondenterna. Kvalitet är att även komplettera elektroniska resurser med
tryckt material och att bibliotekarien skall kunna visa materialet i både katalogen, i de tryckta
samlingarna och det elektroniska materialet. ”0HQ�NYDOLWHW�VNXOOH�YDUD�DWW�XWLIUnQ
PnOGRNXPHQWHW�VH�RP�ELEOLRWHNHW�XSSI\OOHU�GH�DYVHGGD�PnOHQ��.YDOLWHW�lU�DWW�PDQ�QnU
WLOOIUHGVVWlOOHOVHQ�KRV�DQYlQGDUHQ��DWW�[användaren]�InU�HWW�UHOHYDQW�VYDU��”



77

Av intervjuerna framgår att samtliga respondenter relaterar begreppet kvalitet till användaren.
Olika aspekter som inre kvalitet, katalogisering, klassificering är för att underlätta för
användaren. ”$QWDOHW�OnQ�NDQ�LQWH�YDUD�GHQ�HQGD�IDNWRUQ�L�NYDOLWHWVJUDG�” För att kvalitet ska
uppnås skall användarna involveras i biblioteksverksamheten. Vi tycker att det är bra att
Göteborgs universitetsbibliotek genomför många projekt för att öka kvaliteten. Däremot
tycker vi att det inte är någon bra idé att utveckla nya strategier eller att satsa på
marknadsföring med traditionella medel om organisationen inte får den egna personalens
stöd. Bibliotekarierna påpekar att det ställs ständiga krav på bibliotekarier. ”%LEOLRWHNHW�J|U
DOOGHOHV�I|U�P\FNHW�RFK�G\UEDUW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�GHW�EHKRY�VRP�ILQQV�” Enligt vår uppfattning
når organisationen till den önskade kvaliteten då ömsesidiga samspel leder till att resurserna
används med effektivitet och tillfredsställelse. (se. 4.2.1. och 4.2.6.)

Kvalitet upplevs även genom organisationens profil. Organisationens synliga
produktionsresurser under produktionsprocessen som t.ex. frontlinje personal;
referensbibliotekarier, kontaktbibliotekarier, informationsbibliotekarier och personal vid
lånedisken är av avgörande vikt i organisationens profil och image. Om organisationen på
grund av ekonomiska problem och dylikt gör produktionsrationalisering genom
personalnedskärningsåtgärder gräver den själv sin fallgrop. Detta är den allvarligaste interna
konsekvensen av missnöje som leder till stressig personal, lägre kvalitet och missnöjda
användare. Personalminskning speciellt i den producerande delen ökar i längden kostnaderna
och minskar värdet och kvaliteten. (s. 4.3.1. och 4.3.2.) Majoriteten av respondenterna tycker
att det ställs ständiga krav på dem. Förutom vanliga tryckta samlingar har biblioteket
elektroniska resurser som skall tas hand om på samma sätt. Det kan upplevas som mycket
stressigt för personalen att behärska elektroniska samlingar och system.

Vi föreslår olika uppföljning- och kontrollmekanismer som följer upp både användarnas och
anställdas tillfredsställelsegrad. Tillfredsställelsestudier belyser skillnaderna mellan
organisationens service och användarnas förväntan. Användartillfredsställande studier
förbättrar och hjälper styrelsen att utrusta organisationen för att på bästa sätt lyckas
tillfredsställa användarnas förväntningar. Bryson förslår en modell, ”0DWULV�JUDSK�RI�OLEUDU\¶V
LPDJH´ , där bibliotekets position  ses i fyra olika nivåer. (1997, s. 368-369) Göteborgs
universitetsbibliotek kan framgångsrikt bemöta användarnas ökade krav, utmaningar och
teknologiska möjligheter samt framställa processen att utföra kriterium för
prestationsförmåga, Vilket betyder att biblioteket har motiverande och genomförande
planeringssystem för sin verksamhet. Uppföljningssystemet behöver dock förstärkning.
Dessutom är den interna kommunikationen är ganska svag. En begynnande intern
marknadsföring kräver en aktiv informations- och kommunikationskanal, även nedifrån och
uppåt. (se. 4.1.4.)

Enligt ”0DWULV�JUDSK�RI�OLEUD\�V��LPDJH” förklaringar kan slutsatsen dras att de festa av viktiga
tjänsterna är välutrustade och användarnas förväntningar av biblioteket är uppfyllda men
servicen bör upphöja kvaliteten mycket för att kunna fylla kraven för tjänsternas betydelse.
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�������$QYlQGDURULHQWHULQJ

Marknadsföringens konsekvenser varierar när omgivningen och resurser förändras. I vår
intervjuundersökning berörs aspekter som enhetsbibliotekens användarorientering,
förändringar i samhället, enhetsbibliotekets interaktioner och kompetensutvecklingsplaner.
Kotler menar att marknadsföring är konsten att finna och få lönsamma användare att växa. Att
behålla och få användaren att växa är den primära uppgiften eftersom kostnaden att för att
locka till sig en ny användare är fem gånger så hög som att hålla en existerande användare
tillfredsställd. Framgångsformeln är att övervaka hur belåtna existerande användare är med
organisationens tjänster. Men att hålla kvar och se till att denna är nöjd och belåten, är en svår
uppgift för många organisationer. (Kotler 1999, s.153) Ju mer en användare uppskattar
organisationen desto troligare är det att hon/han skall uttala sig fördelaktigt om den, både när
någon frågar om hennes/hans åsikt och spontant. Kotler menar att den bästa reklamen är en
nöjd användare. (Kotler 1999, s. 168) Det handlar således om att en organisation skall
försäkra sig om att dess användare är nöjda med den service de får.

