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Futurum.kom - epilogen 
 
1 Sammanfattning  
Projekt Futurum.kom var ett marknadskommunikationsprojekt som genomfördes 2010-2012 
på kommunbiblioteken i sydöstra Sverige. Denna rapport handlar om fortsättningsåret på 
projektet Futurum.kom. Under 2013 genomfördes dialogseminarier för all personal och en 
marknadsföringskampanj. Kampanjen som genomfördes under hösten hade temat 
mötesplatsen. En arbetsgrupp gjorde marknadsplan och tog tillsammans med 
kommunikationsbyrån fram marknadsföringsmaterial. 23 kommunbibliotek deltog i arbetet 
och bedrev kampanjarbete på lokal nivå med hjälp av materialet. 
 
2 Om projektet Futurum.kom 
Bakgrunden till projektet är att bland annat utlåningssiffrorna för biblioteken sjunkit och 
därför beslöts det att satsa på marknadsföring av biblioteken. Ett arbete som under två och 
ett halvt år skulle involvera samtlig personal i de tre länen, Kalmar, Kronoberg och Blekinge. 
 
Marknadskommunikationsprojekt Futurum.kom startades 2010 och deltagarna var samtliga 
25 kommunbibliotek i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Projektet var ett 
samverkansarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län. 
Arbetssättet var ”learning by doing” under två och ett halvt år. Arbetet innebar att lära sig 
marknadsföra biblioteket gentemot fastställda målgrupper och att i arbetet med detta lära 
vad marknadskommunikation innebar för biblioteket och dess anställda. Projektet utfördes 
genom kampanjer mot olika målgrupper. Från projektstart fanns en tydlig och effektiv 
organisation där rollerna var klara redan från början. Projektägare var Regionbiblioteket i 
Kalmar län och styrgruppen hade representanter från alla tre länen. En projektledare, för det 
totala projektet, arbetade utifrån styrgruppens godkända teman och målgrupper. 
Projektledare tillsammans med utsedda arbetsgrupper för de olika kampanjerna 
genomförde arbetet med marknadsplan och framtagande av material som skulle användas 
vid kampanjerna. För att få största möjliga kompetens och mentorskap arbetade projektet 
med en extern marknadskommunikationsbyrå, Kreation i Kalmar. 
 
Våren 2010 började med dialogseminarier, där nästan 100 % av de biblioteksanställda 
deltog. Från dialogseminarierna utkristalliserades målgrupper att arbeta med och också 
värdeorden för bibliotekets verksamhet; engagerad, lyhörd, kompetent och kreativ. Därefter 
genomfördes två övergripande och sex målgruppsinriktade kampanjer. Konceptet Låna dig 
rik togs fram. En tydlig organisationsbeskrivning togs fram och den efterlevdes till projektets 
slut. Futurum.kom avslutades som projekt 31 december 2012. 
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Här är projektrapporten. 
 
Här är projektbloggen. 
    
3 Fortsättningen under 2013 
Då projektet ansågs vara nyckeln till bra kompetens när det gällde marknadskommunikation 
beslutades att förlänga arbetet. Ett implementerings- och tillika avslutande år skulle ge en 
bra plattform till det fortsatta arbetet med marknadskommunikation i vardagsarbetet. 
Styrgruppen för projektet och deltagande bibliotek var eniga om att förlänga arbetet ett år 
till för att bekräfta sin kunskap inom marknadskommunikation. 23 av biblioteken valde att 
delta i fortsättningsåret. 
 
3.1 Samarbetet med Kreation 
Eftersom projektet under tre år samarbetat med Kreation på ett sätt som alla var nöjda med 
var det naturligt att även under extraåret fortsätta jobba tillsammans. Tillsammans med 
Kreation lade projektledningen upp årets arbete utifrån budget. Dialogseminarier skulle 
genomföras på våren och utifrån det en kampanj på hösten. 
 
3.2 Dialogseminarierna 
Arbetet började med dialogseminarier på olika orter i de tre deltagande länen. Dessa 
seminarier skulle ses som en uppföljning och påbyggnad av första omgångens 
dialogseminarier 2010. Här skulle finnas möjlighet till repetition och påbyggnad samt 
information om projektet för nyanställda på biblioteken. 
 
