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Det är kanske inte alla som tycker att bibliotek ska syssla med marknadsföring. Vad man då gjort 
för tankefel är att man satt likhetstecken mellan marknadsföring och reklam. Nästa led i tankefe-
let har varit att man satt likhetstecken mellan marknadsföring och kommersialism. Då är det ju 
kört. På bibliotek! 

Men på 2000-talet skedde en förändring. Alltfler bibliotek och bibliotekschefer började efterfråga 
utbildningar i marknadsföring. Men problemet har varit att de inte satt några varaktiga spår. 
Steget från ord till handling har varit långt.

Hösten 2007 föddes tankarna för första gången på ett större kommunikationsprojekt i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län och med ekonomiskt bidrag från de deltagande kommunerna.

Våren 2008 genomfördes två heldagar under ledning av Regionförbundet i Kalmar läns informatör 
med de samlade bibliotekscheferna från de tre länen. Dagarna gav cheferna en bild av marknads-
kommunikation och en kommunikationsplans innehåll.

Vid ett gemensamt möte tog sedan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost fram ett 
utkast till en strategi för att gå från ord till handling. Denna presenterades sedan vid biblioteks-
chefsmöten i januari 2009. Grunden till ett kommande treårigt projekt var lagd.

1 Futurum.kom – så började det hela

Biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har sedan början av 1980-talet haft ett nära 
samarbete genom erfarenhetsutbyte och gemensamma utbildningsinsatser. Sedan 2007 har 
detta arbete intensifierats ytterligare genom att Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kal-
mar län har ett politiskt uppdrag som fastslår ökad samverkan. Inför de kommande regionförsto-
ringarna anses biblioteken på såväl kommunal som regional nivå vara väl rustade. Samtidigt har 
det identifierats ett behov av att ytterligare fördjupa samhörigheten. 

Vissa av biblioteken i regionen är föregångare när det gäller nationell lärmiljöutveckling med tek-
niskt utrustade bibliotek. Man har sett över infrastrukturen vad gäller tillgången till datorer, data-
baser, Internet och distansundervisning i biblioteksmiljön. De tre regionerna har ett väl utvecklat 
mediesamarbete med fria lån och transporter av medier. 

Totalt genomförs i snitt tio arrangemang per dag på biblioteken i regionen. De är i högsta grad 
en mötesplats och öppen arena för samtal. Dessvärre visar statistiken att vissa grupper är 
underrepresenterade i att använda biblioteket som mötesplats. Unga män har i princip helt 
missat bibliotekens potential som en arena för lärande, utveckling och upplevelser. Bara ett av 
fyra barn känner sig bemött med respekt på bibliotek och fritidsgårdar1. Det finns en skillnad 
mellan frekvensen på hög- och lågutbildades besök på biblioteken2. Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län är underrepresenterade när det gäller eftergymnasial utbildningsnivå sett till 
riksgenomsnittet3. Bilden av biblioteket som informell kunskapsarena är tämligen otydlig. 
Fortfarande dominerar utlåningssiffror och bokbestånd bilden av biblioteket. 

2 Bakgrund
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Projektet var treårigt och drevs åren 2010-2012.

3 Om projektet

Vi står mitt i en samhällelig och teknisk omdaning. Bredbandstillgången må vara god så väl i tätor-
ten som på landsbygden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg län, dessvärre är kunskapen om datorn 
som ett centralt verktyg när det gäller samhällsinformation, lärande och personlig utveckling li-
ten. Därför gör regionen nu en satsning på att motverka den digitala klyftan med den kompetens 
och miljö biblioteken erbjuder. 

Biblioteken verkar i ett konkurrensutsatt sammanhang och det är viktigare nu än någonsin att 
nå ut med de unika erbjudanden och tjänster som biblioteken har. Utlåningen har gått ner vilket 
beror på att böcker är relativt billiga att köpa, det har de senaste åren skett en nedläggning av 
filialer och människor lägger mer tid på konsumtion av andra mediekanaler så som tv och 
internet4. Kampen om att visa bibliotekens aktualitet för barn och andra prioriterade målgrupper 
är därför viktig. Framförallt handlar det om bibliotekens synlighet i kunskaps- och informations-
samhället. Genom att kraftsamla alla biblioteksenheter kan vi kommunicera bilden av biblioteken 
som en demokratisk arena för alla. 

Syftet med projektet var att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för 
upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Till syftet sattes följande mål upp:

3.1 Syftet, målen och metoden

Skapa ett gemensamt varumärke för samtliga bibliotek i Kalmar, 
Kronobergs och Blekinge län.
Öka intresset för bibliotekens tjänster och service hos allmänheten.
Öka beredskapen och kompetensen för extern marknadskommunikation 
hos all bibliotekspersonal i tre län.
Skapa ett pilotsamarbete mellan biblioteken i tre län som är av nationellt 
intresse. Projektet ska tjäna som förebild för andra regionsamarbeten.

1 http://www.barnombudsmannen.se/i-media/debatt/2009/3/barn-respekteras-inte-pa-vardcentralerna/
2 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1287/1287293_kapitel_21.pdf
3 http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/
regionaltarkiv/kompetensutvecklingsydost/rapp0501.pdf
4 http://www.som.gu.se/digitalAssets/1287/1287315_kapitel_23.pdf

Metoden för att uppnå mål och syften var att i samarbete med en kommunikationsbyrå 
kompetensutveckla personalen och genomföra externa marknadsföringskampanjer, allt 
med ett inkluderande och underifrånperspektiv.
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Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost var initiativtagare till projektet där regi-
onbiblioteket i Kalmar län också var projektägare. Samtliga tjugofem kommunbibliotek i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län deltog. Deltagande bibliotek var Alvesta, Borgholm, Emmaboda, 
Hultsfred, Högsby, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås, Uppvidinge, 
Vimmerby, Västervik, Växjö och Älmhult.