På Göteborgs universitets bibliotek är inte respondenterna säkra på om användarna är nöjda
med biblioteket eftersom inga användarundersökningar som handlar om det har genomförts på
länge. Enligt organisationens måldokument är enhetsbiblioteken användarorienterade då de
fokuserar på att uppfylla och erbjuda tjänster till den primära målgruppen som är Göteborgs
universitet. Den sekundära målgruppen som är allmänheten kommer i andra hand och får
kanske inte alltid uppleva att enhetsbiblioteken är användarorienterade. Då arbetsbelastningen
är för stor på personalen hinner personalen inte hjälpa den sekundära målgruppen så mycket
som de önskar. Användarorientering för Göteborgs universitetsbibliotek handlar alltså
framförallt om att erbjuda resurser och service till den primära målgruppen. Men
användarorientering berör också viktiga punkter som hur användare bemöts, inköpsförslag
och förslag från institutioner, webbplatsens format, innehåll och gränssnitt, kostnadsfria
användarundervisningar, lokalernas möblering, klassificering, insatser som tillbyggnad av en
trappa eller hiss, bättre skyltning samt flera boklånsautomater.

Alla fyra enhetsbibliotek uppfattar sig vara till för användarna. Majoriteten anser att de är
användarorienterade med avseende på ovanstående punkter, medan ett enhetsbibliotek är
medvetet om att det är svårt för användarna att hitta det dem söker i lokalerna. En respondent
menar att alla organisations enhetsbibliotek med underorganisationer är svårbegripliga för
ovana användare. Vi håller med respondenterna och menar att användarvänlighet handlar om
att finnas till för användare, erbjuda dem de resurser som de behöver och som biblioteket har.
Det handlar framför allt om att lyssna till användarnas behov och försöka uppfylla behoven på
bästa möjliga sätt genom t.ex. fler kursböcker, fler bokautomater, mer självbetjäning o.s.v.
Användarorientering handlar om att just lyssna till användarnas behov, att alltid vara ett steg
före dem och på bästa möjliga sätt försöka uppfylla användarnas behov och önskningar. Det
handlar även om att göra biblioteket så lättanvänt som möjligt.
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Biblioteket kan inte överleva om det endast tar hänsyn till den interna miljön. Omgivningen
har ofta ett starkt inflytande på organisationen. Det är viktigt att definiera begreppet
omgivning i förbindelse med marknadsföring. Marknadsföringens omgivning består av
aktörer och krafter som ligger utanför organisationens marknadsföringsfunktion men påverkar
organisationen starkt. Omgivning i form av moderorganisationer som akademiska
institutioner, myndigheter och dyl. har ofta ett påtvingat krav på bibliotek. Dessa
okontrollbara variabler kan drabba biblioteken av kraftiga mänskliga och maskinella
reduceringar, både komplexa och dynamiska.

De Sáez menar att det finns en mängd okontrollerbara variabler som påverkar biblioteket.
Variablerna är, sett ur en bredare makro- omgivning som påverkar marknaden, både
komplexa och dynamiska. De opererar på politisk, ekonomisk, social, kulturell och
teknologisk nivå. För att skaffa upplysningar om dem erbjuder biblioteket verktyg som t.ex.
omvärldsbevakning. Politiska krafter som är av internationell, nationell och lokal karaktär har
direkt eller indirekt innebörd för all biblioteksservice. Tätt därefter följer ekonomiska, sociala
och legala faktorer. Ett postindustriellt samhälle ställer nya krav på informationsservice.
Dessa krav blir bara större och förändras samtidigt som gränser vad gäller utbildning,
information, arbetsmönster och livskvalité förändras eller försvinner. Bibliotekarier och
informationsspecialister står redan i spetsen av denna utveckling. Samtidigt som nya
organisationer tillkommer ökar möjligheter för kommersiellt utbyte av information. (1996, s.
22-25)

I vår intervjuundersökning framgår det att hela organisationens personal studerar samhällets
tekniska utvecklingar och förändringar. Men det är planeringschefen som har det största
ansvaret. I organisationens måldokument står det skrivet att biblioteksfunktionernas krav skall
styra val och användning av bibliotekets tekniska hjälpmedel; datasystem samt repro- och
kommunikationsteknik. Av respondenternas svar framgår att det ligger i chefernas och
specialisternas uppgifter att studera förändringar i samhället eftersom det förväntas att dem
skall följa utvecklingen. Organisationen har även olika kontaktgrupper som håller sig
uppdaterade i sitt ämne och som har till ansvar att bevaka förändringar som sker i världen.
Ansvaret är således delegerat inom hela organisationen. Bevakningen utförs av många bl.a.
olika projektgrupper vid fakulteten. Tips kommer in från olika håll; användare, andra
universitets- och högskolebibliotek, kollegor, fakultet och försäljningsinitiativ från dem som
har något att sälja. Det är inte några speciella personer som har det som sin uppgift utan alla
har ett ansvar att bevaka förändringar inom sitt specifika ämne och informera andra.

