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Vilka lärdomar har du gjort genom kampanjen "Låna dig rik!"? 

Oerhört viktigt att synas och marknadsföra oss! 

Vi måste var outtröttliga i arbetet med att marknadsföra biblioteken på olika sätt. Många 
behöver en puff för att komma o upptäcka vad här finns. 

vi borde marknadsföra oss ännu mer men tänka mer som företag och inte bara affischer och det 
”gamla vanliga” 

Det här tyckte jag var en svår fråga. Tyvärr måste jag kanske svara att jag lärt mig att våra 
låntagare har en bild av att biblioteket i mångt och mycket är statiskt och inte riktigt kan ta till 
sig av att vi förändras och går mot en utveckling.  

Sloganen misstolkas - barnen tror att de ska bli rika på pengar 

Bra att frågor lyfts och vi i viss mån tvingas ta oss tid att tänka till - med fokus på olika 
målgrupper. Dock alltid i viss kamp med tiden. Ser kampanjen som långsiktig, men nyttigt att 
fundera över våra satsningar kontra olika målgrupper.  

Att det är nödvändigt att vara flera bibliotek tillsammans för att göra en proffsig kampanj och att 
det är nödvändigt med en projektledare. 

Att det är mycket viktigt att vi marknadsför oss för att visa på vad vi har att erbjuda 

för aktiviteter krävs planering låååångt i förväg 

Områden som fokuserats på; brukarna, kärnverksamhet värdegrundsfrågor, bemötandefrågor 

man ska inte marknadsföra kampanjen utan innehållet 

Det går att skapa ett varumärke för folkbiblioteken, men vi är ännu bara i början av vägen.. 

Samordningsvinsten blev för låg- vi har gjort samma saker tidigare som vi gjort nu 

Jag ser kampanjen som ett långsiktigt varumärkesbyggande, vilket jag tror är viktigt. Vilka 
lärdomar? Vet ej. 

Lärt mig nya saker man kan göra via nätet (läsa tidningar bl.a). 

Att det tar tid att arbeta fram ett koncept som majoriteten kan vara överens om.  

En ytterligare betoning på bibliotekets mångsidiga utbud.  

Inget speciellt som jag inte visste innan 

Inga speciella 

Att man borde tänka mer på årstiderna och respektive kampanj; bokälskaren skulle varit på 
vintertid då många vill komma och kura inomhus medan däremot uppstartskampanjen då vi stod 
utomhus borde varit vår/hösttid. 

Man kan med ganska enkla medel göra saker som ger stort genomslag. Man får ett nytt sätt att 



tänka och kan kanske påverka andra att se nya saker. 

Viktigt att biblioteket syns utåt. Många vet fortfarande inte vad biblioteket kan erbjuda för 
service. Vi kan dock inte ”frälsa”alla som vi ibland tror. Därför är det bra med att vi inriktar oss 
på särskilda målgrupper i kampanjen. 

Vikten av att föra ut sitt budskap och hur man gör det 

Man kan aldrig marknadsföra något för mycket, och man ska aldrig ta för givet att något är 
självklart för låntagaren. 

Att det är nyttigt att deltaga i en så omfattande kampanj då vi får utvärdera vårt egna arbete i 
jämförelse med andra som är verksamma inom samma område.  

Jag tänker mer på marknadsföring, att synas utåt. Tänker mer på olika målgrupper. 

Bra är att göra en samlad och tydlig marknadsföring för att nå igenom informationsbruset. Vi går 
alltför sällan utanför bibliotekets väggar! 

Viktigt med underifrånperspektiv - dvs att personalen känner delaktighet 

att marknadsföra biblioteket och mina uppgifter bättre 

Tänka ännu mer service. 

? 

Viktigt med marknadsföring och positiva budskap. 

Att vi på ett bra sätt synliggör vårt varumärke 

Kan inte komma på ngt. 

ytterligare bekräftelse på att det är svårt med information både internt och externt 

Blivit mer uppmärksam på en aktiv marknadsföring. Vi befinner oss i en kraftig utförsbacke, både 
som institution och vad innehållet beträffar (digitalisering av vårt ordinarie utbud) 

Bra möjlighet att visa mer biblioteket till medborgarna 

öppenhet 

för tidigt att dra några slutsatser ännu, tycker jag. Vi har precis börjat. Futurum veckan i kalmar 
(v.3) var uppskattad av låntagarna, men kom för nära efter julen och nyår. 