3.2 Deltagande bibliotek

Våren 2009 förankrades projektet hos bibliotekens personal bland annat med en inspirationsdag 
där Detlef Barkanowitz från marknadsföringsprojektet Maracas i Norrbotten deltog. Vid olika 
chefsmöten diskuterades projektidén och finansiering. 

För att få en säker grund för ekonomin och bibliotekens personella åtagande ombads biblioteken 
att skriva under en avsiktsförklaring. Samtliga tjugofem kommunbibliotek skrev under och projek-
tet kunde därmed köra igång. 

Genom att en namntävling bland bibliotekspersonalen utlystes fick projektet Futurum.kom. Där 
futurum står för framtidsperspektivet och kom för kommunikation.

Utöver de utbildningsinsatser som planerades inom projektet, utbildades våren 2010 minst en 
person på varje bibliotek i marknadskommunikation genom Kombib.eu-projektet som finansiera-
des av EU-medel.

3.3 Förankring

Projektet organiserades enligt modellen till 
höger. För intern kommunikation användes 
främst e-post, möten, nyhetsbrev och blogg. 
Som ett stöd för bibliotekens kommunikation 
mot användarna på webben fanns den externa 
bloggen.

3.4 Organisation

För att få det gemensamma informationsflödet 
att fungera så beslöts det på ett chefsmöte 
att samtliga bibliotek skulle bli aktiva deltagare 
på projektets blogg. 
E-post skulle gå ut till biblioteken när nya dokument fanns att läsa på bloggen. Detta system har 
fungerat bra.

Projektet var således ett exempel på en synnerligen komplex, men ändå väl strukturerad social 
organisation. 



7

Projektets styrgrupp har bestått av representanter för Regionbiblioteket i Kalmar län, Länsbiblio-
tek Sydost, Emmaboda bibliotek och stadsbiblioteken i Kalmar, Karlskrona och Växjö. Länsbiblio-
tek Sydost har stått för ordförandeskapet. Projektledaren har varit adjungerad vid styrgruppsmö-
tena som hållits tre-fyra gånger per halvår under projekttiden, totalt tjugo möten.

Gruppens främsta uppgift har varit att se till att projektet legat i linje med utsatta mål, bedömt 
resultat och godkänt kommunikationsbyråns arbete. Kampanjgruppernas arbete i form av mark-
nadsplaner, marknadsföringsmaterial och annat har gått till styrgruppen för godkännande. 

Arbetet har präglats av ett stort engagemang från medlemmarna. Hinder och oförutsedda saker 
har lösts genom diskussioner med högt i tak. Det har varit viktigt att det inte funnits några under-
förstådda saker där man har olika bild av arbetet. Det fanns det när första kampanjgruppen satte 
igång sitt arbete men genom att dra upp riktlinjer för kampanjgruppernas arbete rätades det ut.
 
Styrgruppens första uppgift vid projektstarten var att anta projektdirektivet som utgör det fun-
dament som projektets arbete har vilat på och som styrt aktiviteterna. Vid några tillfällen har 
styrgruppen stämt av arbetet mot direktivet för att säkerställa att projektet varit på rätt spår och 
att inget förbisetts. Direktivet justerades en gång på några mindre punkter.

3.5 Styrgrupp

De insatser som krävts för att hålla alla grupper samman samt underlätta kommunikation mel-
lan olika skikt och grupper i projektet har baserats på digitala resurser såsom blogg och e-post. 
Möten och sammankomster har också spridits över de medverkande regionerna och frågan om 
delaktighet i hela processen har setts som central.
 
Projektets arbete och genomförande har varit smidigt då organisationen varit tydlig och inga 
avsteg från organisationsplanen har gjorts.

Projektledningsgruppen har under projektperioden bestått av projektägaren, projektledare och 
styrgruppens ordförande. Styrgruppen har haft beslutanderätt och varit projektledarens upp-
dragsgivare. Under projekttiden har det funnits två projektledare, en vid planering och uppstart 
och en vid genomförande och avslut.

Projektledarens roll har varit att genomföra projektet enligt direktiv och styrgruppens beslut. 
Arbetet har huvudsakligen bestått av att leda kampanjgrupperna från start till mål, kommunicera 
med kommunikationsbyrån och göra arbetet så smidigt som möjligt samt att hantera 
kampanjernas budget. 

Projektledaren har gjort årliga besök på samtliga bibliotek för att diskutera och ta till sig det en-
skilda bibliotekets önskemål. Fysiska möten med bibliotekschefer från de deltagande biblioteken 
har också skett kontinuerligt.

3.6 Projektledning
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Såväl Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län som de deltagande kommunbiblio-
teken har bidragit ekonomiskt till projektet. Kommunbiblioteken har bidragit med 1,76 kr/invå-
nare fördelat på tre år. Det minsta biblioteket har bidragit med 7 605 kr/år och det största med 47 
580 kr/år. Projektets totala budget har varit 1 939 333 kr. Utöver det här har samtliga deltagande 
parter bidragit med sin arbetstid.

En ansökan om projektmedel gjordes och skickades in till Kulturrådet inför projektstart. 150 000 
kronor beviljades för år 1. På grund av omorganiseringen mellan Kungliga biblioteket och Kultur-
rådet fick inte projektet något mer externt bidrag för de två andra åren. 