Vi instämmer med respondenterna och menar att delegering av den svåra uppgiften; att
bevaka förändringar i samhället, är ett bra sätt för organisationen att hålla sig uppdaterad.
Kontaktgrupperna tar på sig en uppgift som de ansvarar för inför hela organisationen. De
känner ett ansvar att alltid hålla sig uppdaterade i förhållande till organisationens eventuella
konkurrenter. Att delegera ansvaret är ett bra sätt att få personalen i kontaktgrupperna att
engagera sig i uppgiften. Om organisationen inte delegerade ansvaret skulle förmodligen
många av personalen uppleva det som att ansvaret inte berör just dem utan någon annan. Om
många i en organisation tänker på det sättet leder det troligtvis inte organisationen framåt utan
snarare bakåt. Därför är det bra om all personal får en del av ansvaret. Men ibland kan det
kanske bli för mycket för den reducerade personalen med tanke på den stora
arbetsbelastningen som respondenterna i vår undersökning har uttryckt.
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För att kunna skapa stabila relationer med återkommande användare behöver
forskningsbibliotek sätta ömsesidiga kontakter med användare i centrum. Som tidigare nämnt
är användaren inte enbart påverkad av organisationens traditionella
marknadsföringsinvesteringar, utan hela produktionsprocessen, framför allt den konkreta
upplevelsen av den direkta kontakten med organisationens produktionsresurser. Under den
direkta kontakten möter användaren den producerande organisationens attityder, uppträdande
och tjänstvillighet. Här tillkommer även organisationens fysiska resurser, organisationens
system, dokument, kataloger, fysisk miljö och stämning. Strategisk marknadsföring och
organisationsledning inom tjänstesektorn utgår ifrån interaktionernas intäktskapande effekt.
Denna planeringsfilosofi förutsätter att användaren upplever kvalitet i slutresultatet genom att
uppleva kvalitet på interaktionerna och på de fysiska resurserna. (se. 4.3.1.)

Göteborgs universitetsbiblioteks interaktioner sker genom låneprocesser och
användarutbildningar. Ett av enhetsbiblioteken har den individuella interaktionen till
användarna som målsättning: så många som möjligt av personalen ska ha direkt kontakt med
användarna. Målsättningen anses vara uppfylld eftersom majoriteten av personalen finns, mer
eller mindre, i yttre tjänst. Samtidigt betonas vikten av självbetjäning hos användarna. På ett
annat enhetsbibliotek handlar interaktionerna om att personalen bemöter användarna på ett
positivt sätt och de försöker ge svar på deras frågor medan det tredje enhetsbiblioteket betonar
vikten av ansvar i samband med interaktioner med användare. Interaktioner handlar om att en
efterfrågad tjänst skall bli genomförd. Vidare har det i vår intervjuundersökning kommit fram
att interaktioner med användare ur den primära målgruppen, som personalen känner sedan
lång tid tillbaka, är att föredra eftersom interaktioner med bibliotekets sekundära målgrupp
oftast leder till irritation och frustration för både personal och användare. Interaktionerna ser
således olika ut beroende på användarna.

Enligt vår uppfattning är inte användare- bibliotekarie interaktionerna alltid lyckade till den
grad som vore önskvärt. Det handlar framför allt om användare som kommer till Göteborgs
universitetsbibliotek för första gången och inte känner till dess system, lokaler eller
hylluppställning. Bibliotekariernas stora arbetsbelastning medför att de inte hinner hjälpa
förstagångsanvändarna i den mån de önskar. Användarna upplever inte interaktionerna som
positiva utan känner sig nonchalerade vilket gör att de kanske inte kommer tillbaka till
biblioteket eller i alla fall undviker att fråga bibliotekarierna om hjälp. Vi håller med ett av
enhetsbiblioteken som menar att bibliotekarierna skall arbeta efter största möjliga vänlighet.
Men kanske de inte alltid uppfattas som tillmötesgående vilket antagligen just beror på den
stora arbetsbelastningen som de utsätts för.

Vi betraktar det som positivt att enhetsbiblioteken ändå vill att så många som möjligt av
personalen skall interagera med användarna genom att placera så många bibliotekarier som
möjligt i yttre tjänst. Men i nästan varje tjänsteföretag utgör fortfarande personalen den största
produktionsresursen vilket leder till att det höga kostnadsbeloppet utgörs av lönekostnaderna.
Den centrala åtgärden för att sänka kostnaderna blir följaktligen ett rationellt ingrepp i den
producerande personalen. Genom personalnedskärningar, övergång till deltidsanställd
personal, användning av sämre utbildad personal och överföring av större arbetsbördor på den
kvarvarande personalen försöker organisationen att skära ned kostnaderna och därigenom
uppnå bättre produktionsekonomi. Produktionsrationalisering genom
personalnedskärningsåtgärder leder mycket lätt till kvalitetsminskning. För att flytta
produktionsmomenten över användare kombineras personalkompetensen med ersättande
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maskiner och automater. (Grönroos 1996, s. 27) Det är här användarnas självbetjäning
kommer in i bilden. Den IT-baserade tjänsten: användare – tekniskt gränssnitt – tekniskt
stödsystem blir svag och interaktioner med bibliotekarier upplevs som negativa och undviks
så mycket som möjligt. (se. 1.1.)

�������.RPSHWHQVXWYHFNOLQJVSODQHU

Bryson menar att till skillnad från tidigare kriterier som mätte bibliotekets verksamhet med
ekonomiska eller finansiella mått, uppskattas biblioteken idag efter sin bildningsförmåga,
kompetens och effektivitet. Av detta skäl behövs bibliotek för att mäta kvalitet och göra
värdeanalyser. Det skall försöka nå den högsta nivån av service med den lägsta möjliga
kostnaden. Detta är förstås inte alltid lätt. Dock är det inte alltid lätt att kunna övertyga
anslagsgivarna eller övriga som tar hand om insatserna. Dessutom är det svårt att öka
kompetens och effektivitet i mindre kostnader. (1996, s. 14)

För att fatta de rätta strategiska marknadsföringsbesluten skall biblioteket använda sig av
användarrelationen och dess livscykel i serviceföretag. Användarnas livscykel från en
potentiell användare som ännu inte är medveten om biblioteket och dess service till en aktiv
och trogen användare består av initialskede, inköpsprocess och konsumtions- eller
användningsprocess. (se. 4.2.4.2.) Det är viktigt att biblioteket vid rätt tidpunkt ändrar sina
planer och strategier och finner nya strategier. Biblioteket bygger på långsam tillväxt, tung
och enformig annonsering och drivande verksamhet. När nedgången för en produkt börjar
skall biblioteket anpassa sig med marknadens nya och efterfrågade produkter. Dessutom skall
biblioteket hela tiden ta hänsyn till de teknologiska marknadernas nyheter samtidigt som det
ökar personalens kompetens och skicklighet enligt dagens läge. (Bryson 1997, s. 371-374)