3.2.1 Upplägg och genomförande  
Kreation gjorde ett förslag till upplägg för dialogseminarierna som diskuterades och 
utvecklades med projektledningen. Åtta seminarier skulle hållas på olika ställen i de tre 
länen, från Ljungby i väster till Oskarhamn i öster. Frågeställningar som skulle tas upp var 
vilka teman/produkter i kombination med målgrupper som kampanjen skulle satsa på. 
Fredrik Wiebert och Joakim Daunéus planerade och genomförde seminarierna. Målet var att 
så många som möjligt av bibliotekens personal skulle delta. Totalt var det ca 230 personer 
som deltog vid de här tillfällena. 
 
3.2.2 Syftet med seminarierna 
Syfte med dagarna var att tillsammans med nya tankar lägga grunden för bibliotekens arbete 
med det fortsatta arbetet med marknadskommunikation där Låna dig rik är den 
gemensamma plattformen. Genom dialogseminarierna ville vi att ta reda på vad vi ska satsa 
på i den kampanj som skulle genomföras under hösten 2013. 
 
 

http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/futurum_slutrapport.pdf
http://futurumbibl.wordpress.com/
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3.2.3 Fullmatade dagar 
Dagarna var fullmatade och innehöll 
repetition och utveckling av varumärket, 
arbete för att hitta nya teman och 
målgrupper, hur vi kan gå från kärnvärden 
till handling samt förbättringar i 
verksamheten. Dagarna avslutades med en 
genomgång om hur man kan använda 
sociala medier i marknadsföring. 
Genomgångar varvades med 
gruppdiskussioner. Det var livliga och 
intensiva diskussioner och många skratt 
under dagarnas arbete. Och mycket post it-
lappar och tavlor. 
 

 

3.2.4 Teman och målgrupper 
Varje seminarium fick identifiera sex teman 
att satsa på 2013. Exempel på teman var 
barnaktiviteter på loven, att äga flera språk, 
digital delaktighet, läslusta, biblioteket som 
kulturarena, framtidens bibliotek och läsa 
på olika sätt. Därefter skulle sex målgrupper 
diskuteras fram som deltagarna ville att 
biblioteken skulle satsa på 2013. Exempel på 
målgrupper var tonåringen, 
småbarnsföräldern, den digitalt okunnige, 
migranten, bokälskaren, den oerfarne 
biblioteksbesökaren och förskolebarnet. 
Sedan sattes målgrupper och teman in i en 
matris där de sex mest intressanta 
segmenten skulle vaskas fram. 

 

 

http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0068.jpg
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0069.jpg
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Med hjälp av ett värderingsdiagram fick 
deltagarna bedöma hur bra biblioteken är 
att jobba med de olika segmenten. Här 
gällde det att vara självkritisk. Resultatet 
visar var man ska lägga sina krafter när de 
gäller att utveckla och förbättra sin 
verksamhet.  

Sedan fick grupperna välja ett av segmenten 
för att utveckla målgruppen och temats 
innehåll fundera på vilka aktiviteter man 
skulle kunna göra. 

 

3.2.5 Från kärnvärde till handling 
Den mest krävande uppgiften var nog den 
om hur man går från kärnvärde till handling. 
Vad innebär det att vara kreativ, kompetent, 
lyhörd och engagerad? Genom att utgå från 
ett kärnvärde i taget funderade deltagarna 
först på vilken värdering som ska kopplas till 
det och sedan vad det innebär i handling. 
Förenklat kan man säga att ett kärnvärde är 
ett adjektiv, värderingen utgår från ett 
substantiv och handlingen utgår från verb. 
Vilka handlingar blir konsekvenserna av våra 
värden och värderingar? 

Med hjälp av en personlighetsmodell fick 
deltagarna bedöma var biblioteket är idag 
och var man vill vara om fem år. Vill vi vara 
visionärer, kreatörer, administratörer eller 
ingenjören? Eller lite av varje? 

 

 

 

 

http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0093.jpg
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0087.jpg
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0083.jpg
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Den avslutande uppgiften handlade om att 
ta fram förbättringsförslag för de fyra 
områdena produkter, beteende, miljö och 
kommunikation.  

 

 

3.2.6 Resultatet av dialogseminarierna 
Efter de åtta dialogseminarierna hade 
Kreation ett omfattande och säkert inte helt 
enkelt arbete att sammanställa resultatet av 
alla diskussionerna. Sammanfattningen 
gjordes i två versioner, en lång och en kort. 
Den korta versionen trycktes upp och 
skickades ut till biblioteken så att varje 
personal fick ett eget exemplar. I materialet 
fanns underlag för val av inriktning av tema 
för höstens kampanj.  

Här är den långa versionen. 

Här är den korta versionen. 