Även ansökningar till respektive regionförbund förbereddes men då förhandsbesked sa att några 
projektmedel inte skulle beviljas skickades inga ansökningar in. En plan B hade gjorts i förväg på 
olika ekonomiska scenarier och därför kunde ändå projektet starta som planerat. Den planen 
gick ut på att om de ekonomiska resurserna minskade, skulle kampanjerna justeras i förhållande 
därtill. 

3.7 Ekonomi

Det första som gjordes i inledningsskedet av projektet var att upphandla en kommunikationsbyrå. 
En regelrätt upphandling gjordes och det blev Kreation AB i Kalmar som fick uppdraget att 
samarbeta med projektet.

Därefter startade biblioteken tillsammans med kommunikationsbyrån ett samtal som pågick un-
der hela våren 2010. Detta skedde i form av dialogseminarier som hölls på olika platser i länen vid 
tio tillfällen. I stort sett deltog samtlig personal från biblioteken. Detta var viktigt för att förankra 
projektet och ge möjlighet för alla att få påverka det. Syftet med seminarierna var bland annat att 
identifiera vilka tjänster och målgrupper som är viktigast för biblioteken.

Den här inledningen gjorde det möjligt för målgruppsdiskussioner att fortsätta på biblioteken och 
att sex målgrupper; bokälskaren, den digitalt nyfikne, den oerfarne, småbarnsföräldern, 
tonåringen och den vuxenstuderande, prioriterades för kampanjarbetet. Projektledaren 
besökte i början på hösten 2010 samtliga bibliotek för att fördjupa och förankra arbetet inför 
kampanjerna. Kommunikationsbyrån tog fram ett arbetsmaterial för detta syfte. 

En värdegrund; lyhörd, kreativ, kompetent och engagerad, utkristalliserades när alla seminarier 
sammanfattades. Värdegrunden skulle genomsyra allt arbete på biblioteken. Löftet och loggan 
Låna dig rik togs sedan fram av kommunikationsbyrån och godkändes av styrgruppen.

När Låna dig rik-begreppet presenterades för bibliotekscheferna togs det inte emot med helt och 
hållet öppna armar. Det debatterades huruvida Låna dig rik kunde associeras med bankverksam-
het och sms-lån och fler alternativ efterfrågades.

4 Dialogseminarierna och underifrånperspektivet
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Två stora övergripande kampanjer har genomförts. Den första i början på 2011 och den andra i 
början på 2012. För att arbeta fram de övergripande kampanjerna sattes en arbetsgrupp samman 
som bestod av personer från fem bibliotek, en bibliotekschef och fyra bibliotekarier, med projekt-
ledaren som sammanhållande länk mellan gruppen och kommunikationsbyrån. Samtliga, förutom 
en som bytte arbetsplats och fick en ersättare, deltog i arbetet med båda kampanjerna. Det upp-
levdes som positivt att det var samma personer som arbetade med båda kampanjerna.

Kommunikationsbyråns kompetens var värdefull och nödvändig vad gäller utformning och framta-
gande av material och val av kanaler. Olika kanaler fick väljas utifrån länens olika förutsättningar. 
Kommunikationsbyrån gav verktyg för hur man bör tänka i sin marknadskommunikation.

5 Övergripande kampanjerna

Projektledningen försökte förklara tankegångarna och sammanhangen och hur det skulle komma 
att te sig när Låna dig rik sattes in i ett sammanhang. Efter ett tag stillade sig diskussionen och 
begreppet accepterades.
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Syftet med den första övergripande kampanjen var att nå ut brett till allmänheten för att introdu-
cera löftet Låna dig rik och för att lyfta fram att bibliotek är mycket mer än bara böcker. Arbetet 
satte igång i slutet av sommaren 2010. Utifrån resultatet från dialogseminarierna gjorde kom-
munikationsbyrån ett förslag på hur en kampanj med brett upplägg skulle kunna utformas. Sex 
personas togs fram för att spegla målgrupperna. Arbetsgruppen diskuterade förslaget på möten 
med och utan kommunikationsbyrån. Projektledaren var den sammanhållande länken mellan 
arbetsgruppen och kommunikationsbyrån. Styrgruppen tog slutgiltig ställning till förslaget. Den 
budget på 285 000 kr som stod till gruppens förfogande var med marknadsföringsmått mätt liten 
med tanke på att kampanjen skulle nå ut i tjugofem kommuner.

När kampanjen inleddes i januari 2011 syntes den på stortavlor vid busshållplatser, som annon-
ser i lokalpressen, på bussar, via affischer i städer och samhällen samt på biblioteken i form av 
roll-ups, affischer, kassar, märken och ballonger. Även webbmaterial togs fram. Biblioteken gjorde 
marknadsplaner och utifrån dem genomfördes en mängd aktiviteter, såväl på som utanför biblio-
teken. En mall för pressmeddelande togs fram som biblioteken använde sig av. En debattartikel 
om bibliotekens betydelse för tillväxten undertecknad av regiondirektörerna i de tre länen publi-
cerades i lokalpressen med syfte att nå politiker. Underlag till att följa upp kampanjen togs fram 
för att mäta statistik, samla pressklipp och utvärdera bibliotekens eget arbete. En enkät skickades 
också ut till all personal för att kartlägga hur kampanjarbetet hade fungerat och hur personalen 
ställde sig till den övergripande kampanjen.

Efter kampanjen samlades statistik in rörande besök, utlån och nya låntagare för februari månad 
2011 för att jämföras med motsvarande period 2010. Materialet visade en tendens till att antalet 
nya låntagare ökat i större utsträckning på många bibliotek i förhållande till vad besökare och 
utlån hade gjort.5 Kampanjen uppmärksammandes också i de lokala dagstidningarna och fick 
mycket utrymme i form av artiklar.