I Göteborgs universitetsbiblioteks måldokument står det skrivet att varje anställd bör
uppmuntras att genom utbildning, arbetsrotation och flexibla karriärmöjligheter utveckla sin
kompetens och vidga sina arbetsområden. Varje anställd bör ges möjlighet att utveckla ett
eget specialområde, t.ex. inom ämne eller arbetsfunktion. Även i organisationens
planeringsdokument fokuseras det vidare på personalens möjligheter till
kompetensutveckling. Personalen skall bl.a. ha tillgång till fortlöpande kompetenshöjning
inom IT-området, de skall ha möjlighet till att utöka och fördjupa sitt projekt-
/grupporienterade arbetssätt, att de skall medverka till att skapa en tydligare profil inom
organisationen beträffande rekrytering av nyanställda och chefer. Personalen skall dessutom
fortsätta jämställdhetsarbetet enligt jämställdhetsplanen och särskilt beakta
bibliotekarieprofessionen i jämförelse med andra professioner inom universitet.

Hela organisationen har riktade insatser för IT- utveckling. Kompetensutbildningar köps på
central eller lokal nivå och oftast rör det sig om en utbildning om året. Det talas om interna
utbildningar som sker inom varje avdelning, men personalen skall i stor del själva hålla
ögonen öppna efter utvecklingskurser och annat. Det framgår även att personalens utbildning
idag inte räcker till, vilket gör att de är tvungna att visa och lära av varandra. Det framkommer
att kompetensutvecklingar sker i samband med både interna och externa projekt och handlar
om personalens deltagande i kurser och seminarier som passar in i enhetsbibliotekens
verksamhet. Ett av enhetsbiblioteken har en speciell person som har hand om
personalutbildning och planeringssamtal/utbildningssamtal. Men trots att
kompetensutveckling nämns i både mål- och planeringsdokumentet har inte organisationen
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någon uttalad plan utan kompetensutveckling tas upp som en punkt på dagordningen och som
en strategi i varje utvecklingssamtal. En formell plan skulle dock vara önskvärd menar
personal på enhetsbiblioteken. Organisationens ledning har ordnat en meritportfölj för att
notera och rapportera personalen kompetens. Meritportföljen är ett incitament att börja med
planmässig kompetensutveckling. Kompetensutveckling inom enhetsbibliotekens ämnen är
däremot sämre. Ett av enhetsbiblioteken förutsätter emellertid att personalen förutom att vara
kompetent inom IT-området också skall vara kompetent inom bibliotekets ämnesområden.

Vi är överens med organisationens mål- och planeringsdokument och menar att det viktigt att
bibliotekarier ständigt håller sig uppdaterade för att kunna vara ett steg före användarna.
Databaser förändras och uppgraderas oavbrutet; de läggs ned, nya kommer till medan andra
köps upp av andra databasvärdar vilket gör att gränssnitt och villkor förändras och det är
viktigt att bibliotekarier känner till det. Bibliotekarieyrket innebär ett sorts ansvar inför
användarna att ständigt vara uppdaterad med den nyaste informationen och alltid känna till det
som händer ute i samhället.



83

�����*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHNV�XSSI|OMQLQJV��RFK
NRQWUROOPHNDQLVPHU�I|U�PDUNQDGVI|ULQJ

�������.RQWUROO��RFK�XSSI|OMQLQJVPHNDQLVPHU

Som tidigare nämnt är det centrala i en marknadsföringsstrategi för bibliotek och
informationscentraler att identifiera hur de bäst kan växa och utvecklas i dagens tuffa
marknad. En strategisk granskning över bibliotekets styrkor, svagheter, möjligheter och hot,
analyserar dess situation både internt och externt. Detta kallas för en SWOT-analys;
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. (se. 4.4.1. Granskning av marknaden)

Göteborgs universitetsbibliotek följer upp sitt planeringsdokument för att kontrollera om det
har följts och om dess punkter har blivit verkställda. I planeringsverksamheten nämns att
organisationen genom fortlöpande utvärdering skall åstadkomma bättre mått för den digitala
användningen av organisationen utan att göra avkall på mätningen av den konventionella
användningen av biblioteket. Organisationen skall också sikta mot att fördjupa
kvalitetsutvärderingssystemet. Andra uppföljnings- och kontrollmekanismer som finns är
statistik och lånesiffror. Organisationen värderar och bedömer den totala verksamheten.

Men enhetsbiblioteken anser sig överlag vara dåliga på uppföljning och kontroll eftersom det
sådana aktiviteter kostar mycket pengar. Enhetsbiblioteken är medvetna om att utvärdering
sker genom olika användarundersökningar men sådana utförs ytterst sällan. Endast ett av
enhetsbiblioteken kontrollerar verksamheten med hjälp av användarundersökningar som sker
lite oftare än på de övriga enhetsbiblioteken (ett av enhetsbiblioteken har haft sin senaste
användarundersökning för ungefär tio år sedan). Anledningen till att marknadsföringens mål
inte kontrolleras och följs upp kan bero på att organisationen saknar en formell plan för
marknadsföring och specifika analysmetoder i uppföljningsarbetet. Däremot för alla
enhetsbibliotek lånestatistik.