 
 

Utöver det här fanns det annat i sammanställningen som biblioteken skulle kunna arbeta 
vidare med på hemmaplan, utifrån sina egna förhållanden. Det var intressant att titta på hur 
teman och målgrupper hade värderats utifrån hur bra biblioteken bedömer att de är att 
arbeta med det. Det är det som står på minussidan som biblioteken ska ta tag i och 
förbättra. 

 

  

http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0091.jpg
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2013/05/sammanfattning_dialog_2013_02.pdf
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2013/05/dokumentation_ldr_2013_02.pdf
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2013/05/dialog1.jpg
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Här är Kreations material från dagarna: 
powerpoint, modeller och arbetshäftet. 

 

 
 
3.2.7 Vad tyckte deltagarna om dialogseminarierna? 
Efter att det sista av dialogseminarierna var avslutat gick det ut en enkät till deltagarna. 215 
enkäter skickades ut, 167 besvarades. På den femgradiga skalan om man instämde att dagen 
var bra satte 76 procent en trea, fyra eller femma. Bland de positiva synpunkterna återkom 
att man tyckte Kreation genomförde dagen bra, att det var trevligt att träffa kollegor från 
andra bibliotek och att det var roliga övningar. Negativa synpunkter som kom fram är att 
dagen upplevdes som en upprepning av förra dialogseminariet, att det var ont om tid för 
diskussioner och för fullmatad dag. 

Här är sammanställningen av svaren. 

3.3 Kampanjen Mötesplatsen 
När dialogseminarierna var sammanfattade presenterade Kreation det sammanlagda 
resultatet för delar av styrgruppen. Därefter hade styrgruppen ett möte för att diskutera 
resultatet och bestämma temat för höstens kampanj. Av de segment som utkristalliserade 
sig fanns digital delaktighet, läslust och biblioteket som mötesplats. Eftersom de två 
förstnämnda hade varit aktuella i målgruppskampanjerna föll valet på biblioteket som 
mötesplats som tema. Och därmed kunde arbetet med att ta fram en kampanj påbörjas. 
 
3.3.1 Arbetsgruppen 
Som i de föregående kampanjerna var det en arbetsgrupp som tillsammans med Kreation 
arbetade fram kampanjen. Det bestämdes att en helt ny grupp skulle sättas samman. En 
förfrågan gick ut till bibliotekscheferna om att få in förslag på deltagare till gruppen. Målet 
var en grupp på fem personer med god spridning över länen vilket det också blev. 
Kampanjgruppen tillsattes och påbörjade planeringsarbetet under våren. 

Styrgruppen gav arbetsgruppen i uppdrag att jobba vidare med segmenten kring biblioteket 
som mötesplats. Kampanjstart bestämdes till vecka 46.  

 
 
 

http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/varumarke_ldr_2013.pdf
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/modeller.pdf
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/a4_arbetsmaterial_ldr_omg2_1.pdf
http://bibliotek25.files.wordpress.com/2013/03/img_0085.jpg
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3.3.2 Marknadsplan och 
marknadsföringsmaterial 
Kampanjgruppen satte igång att tillsammans 
med Kreation arbeta fram material och 
dokument till höstens kampanj. 
Kampanjnamnet landade i Mötesplatsen 
med Vi har rum för dig som underrubrik. 
Gruppen arbetade intensivt och träffades för 
möten under planeringsperioden, både med 
och utan Kreation. 

 

Syftet med kampanjen var att marknadsföra biblioteken som en mötesplats där människor 
ges möjlighet till egna initiativ och aktiviteter i samverkan med biblioteket. Aktiviteterna 
skulle vara öppna för allmänheten. Målgruppen var personer med ett stort intresse som vill 
skapa nätverk och/eller dela med sig av sina intressen. Målgruppen kunde till exempel vara 
personer som är engagerade i föreningar och nätverk i olika former. Men det kunde också 
vara personer som har odlat egna intressen som de vill dela med sig av. 

Tanken var att det under kampanjveckan skulle genomföras program på biblioteken där det 
var någon ur målgruppen som stod för innehållet och där biblioteken stod för lokal och det 
stöd som behövs. I samband med programmen skulle kampanjmaterial delas ut för att sprida 
budskapet att biblioteket är öppet för den som vill göra arrangemang. Kampanjmaterialet 
kunde givetvis delas ut på andra sätt och vid andra tillfällen också.  