5.1 Låna dig rik
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Den andra övergripande kampanjen började i mitten av februari 2012 och döptes till Världens 
bästa kort. Denna övergripande kampanj hade en budget på ca 200 000 kr, vilket var nästan 100 
000 kronor mindre än den första övergripande kampanjen.

Syftet med denna övergripande kampanj var att nå de människor som hade bibliotekskort men 
som sällan kom till biblioteket. Kampanjen var också ämnad för presumtiva besökare. Arbetet 
skulle utföras genom uppsökande arbete efter det egna bibliotekets förutsättningar. Genom det 
personliga mötet skulle budskapet om Världens bästa kort förstärkas.

Verktyg i arbetet var affischer, radioreklam, annonsering i lokalpress, mall för pressmeddelande, 
bildspel, vepor, tyg- och plastkassar och inte minst bibliotekens enskilda aktiviteter. Utvärdering-
en av denna övergripande kampanj, visade även denna gång stigande besöks- och utlåningssiffror 
för en del bibliotek i regionen.6 

5.2 Världens bästa kort

5 http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/statistik-10-12.pdf
6 Ibid.
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Valet på just kampanjgruppen ”övergripande kampanjerna” kom som en förfrågan på våra arbets-
platser och vi kände oss motiverade.

Arbetet i gruppen har fungerat bra. Det har känts roligt att få input och inspiration av varandra 
när man kom från så olika ställen. Värdeorden har mer omedvetet varit med under arbetets gång. 
Kanske ett tecken på att de satt sig i ryggraden?

Att arbeta med en extern kommunikationsbyrå kändes ovant för gruppen till en början men blev 
bättre efterhand när vi upplevde en ökad lyhördhet för bibliotekens olika förutsättningar.

Vi har lärt oss att:
– fokusera på målgrupper
– vara ute i god tid
– ha en realistisk plan
– låta alla komma till tals
– det alltid är bra att ha någon att bolla idéer med
– man ibland kan jobba via nätet
– det är viktigt att själva kunna påverka och styra i ett kampanjarbete

5.3 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar

Inför dialogseminarierna hade projektledningen tagit fram en lång rad med olika tänkbara mål-
grupper. Utifrån den listan fick deltagarna vaska fram de mest prioriterade och angelägna mål-
grupperna. Resultatet blev en lista på åtta målgrupper. Därefter fick varje bibliotek utifrån den 
listan och egen behovsanalys prioritera tre grupper. Prioriteringarna sammanställdes och de mest 
angelägna målgrupperna utkristalliserade sig. På så sätt blev det i slutändan en lista på de sex 
prioriterade målgrupper som det fanns utrymme att göra kampanjer för. En lärdom här var att 
välja samtidigt som det innebar att välja bort. Folkbibliotek vill av tradition vara till för alla. Men 
när det gäller marknadskommunikation är det viktigt att tänka målgruppsinriktat.

Sex olika målgruppskampanjer har genomförts. Varje kampanj togs fram av en arbetsgrupp på 
ungefär sju deltagare. Biblioteken fick i ett tidigare skede välja vilken eller vilka arbetsgrupper de 
ville ingå i och grupperna skapades utifrån det. Deltagarna i varje grupp var på så sätt geografiskt 
spridda över länen. Det här upplevdes som positivt och gav utökade nätverk. Varje grupp hade 
en budget på 30 000 kr för att ta fram material som alla bibliotek kunde använda sig av. Riktlinjer 
och checklista var framtaget för gruppernas arbete. Biblioteken hade stor valfrihet att utforma 
sitt kampanjarbete på lokal nivå. Biblioteken hade också friheten att välja att inte delta i någon av 
målgruppskampanjerna. Alla bibliotek deltog således inte i alla kampanjer.

Inför igångsättningen av kampanjarbetet hölls upptaktsdagar i början på 2011 och 2012 där kom-
munikationsbyrån tillsammans med gruppdeltagarna gick igenom det planerade arbetet. Syftet 
var att ge grupperna en gemensam plattform att utgå från. 

6 Målgruppskampanjerna
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Kampanjarbetet startade våren 2011 och avslutades hösten 2012. Ett arbete som förutom de två 
övergripande kampanjerna också innehöll sex olika målgruppskampanjer.

Kampanjgrupperna kom från olika kommuner och representerade samtliga tre deltagande län. 
Varje kampanjgrupp bestod av olika deltagare vilket gjorde att representationen av 
biblioteksanställda var god.

Metoder och verktyg från kommunikationsbyrån ledde till insikter och genuint lärande när det 
gällde marknadskommunikation.

Nedan följer beskrivningar av kampanjgruppernas eget arbete och lärande gällande 
målgruppskampanjerna.

6.1 Kampanjgruppernas arbete och lärdomar

Syftet med kampanjen var att uppmärksamma Bokälskaren som målgrupp och öka kännedomen 
om bibliotekets utbud av medier och tjänster.

Eftersom detta var den första kampanjgruppen gjordes här många erfarenheter som varit till gagn 
för de kommande kampanjgrupperna. Bland annat upptäcktes att den beräknade tiden för plane-
ring varit för kort, något som sen ändrades inför de följande kampanjerna. Likaså visade det sig 
att det var bättre att ha arbetsträffarna på heldagar istället för halva dagar eftersom många reste 
lång väg för att komma till mötena. Det var också något som ändrades i fortsättningen. 

Ett nyhetsbrev som togs fram genom kommunikationsbyrån visade sig kräva för mycket arbetsin-
satser och tid. Eftersom tiden här ändå var för kort kunde det inte mottas som tanken var. Även 
detta var en viktig erfarenhet. Kampanjgruppernas arbete måste vara realistiskt i förhållande till 
arbete och tid.