�������$QYlQGDUSnYHUNDQ

Vi anser att användarna påverkas av produktionskvalitet, det vill säga produktionsresurser och
produktionsmetoder. Produktionsresurserna består av personalens och användarens
sakkunskap, olika maskiner och tekniska utrustningar samt tekniska lösningar. Det omfattar
sammanfattningsvis vad användaren får som slutresultat av att ha utnyttjat bibliotekets
tjänster. Produktionsmetoder består av interaktioner, beteende, tjänstvillighet, internmiljö,
utseende, tillgänglighet och förlöpande kontakter med användaren, m.a.o. hur användaren
upplever processen efter att ha utnyttjat bibliotekets tjänster. Samverkan mellan användaren
och bibliotekarien leder till en relation. Om denna relation inte fungerar till användarens
belåtenhet byter användaren informationsleverantör. Forskningsbibliotek behöver som
tidigare nämnt motiverande, genomförande och uppföljande planeringssystem för att på ett
effektivt sätt kunna påverka användaren.

Som tidigare nämnt har Göteborgs universitetsbibliotek inte genomfört någon undersökning
som identifierar användarnas upplevelser av enhetsbiblioteken. Det har för tillfället heller inga
planer på att genomföra en sådan undersökning. Enhetsbiblioteken uppfattar det som att



84

många användare är nöjda medan andra kanske inte är det. Användarna påverkas på olika sätt,
bl.a. genom enhetsbibliotekens undervisningstillfällen, i informationsdisken men också
genom de punkter som Grönroos nämner interaktioner, beteende, tjänstvillighet, internmiljö,
utseende, tillgänglighet och förlöpande kontakter, m.a.o. hur användaren upplever processen
efter att ha utnyttjat bibliotekets tjänster. Interaktiv marknadsföring nämns som något mycket
viktigt på ett av enhetsbiblioteken; att bibliotekarien inser att varje enskilt möte med
användare är ett marknadsföringstillfälle, ett tillfälle att på något sätt påverka användaren.

�������0lWQLQJ�DY�YHUNVDPKHWHQV�NYDOLWHW

Begreppet kvalitet för bibliotek och andra informationscentraler betyder nöjda användare,
goda kommunikationer, god profil och även ledningsreaktion inför förändringar, dess
skickliga granskning och vilja att attrahera och behålla kreativa människor samt dess förmåga
att förändra den externa miljön. Bryson skriver att marknadsföringens kvalitet kan mätas
genom effektivitet i produktion samt samordning och integration i organisation. Ledningens
kvalitet kan mätas genom att studera de strategiska planernas användbarhet och omfång. Den
teknologiska skickligheten visas genom graden av bruket av teknologi, utnyttjandet av
maskinella resurser, hanteringen av kunskaper och moderna datasystem. Den finansiella
förmågan bestäms genom tillgång till önskat kapital och stabiliserade kostnader eller utökad
marknad med kostnader under kontroll. (1996, s. 49)

Enligt vår intervjuundersökning genomförs inga kvalitetsmätningar för närvarande på
Göteborgs universitetsbibliotek. Det talas om kvalitet under personalmöten, men tre av
enhetsbiblioteken är inte säkra på hur de skall genomföra kvalitetsmätningar, vilka redskap
som används o.s.v. På det fjärde enhetsbiblioteket talas det om att kvalitetsmätningar skall
genomföras utifrån användarundersökningar och olika utvärderingsmodeller, men trots detta
genomförs inga sådana undersökningar. Respondenterna anser att enhetsbibliotekens kvalitet
sjunker allteftersom personalen minskar. Bibliotekarierna önskar att de kunde röra sig mer i
byggnaden eftersom de på det sättet skulle hjälpa fler användare och kanske bidra till att
kvaliteten ökar i och med att användarna får den hjälp de behöver och deras förväntningar
uppfylls.

Vi anser att förändringar i produktionsresurser och produktionsmetoder som t.ex.
personalnedskärning och IT-instanser påverkar kvaliteten  i slutresultatet. Som en följd av
servicens natur och karaktär blir det då svårt för användaren att göra en objektiv värdering av
en tjänst eller en service. Servicen är icke-påtaglig. Den är immateriell och abstrakt. Det är
därför mycket svårt att kunna värdera servicen på ett tydligt sätt. (se. 4.2.3. Service/tjänstens
natur) Eftersom användaren själv deltar i processen, blir kvalitetsupplevelsen användarens
subjektiva jämförelse mellan förväntningar och upplevelser, menar Grönroos. (se. 4.4.5.)

Vi menar att det är viktigt för en forskningsbibliotek att veta om dess användare är nöjda med
dess service. På Göteborgs universitetsbibliotek upplever både personal och användare många
förändringar i produktionsresurser och produktionsmetoder. Biblioteket har en stor
produktionsökning av elektroniska resurser, vilken påverkar både personalens och det
traditionella materialets utökning.

Vi anser att det är svårt att känna till användarens kvalitetsupplevelsegrad och kvalitetsbild
utan att mäta den. Därför menar vi att kvalitetsmätningar utifrån olika utvärderingsmodeller,
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som respondenterna på ett av enhetsbiblioteken också nämner, är ett bra sätt för
organisationen att få den informationen. Det är synd att sådana undersökningar kräver mycket
resurser i form av personal och pengar vilket gör att de inte uppfattas som viktiga utan läggs
åt sidan i väntan på bättre tider. Vi instämmer med Bryson m.fl. då de menar att det är mycket
viktigt för en organisation att ha kunskaper om användare och deras behov. En planering utan
hänsyn till potentiella användares behov skall räknas som ofullständig, anser Bryson. (se.
4.4.1.) Biblioteket kan reducera mindre använda tjänster och istället öka på de efterfrågade.