Nyckelord som målgrupp, kanal, aktivitetsplan/kommunikationsplan har blivit viktigt i mitt 
arbete! 

roligt att jobba med samarbetsprojekt, marknadsföring och program 

Genomslaget på filialer alltför litet. Detta är endast något för huvudbiblioteken känns det som. 

Lättare att se var problem och möjligheter finns 

Att äänu mer förstått, betydelsen av bibliotek, i ett samhälle. 

Lärt mig mer om marknadsföring. Fått nya idéer för verksamheten. 

Vi kan inte ta något för givet utan måste ut och prata med folk om vår verksamhet. Många vet 
t.ex. inte ens att vi lånar ut annat än böcker. 

att marknadsföra och fokusera/satsa på en del av biblioteketverksamheten i taget bra, 
samverkan med andra bibliotek bra  

Maj månad funkar dåligt för aktiviteter på biblioteket. En vecka är för lite för vissa av våra 
aktiviteter. 

Framför allt kommunikation på med olika aktörer i närsamhället - inte bara låntagarna. 
Effktivare marknadsföring. Att ha ett enkelt budskap som alla medarbetare vet vad det betyder 



och hur vi styr våra resurser den vägen 

Att man pratar mer om vår verksamhet med besökarna. De kommenterar loggan ”Låna Dig Rik”. 
Affischerna har varit bra men kommit lite för tätt.  

För vår del inföll den lite olyckligt, vilket innebar att vi fick ont om tid. Vi har alltså lärt oss att 
vi måste planera tid för förarbetet bättre. 

att samarbete är värdefullt 

Tänker på andra målgrupper låntagare som kanske inte tillhör våra vanligaste besökare. Har själv 
kanske blivit mer flexibel i tanken.  

Massiv annonsering bra. 

Marknadsföring är viktig men det visste vi innan. Att vi bör satsa även på dem som är goda 
besökare och inte bara jobba med att få hit nya grupper. 

Hur dyrt det är med marknadsföring, speciellt på reklamskyltar 

Har blivit bättre på att marknadsföra biblioteket 

Att fundera över sätt att nå ut till låntagarna, att marknadsföring är viktigt. 

man ska aldrig ha förutfattade meningar. 

Att vi kan knyta låntagarna närmare oss med information via mailadresser, post etc. 

Inför första upptaktsveckan kom materialet väldigt sent. Vårt bibliotek saknade då utsedda 
kampanjledare vilket är ett måste inför varje ny kampanjvecka.  

Att allting tar mycket mer tid än vad man tror. Att marknadsföring är något vi måste lära oss mer 
om för det är svårare att få ut budskapet än vi trodde från början. 

Vi har dessvärre inte varit med på tåget. 

Att marknadsföring behövs! Låntagarna får veta allt vad biblioteket kan erbjuda. 

Jag jobbar på filial och vi har inte varit särskilt delaktiga i kampanjen. Nästan allt har skötts på 
HB och aktiviteter och program har också varit där. Vi har satt upp affischer och delat ut kassar. 

inga 

Det går inte att få alla med på tåget hur gärna man än vill... 

Övergripande samarbete är bra 

Goda förberedelser är viktigt, tiden för olika aktiviteter är viktig och vi kan mycket mer än vi tror 

En påminnelse om vikten av att värna om alla kunder och utveckla verksamheten. 

Att det är nödvändigt med ett brett samarbete för att få till stånd en sådan här kampanj. 
Resultaten får man nog se på längre sikt än utlån månaden efter kampanjen. 

Jag har nog inte lärt mig så mycket nytt. Däremot har det varit positivt med en kampanj riktad 
till låntagarna med material som vi kunnat hänga på. Är man ett litet bibliotek så är det en vinst 
att göra saker tillsammans med andra med samma uppdrag och mål. 