6.1.1 Kampanjgruppen för Bokälskaren
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Valet av just denna kampanjgrupp beslutades på arbetsplatsen. Vi ville göra något extra för dessa 
låntagare som man ofta bara tar för givna.

Förutom en viss tidsbrist har kampanjgruppens arbete fungerat utmärkt. Det har varit många 
idéer som bollats fram och tillbaka och värdeorden har på ett självklart sätt funnits med hela ti-
den. Kreation har upplevts som professionella men ibland setts sakna insikt i bibliotekens vardag.

Vi har lärt oss att:
- framförhållning är väldigt viktigt 
- det är viktigt att alla i personalgruppen är med
- det är värdefullt att träffa andra kollegor och lära av varandra
- kampanjarbetet tar mycket tid men är också roligt 
- ta in nya idéer till det egna biblioteket som kan användas i de fortsatta kampanjerna 
- integrera nya erfarenheter i det dagliga arbetet på biblioteket 

6.1.1.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar

Målgruppen var Bokälskaren, kvinnor i 50–65-årsåldern, med stort kulturintresse för såväl böcker 
som film, teater, konst och musik. Målgruppen symboliserades av personan Carina. Det är en 
grupp som biblioteken till stor del når redan idag, som ofta besöker biblioteken och deltar i akti-
viteter. Det finns också en del av gruppen som inte nås idag, det är bland annat de som väljer att 
köpa sina böcker eller har tillgång till böcker på annat sätt. Fokus låg på nämnd grupp men uteslöt 
inte bokälskare ur andra grupper.

Det erbjöds aktiviteter anpassade för målgruppen och kampanjen ville inge en vip-känsla hos 
trogna besökare. Biblioteken skulle också bli bättre på att marknadsföra de aktiviteter, medier 
och tjänster som finns för målgruppen.

För att nå ut med budskapet användes affischer, bokskylt, pressmeddelande, bibliotekets egna 
material, information på hemsidan med mera. Kampanjen gick av stapeln vecka 19, 2011.



15

Syftet med kampanjen var att öka den digitala delaktigheten och uppmärksamma bibliotekets 
utbud av digitala medier och tjänster. Målgruppen bjöds till biblioteket för att ta del av och prova 
på bibliotekets digitala utbud. 
Kampanjen riktades till män runt 55 år som har ett behov av och är nyfikna på digital kunskap. 
Personan Magnus togs fram. Kampanjrubriken var Från nyfiken till rik. Kampanjmaterialet bestod 
av affischer, bokmärke, folder i skyltställ, bildspel och mall för pressmeddelande. Kampanjstart 
var vecka 38, 2011. Eftersom den nationella kampanjen Digidel2013 startade ungefär samtidigt 
samordnades material och aktiviteter med den kampanjen.

6.1.2 Kampanjgruppen för Den digitalt nyfikne

Gruppen såg ”den digitalt nyfikne” som en viktig målgrupp och ville ge dem mer pedagogisk tid 
vid datorn. Vår arbetsgrupp var kreativ och hade stor tillit till varandra så arbetet i kampanjgrup-
pen fungerade bra. Om värdeorden avspeglat sig i vårt arbete kan dock vara svårt att bedöma.

Arbetsträffarna har upplevts som tillräckligt många och de fysiska träffarna har för oss varit rätt 
placerade. Även samarbetet med Kreation har känts bra. 

Vi har lärt oss att:   
- planering är A och O 
- marknadsföring är viktig för biblioteken              
- utan ett bra samarbete med personalen på biblioteket skulle det inte ha fungerat
- arbeta insiktsfullt i hur man når eller inte når sin målgrupp     
- samarbete med andra bibliotek är av stort värde

6.1.2.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar
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Arbetsgruppen för den oerfarne, som hade kampanjstart vecka 48, 2011, fick arbeta hårdare än 
tidigare grupper för att ringa in sin målgrupp och hitta budskapet. Rubriken för kampanjen blev 
Lyssna dig rik och syftet var att sprida kunskap om ljudboken.

Målgruppen omarbetades ett par gånger för att få rätt fokusgrupp. Arbetsgruppen upplevde dock 
att insnävningen av målgruppen kom lite väl sent för att hinna göra ett bra bakgrundsarbete. 
Denna kampanjgrupp var den första att använda sig av sociala medier som till exempel Facebook, 
även QR-koder användes här. Själva diskussionsforum lades in i Dropbox vilket gjorde att man lätt-
are kunde följa diskussioner och frågor utan fysiska möten.

Målgruppen var chaufförer i åldern 30-65 år, som ensamarbetar och inte har upptäckt biblioteket 
eller ljudboken. Den persona som togs fram döptes till Lasse. Uppsökande verksamhet och sam-
arbete med åkerier var sätt att nå målgruppen. Marknadsföringsmaterialet bestod av affischer 
i mindre format som biblioteken själva skrev ut, foldrar, QR-kod, Facebooksida och annons på 
Facebook. Ett reportage om kampanjen sattes in på en åkeriförenings webbplats.

6.1.3 Kampanjgruppen för Den oerfarne

”Den oerfarne” är en viktig målgrupp som biblioteken har svårt att nå. Ett av biblioteken är dess-
utom integrerat med ett lärcentrum. Därigenom kändes denna målgrupp rätt att välja för arbets-
gruppen.

Kreation ansågs som en bra hjälp när det gällde att tänka i målgrupper och snäva in en målgrupp.  
Ibland fanns dock en känsla av att bli lite styrd av dem. Gruppen hade också önskat att kommuni-
kationsbyrån hade haft bättre bakgrundskunskaper om biblioteken.