�������.RQNXUUHQWHU

Biblioteket kan inte överleva om det endast tar hänsyn till den interna miljön. Omgivningen
har ofta ett starkt inflytande på biblioteket. Det är viktigt att definiera begreppet omgivning i
förbindelse med marknadsföring. Marknadsföringens omgivning består av aktörer och krafter
som ligger utanför organisationens marknadsföringsfunktion men påverkar företaget starkt.
Kotler delar marknadsföringens omgivning i mikroomgivning och makroomgivning.

Mikroomgivningen är, som tidigare nämnt, leverantörer, mellanhänder/distributionskanaler,
konkurrenter samt offentliga organ och påtryckargrupper alltså public. Makroomgivningen är
demografi, ekonomi, teknologi, fysisk omgivning, socio/kulturell omgivning. (Kotler 1999, s.
88) För att kunna utveckla effektiv service på bibliotek och andra informationscentraler skall
styrelsen vara medveten om sina konkurrenter. Men kunskaper om bibliotekets marknad är
viktigast, alltså potentiella och aktiva användare och deras status. Marknadens krav på och
efterfrågan av olika tjänster påverkar hela biblioteksverksamheten. Bryson menar att
ändamålsenliga planeringar behöver ta hänsyn till hela marknaden. Marknadsundersökningar
kan föras genom granskningar, frågeställningar, gruppintervjuer och diskussioner med både
användare och icke-användare. Även portföljmanagement kan komma till användning vid
sådana marknadsundersökningar. Biblioteket kan dessutom analysera
medlemskapskaraktären. Ledningen skall i detta sammanhang förstå att den förekommande
potentiella marknaden medför oväntade resultat, anser Bryson. (1996, s. 29-30)

Göteborgs universitetsbiblioteks gemensamma konkurrenter är av kommersiellt slag;
e-böckerna på nätet. E-böckerna uppfattas som ett riktigt hot då företag vänder sig direkt till
enstaka individer och inte via enhetsbiblioteken. Internet och offentliga databaser uppfattas
också som konkurrenter till biblioteket.

Även Göteborgs universitets forskare som köper böcker för eget bruk samt icke-användare
som använder andra informationskanaler istället för biblioteket, uppfattas som Göteborgs
universitetsbiblioteks konkurrenter. Det samma gäller när dessa grupper själva prenumererar
på elektroniska tidskrifter. En av respondenterna tror att de elektroniska texterna på sikt
kommer att ta över bibliotekets roll som förmedlare av information. Enhetsbiblioteken
sinsemellan�uppfattas inte som konkurrenter utan snarare som samarbetspartners med
gemensamma resurser. När det gäller enhetsbibliotekets specialsamlingar finns det dock inga
konkurrenter. Icke- användare som inte bryr sig om biblioteket är den största konkurrenten
eftersom de tror sig finna allt vad de behöver på webben utan att veta om att det är biblioteket
som står bakom och har gjort den informationen tillgänglig, menar respondenterna på ett av
enhetsbiblioteken. Ett av enhetsbiblioteken uppfattar dock att Internet inte är som en
konkurrent utan som ett komplement.
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Gemensamt för hela Göteborgs universitetsbibliotek är att de önskar bli en naturlig del av de
fakulteter de servar. De vill bli bättre på att tala om för forskare, lärare och studenter vilka
resurser de har att erbjuda. Ett av enhetsbiblioteken vill gärna marknadsföra på andra sätt och
lämna det traditionella sättet.

Enhetsbiblioteken vill ha mer uppsökande verksamhet, kunna vara mer till hands när
användare behöver hjälp, synliggöras mer på Göteborg universitets webbplats och delta mer i
universitetets sammanträden. Ett annat av enhetsbiblioteken vill också marknadsföra webben i
större utsträckning än vad som görs idag eftersom de vill att studenterna lättare skall kunna
använda enhetsbibliotekets strukturerade portaler. Enhetsbibliotekets respondenter önskar
även att lärarna skall använda portalerna mer än vad de gör. Alla enhetsbibliotek vill ha
möjlighet till att hjälpa användare mer eftersom de i dagens läge inte hinner göra det i den
utsträckning som de skulle önska. Även konstruktion av hemsidor och utåtriktad verksamhet
uppfattas som bra sätt att marknadsföra sig på. Enhetsbiblioteken vill framför allt bli bättre på
att synliggöra sig själva på nätet och tala om att stor del av den information som användarna
uppfattar som Internet just kommer ifrån enhetsbiblioteken. Biblioteken önskar att det skall
framgå mer tydligt att det är dem som har strukturerat och organiserat informationen.

6DPPDQIDWWQLQJ

Göteborgs universitetsbiblioteksorganisation är en värdefull och nödvändig verksamhet som
syftar till�att betjäna och främja vetenskaplig forskning och utveckling samt högre studier,
varvid i främsta rummet det vid universitetet bedrivna arbetets krav bör tillgodoses.
Göteborgs universitetsbibliotek har formulerade och dokumenterade mål. Organisationen har
förmågan att informera, motivera och engagera egen personal. Eftersom det allmänna målet
för hela organisationen används som mål för marknadsföring föreslår vi att marknadsföring
belyses tydligare i måldokumentet. Målet leder till rätt resultat när det lyfter fram samspelet
mellan bibliotek och enskilda användare och presenterar gemensamma värdeskapande som är
centrala i marknadsföring.

Av intervjuresultatet framgår att Göteborgs universitetsbibliotek har som mål att: göra hela
organisationen verksam i utvecklingen, öka resurser (som i sin tur skapar ökade möjligheter
för utnyttjande och nya målgrupper) och bli användarorienterat. Däremot saknar
organisationen ett officiellt måldokument för marknadsföring.  I detta skede krävs det nya
marknadsföringsbegrepp och nya strategier, där strävan att användarorientera hela
organisationen i den egentliga meningen spelar en viktig roll i organisationens bedömning, för
att uppnå sitt allmänna- och strategiska planeringsmål. Vi anser därför att Grönroos
presenterade servicesystemsmodell passar bäst för organisationens struktur. (se. 4.2.6.)