Att vi diskuterar vad vår verksamhet ska innehålla, vilka vi ska nå, hur och varför alldeles för lite. 
Det är jättesvårt att få med hela personalen. De känner inte att de har tid att engagera sig i mer 
än sina vanliga sysslor. Diskussionen om vår verksamhet behövs. 

Jag har tagit ett steg tillbaka för att se verksamheten med andra ”glasögon”. 

Inga påtagliga 

Kan haka på och fylla på med rätt info pga var de befinner sig i sin uppfattning om bibliotek. 

Att man kan marknadsföra sig på fler sätt än vi gjort innan 



Att det är förknippat med vissa svårigheter att utföra ett icke kommersiellt arbete i ett 
kommersiellt och marknadsstyrt samhälle. 

Det känns nu enklare att finna låntagargrupper och att arbeta specifikt mot dessa. Vi har lyft ut 
bibliotekets verksamhet och bemött människor ”ute på gatan”, vilket har skapat många 
intressanta möten. Många människor har uttryckt sig positivt om bibliotekets markandsföring utåt 
- en motpol till många kommersiella företag. 

hur vi bemöter våra låntagare 

Den har tydliggjort verksamheten 

Diskussionerna har gjort verksamheten och våra mål tydligare för mig. 

En del låntagare har fått en positiv bild av vad ett bibliotek är. 

Betydelsen av att inte fastna i vardagen utan se resurserna och lyfta fram dem.  

Egentligen inga nya lärdomar. Men jag har ännu en gång påmints om att det man gör ska man 
göra på djupet och ordentligt, annars uteblir effekterna. Jag borde ha ägnat mer tid än jag 
gjorde åt att muntligen göra besökarna uppmärksamma på kampanjen och våra aktiviteter. Och 
ännu en gång har jag påmints om hur mycket roligare arbetet blir om det händer något utöver de 
vanliga rutinerna. 

Att marknadsföring är viktigt, MEN man måste arbeta med marknadsföring på lång sikt och 
strategiskt/metodiskt för att få med alla och för att satsningen ska ge resultat. Det går inte att 
se efter en kampanjvecka. 

Att ett ganska enkelt och slagkraftigt budskap kan få folk att reagera, fråga och fundera på vad 
det egentligen står för - det har verkligen gynnat biblioteket att så många har kommentarer krig 
budskapet ”låna dig rik”. 

Har fått upp ögonen för böckernas placering i biblioteket och vikten av att variera skyltningen 
samt att använda ”oväntade” saker för att väcka uppmärksamhet.  

Att göra en noggrannare marknadsplan och att det inte krävs så tidskrävande insatser, som man 
tror. 

Biblioteken måste överleva och då måste vi satsa på marknadsföring och kunna visa på vår 
kompetetens  

Att det finns alltid möjlighet att påverka, och omvänt alltid nya saker att upptäcka och få veta 
och bli förvånad över och överraskad av! Vidare att den direkta dialogen mellan bibliotek och 
låntagare är A och O, och att det är just där som något tar fart.  

En massiv affischering gjorde att biblioteket syntes. Svårt att nå de som inte redan är 
biblioteksintresserade. På det lokala planet lär vi oss hela tiden hur vi ska nå allmänheten.  

Ännu mer tänka ur kundperspektivet. Att vi inte är världens mitt. 

Att vi kanske använder marknadsföring för lite Bra samarbete kring dessa veckor 

För mycket på alldeles för kort tid! 

Ännu en påminnelse om hur mycket ett bibliotek verkligen är och att våra möjligheter är stora. 
Mötet mellan människor ger så mycket 

Vi kan som personal göra mycket för att marknadsföra om vi vill och tänker till, men den 
proffsiga utformningen av kampanjen har betytt mycket. Mycket tafflighet som vi själva har 
knåpat ihop har jag varit med om genom åren! 

Tillsammans kan vi nå ut på bredare front! Med nya grepp och cross-over verksamhet vidgas 
vyerna både inuto och utanför oss själva. 

Tänka målgruppsanapassat!  

Att berömmelse är kortvarig. Att bibliotekets arumärke är solitt men att et är svårt att ändra 



bilden av det hos allmänheten.  

Att marknadsföring kan löna sig 

Facebook är bra! 