Vi har lärt oss att: 
- allt tar längre tid än man tror  
- det kan vara svårt att tänka nytt 
- ”den oerfarne” är en svår målgrupp, stor och spretig 
- förstå vad en målgrupp och en fokusgrupp är   
- arbeta i en ny mötesform
- kommunicera lokalt i kampanjarbetet
- det är bra att synas på oväntade ställen
- förstå att vi förväntas kunna ”tala för varan”; därför viktigt att ha en bred kunskap om litteratur
- litteraturförmedling är A och O för en bibliotekarie

6.1.3.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar
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Strategin för kampanjen för småbarnsföräldern var att genom barnen nå målgruppen. 
Kampanjen vände sig till småbarnsföräldrar i 30-35 årsåldern som har två barn, där det äldsta är 
2-5 år. Rubriken för kampanjen var Fantisera dig rik. Samtidigt som biblioteket gjorde aktiviteter 
för barnen, som sagor, pyssel och teater, kunde man tipsa föräldrarna om bibliotekets utbud och 
möjligheter. Personan Sigrid togs fram till första övergripande kampanjen och den återanvändes 
i den här kampanjen.

Marknadsföringsmaterialet bestod av affischer, folder, värdecheckar som biblioteket själv skrev 
ut och mall för pressmeddelande. Värdecheckarna kunde användas för att till exempel bli av med 
förseningsavgift, entré till program och låna film gratis. Goodiebags togs fram och Pixi-böcker 
att lägga i dem köptes in. För övrigt kunde biblioteken fylla på med valfritt material i dem. Även 
i denna kampanj användes ett uppsökande arbetssätt för att nå målgruppen. Förskolan är ett 
exempel på en kontaktyta som utnyttjades.

Uppföljning skedde genom en digital utvärderingsenkät till biblioteken och insamling av 
pressklipp.

6.1.4 Kampanjgruppen för Småbarnsföräldern
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Syftet med kampanjen var att biblioteken genom sitt utbud ville stödja den utvalda målgruppen, 
att förbättra sin svenska och därmed öka integrationen i det svenska samhället. Målgruppen var 
studerande kvinnor av utländsk härkomst, i åldersgruppen 25-35 år, som har ett eller flera barn. 
De har bott i Sverige två till tre år och går eller har gått på SFI, men har stort behov av träning i 
att prata svenska för att kunna bli delaktiga i samhället.
Kampanjens persona döptes till Fatima och kampanjen gick under namnet Språket gör dig rik. 
Verktyg för att nå ut till målgruppen var affischer, dragspelsfolder på flera språk, penna och mall 
för pressmeddelande. Kampanjstart var vecka 37, 2012.

6.1.5 Kampanjgruppen för Vuxenstuderande

Bakgrunden till valet att delta i kampanjgruppen var att barn och unga prioriteras. Det finns i det 
dagliga arbetet en specialinriktning mot denna grupp. Med kampanjen ville man marknadsföra 
biblioteket för småbarnsföräldrar och man såg att det fanns en utvecklingspotential inom 
området.

Arbetet med att ta fram kampanjmaterialet upplevdes kreativt, kul och lärorikt. Gruppen hade 
bra diskussioner och alla kom till tals, trots gruppens storlek på elva personer. Kampanjmaterialet 
mottogs positivt av biblioteken och deras personal. Gruppen var mycket nöjd med samarbetet 
med kommunikationsbyrån.

Kampanjen i sin helhet upplevdes som positiv och deltagarna fick tips och idéer på hur 
biblioteken kan marknadsföra sig bättre.

Arbetsträffarna var fysiska och förlagda till Kalmar. Gruppen var nöjd med fysiska träffar, men val 
av ort kunde ha varierats.

Värdeorden lyhörd, kreativ, engagerad och kompetent har hela tiden funnits med som 
bakgrundsunderlag.

Gruppen har fått ny lärdom genom samarbetet med kommunikationsbyrån. 
Kommunikationsbyrån har gett biblioteken metod och verktyg för att lansera verksamheten 
till nya grupper i samhället. 

Vi har lärt oss att: 
- förstå att marknadskommunikation skapar ett mervärde på biblioteken 
- prioritera och våga begränsa arbetet till grupper som inte är vana biblioteksbesökare - det är
  viktigt att starta arbetet i god tid 
- det inte alltid är så lyckat att kommunicera via e-post; är man många i gruppen kan det passa
  bättre att använda till exempel Dropbox
- planera i god tid så att kampanjen får möjlighet att slå rot bland övrig personal

6.1.4.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar



19

”Vuxenstuderande” sågs som en viktig målgrupp, speciellt som ett av biblioteken är integrerat 
med ett lärcentrum. Valet av kampanjgrupp var därför naturligt.
Samarbetet i kampanjgruppen har fungerat utmärkt. En styrka i gruppen har varit att vi, var och 
en, har kunnat bidra utifrån erfarenheter från olika typer av bibliotek, olika sorts låntagare. En 
fördel var också att vi kom från olika platser i regionen. Det har varit mycket intressant att följa 
och arbeta med en kampanj från början till slut.

Värdeorden; kreativa, lyhörda, engagerade och kompetenta, har varit en självklar del i 
arbetsprocessen.
Kommunikationsbyrån Kreation har upplevts som mycket professionella. 
De har varit lyhörda och bra att samarbeta med.

Arbetsträffarna kunde kanske ha varit färre men det har känts givande att mötas fysiskt. Eftersom 
vi kom från så olika delar i regionen tog resorna till träffarna för vissa alltför lång tid.