När det gäller hur Göteborgs universitetsbibliotek användarorienterat framgår av
intervjuresultatet att biblioteket finns till sin primära målgrupp. Dessutom finns det ytterst i
organisationen en biblioteksnämnd som är sammansatt av fakulteter och studenter. Göteborgs
universitetsbibliotek fokuserar även på att uppfylla och erbjuda tjänster till sin sekundära
målgrupp. Detta kräver dock en löpande formell plan med ett motiverat uppföljningssystem
för att kunna veta om både aktuella och potentiella användares egentliga behov och
tillfredsställelsegrad. Kvalitet upplevs när Göteborgs universitetsbiblioteks erbjudande
stämmer överens med användarens förväntningar men även genom organisationens profil.
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Olika tillfredsställelsestudier som belyser skillnaderna mellan organisationens service och
användarnas förväntningar föreslås. För närvarande genomförs inga kvalitetsmätningar på
Göteborgs universitetsbibliotek. Enhetsbibliotekens kvalitet sjunker allteftersom personalen
minskar, anser respondenterna.

Det finns en mängd variabler som påverkar Göteborgs universitetsbibliotek. Hit räknas
organisationens fysiska resurser, system, dokument, kataloger, miljö och stämning.
Interaktioner sker genom låneprocesser och användarutbildningar. Både personal och
användare upplever många förändringar i produktionsresurser och produktionsmetoder.
Enhetsbibliotekens gemensamma konkurrenter är främst av kommersiellt slag men även
forskare som köper böcker för eget bruk samt icke-användare som använder andra
informationskanaler istället för biblioteket, uppfattas som konkurrenter.� 
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Syftet med uppsatsen har framför allt varit att utöka våra kunskaper om marknadsföring på ett
forskningsbibliotek och att studera vilka teorier som finns idag och som hanterar styrda och
aktuella problem kring tjänstemarknadsföring och strategisk marknadsföring på ett
forskningsbibliotek. Problemställningarna handlar om Göteborgs universitetsbiblioteks syften
och mål med marknadsföring, hur marknadsföring är strukturerad och organiserad, vilka
konsekvenser med förs i förhållande till omgivning och resurser samt hur marknadsföring
följs upp. Kortfattade svar till problemställningarna finns längre ned på denna sida.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning och är begränsad till Göteborgs
universitetsbiblioteks fyra enhetsbibliotek. Sammanlagt har nio personer vid
enhetsbiblioteken intervjuats under perioden mars-juni 2001. Intervjufrågor som vi har ställt
till respondenterna återfinns i bilaga 1.

Utgångspunkten och styrmekanismen i den här uppsatsen betsår av tre delar; den praktiska
delen, den teoretiska delen och den analytiska den. Metod, material, avgränsningar och
tillvägagångssätt beskrivs utförligt i kapitel två.

Uppsatsens teoretiska del utgår ifrån två av Nordiska skolans forskare; Christian Grönroos
och Evert Gummesson, enligt vilka marknadsföring innebär planering, strukturering,
genomförande, analys och kontroll av formulerade program för upprätthållande av ömsesidiga
interaktioner. Marknadsföring är sättet att tänka i ett företag eller en organisation och bygger
på relationer, interaktioner och nätverk. Enligt Grönroos och Gummesson är marknadsföring
processer som identifierar och etablerar, sköter om och utvecklar samt vid behov avvecklar
relationer med användare och övriga intressenter så att organisationens mål uppfylls och
användaren tillfredsställs på ett effektivt sätt. Även anglosaxiska forskare som Jo Bryson,
Eileen Elliot De Sáez och Philip Kotler har sin plats i uppsatsen.
Den teoretiska delen av uppsatsen fungerar också som ett underlag för den empiriska
undersökningen som presenteras i kapitel fem.

Analys och diskussion av intervjuresultaten återfinns i kapitel sex. Nedan följer kortfattade
svar som vi har kommit fram till genom vår intervjuundersökning.

• 9LOND�V\IWHQ�RFK�PnO�KDU�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN�PHG�PDUNQDGVI|ULQJ"

Enligt den nya synen på marknadsföring skall Göteborgs universitetsbibliotek ha samma mål
som sin tillhörande moderorganisation; Göteborgs universitet. Enligt den nya synen innebär
marknadsföring bl.a. tillgänglighet, format, effektivitet och användarvänlighet. Orsaken till att
en organisation existerar och  de behov som finns av dess verksamhet, utgör en grund för
organisationens syfte och mål. Forskningsbibliotek och andra informationscentraler har helt
andra mål än vinstgivande företag. Bibliotekens mål är att bl.a. sprida kunskap. I vår
undersökning är majoriteten av respondenterna på ledningsnivå av samma uppfattning som
Nordiska Skolans forskare. Respondenterna anser att Göteborgs universitetsbibliotek finns till
för att serva universitet och det är bibliotekets primära syfte och mål.
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• +XU�lU�PDUNQDGVI|ULQJHQ�VWUXNWXUHUDG�RFK�RUJDQLVHUDG�Sn�*|WHERUJV
XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN��G�Y�V��YLOND�PDUNQDGVI|ULQJVnWJlUGHU�DQYlQGV�I|U�DWW�XSSQn
UHVXOWDW"

Göteborgs universitetsbibliotek, leds under styrelsen för Göteborgs universitetsbibliotek av en
nämnd; biblioteksnämnden och en föreståndare; överbibliotekarien. Överbibliotekarien har
den omedelbara ledningen av verksamheten vid biblioteket och ansvarar för bibliotekets
ekonomiska förvaltning. Överbibliotekarien beslutar också i sådana frågor, som inte skall
avgöras av nämnden. Beträffande delegation av beslut samt samråd inom biblioteket finns
särskilda bestämmelser. Universitetsbibliotekets verksamhet är fördelad på fyra enheter med
ett antal underorganisationer. Av intervjuresultatet framgår klart att Göteborgs
universitetsbibliotek är en stor, decentraliserad och hierarkisk organisation men att all
personal har möjlighet att komma med idéer och initiativ. Det är dock inte säkert att idéerna
och initiativen når toppen utan kanske fastnar och blir kvar på någon av mellannivåerna.