Vi har varit väldigt dåliga på att marknadsföra oss.  

vad vi kan göra bättre för att få kontakt med låntagarna 

Personalen har ev. blivit bättre på att samarbeta 

Vara ute i god tid med saker.  

Att tänka smalare, ”vad passar den här gruppen” istället för det vanliga väldigt allmänna 
budskapet ”något för alla” 

Jag har blivit mer uppmärksam på låntagarna och min egen attityd. Mer medveten om att man är 
bibliotekets ansikte utåt. 

Jag visste redan tidigare vilken enormt positiv effekt marknadsföring (information) har för att nå 
ut till kommuninvånarna. Här har bara låna dig rik bekräftat min tidigare kunskap. Men det nya 
är vilken enorm kraft det är i att vi gör detta tillsammans. Min önskan är att alla bibliotek i 
Sverige går samman i gemensam kontinuerlig marknadsföring. Vi har ju samma varumärke. Det 
blir billigare, effektivare och ger en ännu större styrka. 

Viktigt att inte lägga ambitionsribban för högt. 

Jag hoppas att det medför ett långsiktigt arbete med besökaren i centrum 

Att det inte hjälper att ha en mängd material för utdelning på biblioteken. Det krävs en mer 
aktiv insats för att visa upp oss utanför själva biblioteken. vilket i sig kräver mer tid och 
personal. Marknadsföring i stort bör vara en ständigt pågående process skött av för detsamma 
avsedd/utsedd personal. 

Hittills inte särskilt många. 

ha bättre kontakt med låntagare och de andra som nästan aldrig kommer till biblioteket . 

Kan inte komma på någon 

Bra att diskutera bibliotekets kärnverksamhet. Vad är ett folkbibliotek? Varför är ett 
folkbibliotek? För vem är ett folkbibliotek?  

Det är svårt att fullt ut förankra kampanjen, kampanjerna i hela organisationen. En del har 
säkert blivit mer medvetna om vikten av marknadsföring. Många har ställt upp när de får en 
uppgift. Men kreativiteten, engagemanget, har inte omfattat så många.  

marknadsföring 

Vikten av att framhålla vår kompetens och att våga använda samma kompetens 

Man behöver tid/utrymme för att kunna jobba riktigt med kampanjen 

inga 

Att det inte är lätt att genomföra en kampanj med så många olika bibliotek och på ett så stort 
geografiskt område 

Det är har varit bra med planeringen inför den första kampanjen. Den första kampanjen kändes 
helt bra och hela personalen var peppade och motiverad. Det är dock svårt att veta hur det 
påverkade våra låntagare. Affischerna ute i samhället var inte tydliga och noterades inte av 
allmänheten. Det är svårt att slå igenom mediabruset. Det var även svårt att riktigt ta till sig 
marknadsföringsmaterialet och använda det för vår lokala marknadsföring på ett vettigt sätt! 

Fler bibliotek som jobbar ihop ger status och tyngd. 

Det finns ett stort intresse för biblioteket bland allmänheten. Men det finns också många som 



inte alls är intresserade, vilket vi inte alltid utgår från. 

Nätverkande med andra bibliotek, ta vara på dem som redan använder biblioteket, gemensam 
marknadsföring är viktigt. 

Fokusera på uppgiften att synas!  

Att det är svårt att hinna med! 

lärt känna personal från andra kommunbibliotek. det är alltid bra. 

Ta hjälp av proffs är vi dåliga på på biblioteken, alltför mycket dåligt ”hemmasnickrat” finns. 
Skönt med proffsigt skyltmaterial! 

Jag var sjukskriven (3 mån pga höftoperation)under den första kampanjperioden! Deltog därför 
inte i den kampanjen. 

Personalen ser helheten och vet vad en varumärkesplattform är. Jag har fått draghjälp när det 
gäller vår egen kommunikationsplattform. Relationsmarknadsföring - hur det fungerar i 
bibliotekssammanhang. Lättare att få med personalen. 

Jag visste innan Men jag kom ut det blev av att komma ut i samhället 

Bra att möta icke användare. Bra att få chansen att fördjupa sina kunskaper om vårt eget 
tjänsteutbud 

Att biblioteket behöver synas! att marknadsföring är viktigt! 