Vi har lärt oss att:
- alla som vill överleva måste marknadsföra sig
- marknadskommunikation är nödvändig oavsett om det gäller en offentlig eller privat 
  organisation
- man genom detta arbetssätt får breda kunskaper om målgruppen samt kontakter 
  med externa förmedlare vilket är en förutsättning för att lyckas
- etablera nya kontakter mellan biblioteken
- en sådan här process tar längre tid än man tror

6.1.5.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar
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Syftet med kampanjen var att stärka bibliotekets varumärke gentemot målgruppen 14-åringen. 
Kampanjens rubrik var Vadå rik? med underrubrik Den läsande 14-åringen. 
Målgruppen personifierades av Maja från första övergripande kampanjen och den nyframtagne 
personan Felix.

Kampanjmaterialet bestod av en film med läsambassadör Johan Unenge och filmare Anders 
Larsson. Filmen fanns på hemsidor, Facebook och Youtube samt spelades upp på tillgängliga mo-
nitorer. Utöver det här gjordes affischer, mall för programblad och pressmeddelande, 
QR-kod som var kopplad till en Facebooksida där en tävling om en surfplatta pågick. 
Kampanjstart var vecka 44, 2012

6.1.6 Kampanjgruppen för Tonåringen

Tonåringen i sig är ett vitt begrepp men en målgrupp som alla bibliotek vill nå. Därför valde 
deltagarna i den här kampanjgruppen att arbeta mot den målgruppen. Mötena i arbetsgruppen 
upplevdes som inspirerande och kreativa. Det har även känts positivt att träffa kollegor från andra 
bibliotek. Dock tog det tid för gruppen att komma fram till att man ville ha just 14-åringen som 
målgrupp.

Värdeorden har använts i kampanjarbetet. De har också förstärkt gruppens medvetenhet om att 
biblioteken är en fantastisk källa till rikedom på många sätt.

Kommunikationsbyrån Kreation har varit lyhörd för gruppens förslag och tagit fram ett snyggt ma-
terial till kampanjen. Samarbetet har känts bra, nyttigt, effektivt och uppstyrt. De fick igång nya 
tankar hos oss i arbetsgruppen.

Arbetsmötena har varit tillräckligt många och platsen för dem var bra för gruppen.

6.1.6.1 Kampanjgruppens utvärdering och lärdomar
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Projektledningens stöd har varit engagerat och kompetent men gruppen hade önskat lite mer 
lyhördhet vad gällde filmen. Bra att projektledningen har haft en övergripande roll, svarat snabbt 
på e-post, sammanfattat och knutit ihop.

Vi har lärt oss att: 
- arbeta med olika kommunikationsvägar för att nå målgruppen  
- se nödvändigheten i att vara flexibel och kreativ 
- alltid ha en plan B när saker inte blir som planerat 
- bygga en Facebooksida för biblioteket
- breddseminarier i anslutning till kampanjer är bra
- ibland är det bättre att använda sig av andra kommunikationsvägar än e-post  
- samarbeta med den egna förvaltningens enheter, såsom kulturskola och fritidsgårdar
- det kan ibland vara svårt att engagera all personal på biblioteket
- en hårt styrd projektledning är bra
- det är viktigt med en bra enhetlig logga

Kampanjgruppernas deltagare har inte varit kända från dialogseminariearbetet utan kommit till 
efteråt. Biblioteken har helt utifrån intresse och inriktning valt sitt deltagande i de olika kam-
panjerna. Den begränsning som fanns från början var att antalet deltagare i kampanjgrupperna 
inte skulle överstiga sju till antalet. Under 2012 har suppleantsystem använts då deltagarna ville 
försäkra sig om att få hem information genom fysiskt möte vilket gjorde att kampanjgruppernas 
storlek växte till 10-12 deltagare per mötestillfälle. När engagemang upparbetats fanns ingen 
anledning till att begränsa antalet deltagare.

Försök med att hålla kampanjgruppsmöten på nätet har gjorts men redan vid sju deltagare blev 
inte mötet tillfredsställande då det var svårt att komma till tals vid diskussioner. Mötena var till en 
början en halv dag långa. Då många reste en längre sträcka togs beslutet att bara arbeta heldagar 
och färre antal gånger samt att all e-postkonversation skulle ske så att alla kunde följa dialogen 
och också ge sin synpunkt. Detta gav sammantaget ett effektivare arbetssätt.

Ingen i kampanjgrupperna kände varandra innan första mötet. Detta gällde också projektledaren. 
Därför var det viktigt att det första mötet hölls bara med kampanjgruppen så att fria diskussioner 
kunde hållas när det gällde persona, målgrupp, marknadsföringsmaterial med mera.

Det har varit ett engagerat arbete i grupperna och uppskattningen av att få arbeta med kollegor 
från andra bibliotek och län har varit tydlig.

Att arbeta med kommunikationsbyrå har gett positiva reaktioner och bibliotekspersonalen har 
tyckt att tiden varit lärorik.

Arbetet har skett i storgrupp, grupparbeten och enskilda prestationer, den flexibiliteten är att 
rekommendera i det fortsatta arbetet. Många kan mer än det som kommer fram vid de första 
mötena, vilket ska utvecklas mer i det fortsatta arbetet.

Att projektet också haft Linnéuniversitetet med har varit uppskattat och en bibliotekschef sa: 
”Tänk att vårt lilla bibliotek uppmärksammas av Linnéuniversitetet, det känns stort”.