• 9LOND�RPYlUOGVIDNWRUHU�SnYHUNDU�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHNV�PDUNQDGVI|ULQJ"

Förändrade omvärldsfaktorer och förändrade resurser påverkar marknadsföringen av
forskningsbibliotek. I vår intervjuundersökning berörs aspekter som enhetsbibliotekens
användarorientering, förändringar i samhället, enhetsbibliotekens interaktioner och
kompetensutvecklingsplaner. På Göteborgs universitetsbibliotek är inte respondenterna säkra
på om användarna är nöjda med enhetsbiblioteken eftersom inga användarundersökningar
som handlar om det har genomförts på länge. Enligt organisationens måldokument är
enhetsbiblioteken användarorienterade då de fokuserar på att uppfylla och erbjuda tjänster till
den primära målgruppen som är Göteborgs universitet.

• 3n�YLONHW�VlWW�I|OMHU�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN�XSS�PDUNQDGVI|ULQJHQ"

Göteborgs universitetsbibliotek följer upp sitt planeringsdokument för att kontrollera om det
har följts och om dess punkter har blivit verkställda. I planeringsverksamheten nämns att
organisationen genom fortlöpande utvärdering skall åstadkomma bättre mått för den digitala
användningen av organisationen utan att göra avkall på mätningen av den konventionella
användningen av biblioteket. Organisationen skall också sikta mot att fördjupa
kvalitetsutvärderingssystemet. Andra uppföljnings- och kontrollmekanismer som finns är
statistik och lånesiffror. Organisationen värderar och bedömer den totala verksamheten.
Men i vår intervjuundersökning kommer det fram att enhetsbiblioteken överlag anser sig vara
dåliga på uppföljning och kontroll eftersom sådana aktiviteter kostar mycket pengar. Att
marknadsföringens mål inte kontrolleras beror på att Göteborgs universitetsbibliotek saknar
en formell plan för marknadsföring och specifika analysmetoder för uppföljningsarbete.
Däremot följer alla enhetsbibliotek lånestatistik.
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perioden mars-maj 2001
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Beroende på svar har frågorna utvecklats med hur, varför och när vid intervjutillfället.

9LOND�V\IWHQ�RFK�PnO�KDU�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN�PHG�PDUNQDGVI|ULQJ"
• Vilka syften och mål har biblioteket för hela verksamheten?
• Hur väcks idén? Vem tar initiativet?
• Är målen formulerade eller dokumenterade? Kan vi få del av dem?
• Marknadsförs biblioteket? Varför/varför inte?
• Vad marknadsför biblioteket? Hur och varför?
• Vad vill biblioteket uppnå? Gör man det? Varför/varför inte?

+XU�lU�PDUNQDGVI|ULQJ�VWUXNWXUHUDG�RFK�RUJDQLVHUDG�Sn�*|WHERUJV
XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN��G�Y�V��YLOND�PDUNQDGVI|ULQJVnWJlUGHU�DQYlQGV�I|U�DWW�ELEOLRWHNHW
VND�XSSQn�|QVNDW�UHVXOWDW"
• Hur för Ni ut era tjänster och service till era användare?
• Vilka planerings- och ledningsstrukturer, vad det gäller resurser, personal, ekonomi och

teknik finns i biblioteksorganisationen?
• Hur har biblioteket anpassat sin planeringsverksamhet med sitt övergripande system eller

moderorganisation, t.ex. Göteborgs universitet, VHS, eller Utbildningsdepartementet?
• Hur löper information och kommunikation bland personalen?
• Vilka delar av biblioteket är verksamma i marknadsföring? Varför just dem?
• Hur tolkar Du begreppet kvalitet?

+XU�SnYHUNDU�RPYlUOGVIDNWRUHU�PDUNQDGVI|ULQJHQ"  (Med omvärldsfaktorer menar vi:
omgivning/omvärld och resurser. Omvärlden, enligt vår uppfattning, består av aktiva och
potentiella användare, konkurrenter, övergripande system eller organisation. Med resurser
menar vi: personal, ekonomiska, tekniska och informativa möjligheter och tillgångar.)
• Är biblioteket användarorienterat? I så fall hur?
• Hur och vem studerar utvecklingen och förändringen i teknik och samhälle?
• Hur ser bibliotekets interaktion ut, d.v.s. den aktiva relationen och samverkan, med

användarna?
• Har biblioteket några kompetensutvecklingsplaner? Vad inbegriper de?

3n�YLONHW�VlWW�I|OMV�PDUNQDGVI|ULQJ�XSS"
• Vilka uppföljnings- och kontrollmekanismer finns för att kontrollera om verksamheten

fungerar som det är tänkt.
• Används specifika analysmetoder i uppföljningsarbetet? Vilka? Varför/varför inte?
• Hur används metoderna?
• Vilka är bibliotekets primära/sekundära användare?
• Hur påverkar biblioteket användarna?
• Hur mäts verksamhetens kvalitet?
• Har biblioteket några konkurrenter? Vilka? Hur bemöts dessa?
• Är det något annat biblioteket vill marknadsföra som det inte görs idag? Vad? Varför?

Varför inte?
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