Alla vet inte vad vi har att erbjuda, därför är det viktigt att vi informerar och detta - igen och 
igen och igen.  

gjort mig mer medveten om biblioteketets betydelse 

Det är roligt att ha något extra att förmedla till låntagarna och ägna dem mer tid i mötet på 
biblioteken. De som inte vill ta del av kampanjen är det svårt att förmedla den till 

viktiga diskussioner kring hela kampanjens budskap, vad vi står upp för och hur vi tolkas av våra 
besökare. Mötena med de enskilda låntagarna har blivit personligare och roligare tack vare att vi 
tar oss tid att berätta om kampanjen : fått trogna läsvänner ”på facebook in real life” 

Kampanjen i sig är nog bra. Men man skulle nog utgå mera ifrån vad besökare och allmänhet vill 
ha ut av verksamheten. 

Vi måste synas och höras bland medborgarna 

Viktigt att synas och att samarbeta med andra aktörer ute i samhället. 

Det är svårt att göra några analyser, eftersom vi vet så lite om vilken genomslagskraft kampanjen 
verkligen har haft och har. Ett bra försök dock! 

Arbeta i team mot ett gemensamt mål. Lärt om marknadsföring, stärkt personalgruppen. 

Nyttigt med riktade kampanjer -vi har synts 

Respondenter: 145 
 

  

Övriga synpunkter 

Trevligt medd denna kampanj! Vi får själva vässa oss lite extra! 

Kampanjen har uppmärksammats och märkts. Samtidigt som det egentligen inte blivit någon 
rusch till biblioteken. Men det kanske tar tid för budskapet att sätta sig. 

kampanjmaterialet skulle varit lite mera utanför ramarna och inte så mycket affischer, 
plastpåsar och dylikt det har vi ju alltid haft. Tänkte någon tv, radio, storbildsskärmar på stan 
etc. 



Vi får se den här kampanjen som något att lära av, så att nästa större projekt blir ännu bättre, 
både lokalt (planering, koordination) och regionalt (planering, koordination). Positivt att den 
blev av och att materialet blev så bra. 

slöseri med alla de där stora affischerna på biblioteket gick inte åt så många som vi fick. vad har 
allt kostat? har det blivit så mycket mera lån? 

extra till bättre program 

för kort framförhållning  

Som tidigare: För sena beslut och för sena försändelser av material. Snygga affischer. Kanske lite 
för höga förväntningar från projektansvarig på hur mycket tid vi kan lägga på projektet 

Roligt med kampanjer, folk blir glada och positiva när vi lånar ut film gratis el. ta bort avgifter. 

Det positiva med kampanjen dras ner av Växjö kommuns planer på att lägga ner sju av femton 
biblioteksfilialer! Då tycker jag att man visar att man egentligen inte förstått kampanjens syfte 
och att mångfalden inte alls är så viktig! 

Det hjälper inte hur mycket man annonserar och marknadsför, folk ser inte all information och 
blir det för mycket är det svårt att ta in allt 

Jag upplevde att den slutliga informationen kom väldigt sent. Man måste ha en kampanjledning 
på varje ort, för varje kampanj. Tidpunkten var fel-vald, svårt att starta upp verksamheten och 
ett projekt efter semestrar och ledigheter i ssamband med jul/nyår. 

Roligt att jobba mer utåtriktat och att gå igenom vilka målgrupperna är och vad de kan tänkas 
vilja ha. 

Tidpunkten var inte optimal. En svinkall fredag eftermiddag var inte bästa tiden att få folka att 
stanna till. 

Bra början med dialogseminarierna, och även före det med exempel från andra regioner. Bra 
genomslag med alla tre länen. Viktigt att synas i media och på stan. 

Tycker att det är ett spel för galleriet (locka till oss mer folk och samtidigt pressad personal 
,nedskärningar) men budskapet är bra 

Lite tidigt att utvärdera när bara en kampanjvecka genomförts. Kanske läget förändras efter 
pågående kampanj. 

Kul när det händer något utöver de vanliga skarkraven och nedskärningarna av verksamheten 

Futurum.Kom är mycket positivt för vårt bibliotek! 