I marknadsplanen fanns mål, syfte, målgrupper, verktyg, hur biblioteken når ut, budget, 
arbetsgång och annat som var bra att veta. Ett informationsbrev gjordes för att användas till 
att informera om kampanjen och få intresserade att göra aktiviteter på biblioteket under 
kampanjveckan. Tipslistan innehöll tips och förslag på aktiviteter som kan ge inspiration för 
aktiviteter som kunde genomföras under kampanjveckan. En mall för pressmeddelande 
gjordes. 

Det material som Kreation tog fram var: 

 Affischer i A3 och A4 för egen utskrift och med möjlighet att komplettera med egen 
information. 

 Flyers att dela ut. 
 Vykort att skicka ut. 
 Mäklarskyltar att sätta upp på stan/i samhället för att peka ut riktningen mot 

biblioteket. 
 Roll up att använda på biblioteket. 

http://futurumbibl.files.wordpress.com/2013/09/pilen.png
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/mc3b6tesplatsen_marknadsplan.pdf
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/mc3b6tesplatsen_infobrev.docx
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/mc3b6tesplatsen_tipslista1.pdf
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/press_mc3b6tesplatsen.docx
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3.3.3 Utvärdering av kampanjen 
Efter kampanjen skickades en enkät ut till de 23 deltagande biblioteken. 17 bibliotek 
besvarade den. 
 
På frågan om delaktigheten hos personalen med kampanjarbetet så varierar den från hög till 
måttlig delaktighet. Ett bibliotek skriver att de kommer att fortsätt arbeta med kampanjen 
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även efter kampanjtidens slut. Några tycker att materialet kom i tid, andra att det kom för 
sent i förhållande till planeringen och att förberedelsetiden var kort. Att mäklarskyltarna var 
ett nytt positivt grepp nämner någon medan ett annat bibliotek tycker att de var svåra att 
placera eller att de blåste bort. Materialet i övrigt får både ris och ros. Uppslutningen på 
arrangemangen varierar också, någon är nöjd, någon är det inte. Några var nöjda med 
responsen i media, andra hade velat ha mer uppmärksamhet. En del tyckte att de nådde de 
tänkta målgrupperna medan andra var lite mer tveksamma. 
 
Här är sammanställningen av svaren. 
 
4 Lärdomar från Futurum.kom 
Efter varje kampanj i det ursprungliga projektet gjordes utvärdering där samtliga bibliotek 
kunde svara utifrån sitt eget bibliotek. De viktigaste lärdomarna kan sammanfattas enligt 
nedan. 
 
Vi har lärt oss att:  

 fokusera på målgrupper.  
 framförhållning ger ett lugnare arbetstempo både för kampanjgruppen för respektive 

bibliotek. 
 ha en realistisk tidsplan gällande både på den totala tidsåtgången och till enskilda 

aktiviteter. 
 öppet samtalsklimat där alla i kampanjgruppen kan komma till tals ger trygghet i 

arbetet. 
 det alltid är bra att ha någon att bolla idéer med. 
 det kan vara effektivt och tidsbesparande att ibland jobba via nätet . 
 ge mycket till många men inte allt till alla. 
 det är viktigt att själva känna att man kan påverka och styra i ett kampanjarbete. 
 mötestiden för kampanjgruppen ska vara en dag i stället för några timmar vilket är 

både effektivare och tidsbesparande många reser både långt och länge. 
 
Den avslutande kampanjen bekräftade det som framkom vid ordinarie projektslut 2013. 
 
5 Marknadskommunikation i fortsättningen 
Varje bibliotek kan nu arbeta med marknadsplan, målgrupp o.s.v. Det är också möjligt att 
samarbeta över kommun- och länsgräns med gemensamma arbetsrubriker och målgrupper. 
Material för återkoppling finns på varje bibliotek och bloggen finns kvar för den som vill 
hämta hem material till broschyrer och affischer. Konstateras kan att både verktyg och 
metoder finns för ett fortsatt arbete med marknadskommunikation på olika sätt och på olika 
nivåer. 
 
Kunskap finns och på flera bibliotek har det bildats projekt- och arbetsgrupper som framöver 
kan lägga fokus på marknadsföringsarbetet.  Biblioteket som demokratisk arena förpliktar, 
ger samhället och dess invånare en stor kunskapsplats och även en mötesplats för olika 
intresseområden. Marknadskommunikationen är det verktyg som, för framtiden, med rätt 
användning kan ge medvetenhet om bibliotekets fantastiska möjligheter. 
 

 

http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/utvardering_motesplatsen.pdf
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