Projektgruppens riktlinjer och material kom ALLDELES för sent 

Om man inkluderar hela förberedelsearbetet med dialogseminarierna och det egna arbetet med 
värdegrunden mm i kampanjen så tycker jag det varit bra. Men utan det förarbetet tror jag att 
kampanjen blåst förbi och fallit i glömska relativt snabbt. Värdet ligger i det långsiktiga arbetet 
med ett ”nytt” tänk inåt och utåt verksamheten. 

Saknade marknadsföring av kampanjen på nätet.  

Tycker att ”låna dig rik” är roligt och berikande även för personalen som varit lite extra pigg och 
alert dessa veckor.  

Var inte så förtjust i loggan och inte heller i affischerna. 

Bra initiativ! Fortsätt - det gäller att vi håller ut länge! 

Skulle haft bättre med tid till detta 

Mest positiva erfarenheter av detta 

Alltid bra att lära sig något nytt. 



Vi har som sagt inte varit med, bara haft bokmärkena framme. Har dock sett i tidningen de andra 
kommunernas satsningar. I och för sig startade vi bokkafe för vuxna dagtid som vi haft 4 gånger i 
vår, liksom föräldrarkafé, men vi har inte använt oss av kampanjen. Tyvärr. 

Se föregående svar.  

För kort förberedelsetid. Svårt att hinna med. Materialet kom i sista minuten dessutom. Hade väl 
med det att göra förstås. 

Enkäten: Jag tycker inte att vi ska svara på frågor om besökarnas attityder för det blir bara 
gissningar. Var det underförstått att ett förändring av attityder skulle vara positiv? 

Svårt att säga just nu. Kampanjperioden är lång varför det finns risk att vi tappar styrfart och 
engagemang men det är ju inte säkert heller, det beror ju lite på hur saker utvecklar sig. Jag ser 
fram emot de vidare stegen i höst. 

Mycket arbete lite resultat hoppas det ger mer på sikt 

Det är viktigt att det blir uppföljning på detta. En kampanj bör ge en grogrund till en bra 
förändring hos oss på biblioteken. 

Positivt hitintills, men har inte synts så mycket som jag trodde 

Ballongerna kunde gärna haft lite mer färg.  

Viktigt att inte klustergrupperna och projektledningen tappar kontakten med övriga bibliotek. 
Det är viktigt även för oss att fullt ut förstå klustergruppens och projektledningens upplägg och 
tankar. Våra besökare väntar sig ju det som kampanjen lovar. 

Jag undrar lite över tidpunkten för kampanjveckorna. Det måste finnas en tanke bakom, alltså 
varför har just de veckorna valts ut? Maj månad är ju normalt inte högsäsong för biblioteken vad 
gäller besöksantalet. Sen tror jag att en vecka är i kortaste laget för oss. Folk reagerar inte så 
omedelbart och effekter ser vi kanske inte förrän om, låt säga, ett år.  

Inga attityder förändras efter så kort kampanjtid, men förhoppningsvis när vi hunnit lämgre i 
projektet. 

Låna dig rik är ett bra uttryck, som jag själv gärna står för, både som yrkesmänniska och 
privatperson 

Mycket arbete har lagts ner. Vi tror att vi synts mycket, men har vi det?? Jag tror INTE att våra 
icke-besökare har letts in till oss av denna kampanj. Och jag är iNTE emot att gå utanför huset, 
så det är inte att jag är avog, jag tror inte att maj är en bra månad och jag tror att vi skulle ha 
haft ett snärtigare budskap, men vi har ju fler kampanjveckor, när de också är genomförda så 
kanske ”Låna dig rik” har blivit ett begrepp. 

En målgrupp per kommun över hela projektperioden hade varit att föredra. Då hade man 
verkligen kunnat arbeta långsiktigt och faktiskt också dra en slutsats av resultaten. 

Ska bli intressant att ta del av undersökningar som utvärderar hur kampanjen förändrat 
allmänhetens bild av biblioteket. Plus att vi måste tänka på att marknadsföring är inget man gör 
en gång utan kontinuerligt. 

inga 

Roligt och inspirerande att jobba ihop med professionella som Kreation. Att möta privat 
näringsliv är kul och tankeväckande. 

Detta kom i sista minuten. Nu är det bara att lägga i en högre växel och gasa på! 

Ett projekt i taget. Mycket av kärnverksamheten kommer på undantag. 

Arbetet i klustergrupperna måste organiseras bättre och göras mer effektivt. 

Önskar mer struktur och form för hur det rent praktiska arbetet med kampanjen och materialet 
ska kunna genomföras ute på filialerna för att det ska ses som en mer enhetlig kampanj. Det 



känns också som om förutsättningarna för utformningen av kampanj och material inte är 
desamma på stadsbiblioteket som på filialerna.  

Det är bra med kampanjer på så sätt att man kan skapa aktiviteter som kanske kan leva kvar i 
den ordinarie verksamheten. Positivt från vecka 3 var att vara ute på torget och möta 
allmänheten utanför biblioteket. På sikt tror jag att nya, kreativa och innovativa läsprojekt ger 
bättre marknadsföring för biblioteken och för vårt innehåll.  

jag tycker att vi kan fortsätta kampanien. 

Det känns inte som om kampanjen tillfört något nytt. Kanske beror det på att jag jobbat länge, 
men visst har allt sagts tusen gånger förut? 

För tidigt ännu att dra slutsatser kring om vi blivit bättre, om attityder förändrats m.m Viktigt 
att upprätthålla tankarna även när man inte är inblandad i kampanjarbete.  

Har funderingar runt hur vi blir ännu tydligare när det gäller gemensam marknadsföring. Hur kan 
vi hålla entusiasmen levande för kommande kampanjer? 

Många gånger har bibliotek ”mer” tillsammans än vad biblioteket har med sin kommun. Vore 
spännande om man funderade på om bibliotek inom ett län skulle tillhöra samma organisation 
som länstrafik. 

Det känns som om ”glöden” mattades lite till andra kampanjen. Håller vi hela kampanjperioden? 

Kul att jobba i ett så stort sammanhang.  

Svårt med stora kampanjer, puffar till lite, sedan är allt som vanligt igen. 

Bra att vara på vårdcentral och visa upp bibliotekets tjänster. Ett lugnt tempo och folk hade tid 
att stanna upp. Mindre bra med stor livsmedelsaffär de flesta hade bråttom därifrån med 
matkassar och vagnar. Den övergripande kampanjen kanske skulle ha varit på våren eller tidig 
höst då vi kunnat var utomhus t.ex på marknader och andra evenemang. Är en vecka för kort 
kampanjtid? Hinner budskapet gå ut på så kort tid? Svårt att hinna med också när vårt ordinarie 
jobb ska skötas också. 

Jag förväntar mig en tydligare samordning i kampanjerna och att samma budskap/meddelande 
går till samtliga kategorier som är involverade i klusterkampanjerna. Fler ”digitala möten” 
istället för långa resor för möten på ett par timmar. Korrekturläsning av materialet innan det 
skickas ut.  

Vissa av frågorna i denna utvärdering är icke möjliga att svara på då jag inte är tankeläsare och 
inte har haft möjlighet att utvärdera allmänhetens uppfattning om vår kampanj. Att tex uttala 
sig om hur bilden av biblioteket har förändrats genom vår kampanj är naivt om man inte gör 
nödvändiga undersökningar innan man har en åsikt. Jag tycker det är synd att utvärderingens 
frågor verkar dåligt genomtänkta. 

Bra att tänka i målgrupper och ha riktade kampanjer tex. bokälskaren. 

Roligt att vara i fokus i en större helhet 

Jag är glad och stolt över att vara ett deltagande bjibliotek i den här kampanjen 

Arbetet måste fortsätta 

Tämligen omöjligt att svara på allmänhetens tyckande/upplevelser ang kampanjen etc, som det 
frågades om tidigare i denna enkät.  

Svårt att lägga ner så mycket tid på det eftersom vi är en liten personalgrupp och vi har många 
övriga uppgifter som måste göras. 

Reklamsnutt på tv, hade givit mera. 

Respondenter: 69 
 

  