6.2 Gruppernas sammansättningar och relationer i grupperna
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Projektet har blivit en lärandeprocess. Det gedigna arbetet i 
de övergripande kampanjerna och i målgruppskampanjerna 
har satt spår i de egna organisationerna. Medvetenhet kring 
marknadskommunikation har gett biblioteksanställda i de tre 
länen kunskap om hur man presenterar och lanserar bibliotekets 
tjänster. Många av de deltagande biblioteken har också bildat 
egna projektgrupper, som ansvarat för projektarbetet på det 
lokala planet.

Repetition av metod och verktyg i arbetsprocessen har med tiden gett trygghet i hur 
arbetet i de olika kampanjerna skulle göras. Detta arbete kommer också att ligga till grund 
för det framtida arbete som gäller marknadskommunikation.
Att tiden för projektet varit lång, tre år, har varit till gagn för den institutionella lärdomen av 
marknadskommunikation. Det har inte varit en kurs utan ett arbete som planterats in i det 
vardagliga arbetet.  

Tydlighet och framförhållning har också varit en viktig lärdom. Grupperna har haft samma 
uppgift och det har varit att ta fram:

7 Marknadskommunikation och lärprocess

Övergripande marknadsplan
Tipslista på aktiviteter
Tidslinje för arbetet
Marknadsföringsmaterial tillsammans med kommunikationsbyrån
Pressmeddelande, vid ett par tillfällen i samarbete med informatörer från 
Regionförbundet i Kalmar och Region Blekinge
Underlag för bibliotekens utvärdering efter kampanjen

Vart och ett av de deltagande biblioteken har minst två gånger varit i delaktiga i ovanstående 
arbetsprocess.

Det kontinuerliga utvärderingsarbetet i projektet har varit progressivt då svaren gett möjlighet 
till förbättring både på det egna biblioteket och i kampanjgruppernas arbete.

Kampanjarbetet har skett i grupper där biblioteken varit representerade av både de minsta och 
de största biblioteken. Detta har gett en förståelse och insikt för hur olika arbetet varit i 
genomförandet av kampanjerna. Det har också uttryckts mycket tydligt att det varit oerhört 
nyttigt och intressant att arbeta med kollegor över kommun och länsgränserna. 
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Kreation och styrgruppen var överens om att en förutsättning för uppdraget var ett 
underifrånperspektiv där organisationen var delaktig. Hela kampanjen grundar sig därför på 
resultaten från tio heldags dialogseminarier som omfattade cirka 400 personer (över 90 % av all 
bibliotekspersonal i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län). 
Under en dag fick de under Kreations ledning arbeta med frågor kring målgrupper, behov, 
styrkor och svagheter. Detta sammanställdes av Kreation till en varumärkesplattform som 
sedan förankrades i en utsedd arbetsgrupp innan resultatet gick tillbaks till organisationen 
för avstämning. Efter insamling av synpunkter och kommentarer reviderades materialet till 
en slutlig version som sedan varit grunden för det fortsatta arbetet.

Dialogseminarierna

8 Ur Kreations perspektiv

”Låna dig rik” togs fram som ett övergripande löfte tillsammans med ett målgruppsprisma. 
När vi kom fram till formuleringen av löftet kändes det väldigt bra – både tydligt och 
underfundigt. Därför upplevde Kreation det som bekymmersamt när vi initialt förstod att det 
fanns ett visst motstånd mot löftet. Att vi så småningom fick accept på begreppet ”Låna dig rik” 
upplever vi som en viktig framgångsfaktor i projektet. Varje kommun arbetade sedan lokalt med 
förankringen av löfte, värderingar och målgrupper. Vår erfarenhet är att detta arbete varierat 
men överlag har vi känt att varumärket och löftet har accepterats, förankrats och vuxit sig 
starkare i organisationen med tiden.

Varumärket och löftet

Två större kampanjer har genomförts och här har vi haft dialog med en kampanjgrupp. 
I den inledande kampanjen i januari 2011 lade vi mycket kraft på att lansera begreppet ”Låna 
dig rik” genom utomhusreklam kompletterat med annonser. I februari 2012 lade vi fokus på 
att lyfta fram lånekortet som ”Världens bästa kort” och detta gjordes främst genom radioreklam. 
Vår uppfattning är att båda kampanjerna har haft bra genomslag även om de har skilt sig åt.

Arbetsprocess stora kampanjer

Ett stort antal personer med olika bakgrund och erfarenhet av marknadsföring har deltagit i 
framtagandet av kampanjer och material. Arbetsmetodiken var en del av processen med 
målet att deltagarna skulle lära sig hur man arbetar professionellt med begrepp som målgrupp, 
budskap, paketering och val av kanaler. Vi har en uppfattning av att resultatet på de olika 
biblioteken har varierat och att detta beror till stor del på hur de har arbetat med materialet. 
Vissa kommuner har visat på kraftigt ökad aktivitet, fler besökare och låntagare. 
På andra ställen syns inga större förändringar.

Arbetsprocess kampanjkampanjer
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Arbetet med den interna förankringen har utvärderats av kunden själv men även av Linnéuniver-
sitetet. Vi har tagit del av ett antal rapporter och uppsatser och tycker att de tillsammans ger en 
positiv bild av projektet. Visst finns det säkert saker som kunde gjorts annorlunda men överlag 
känner vi på Kreation oss mycket nöjda med hur projektet beskrivs i de utvärderingar som gjorts.

De interna effekter som har dokumenterats i organisationen är nog det mest spännande och 
positiva med hela kampanjen. Vi har fått många bevis på att man har börjat se marknadsföring 
som ett naturligt inslag i arbetet, att man förstår att man måste tänka igenom budskap, målgrupp 
etc. innan man kommunicerar. Vi har också blivit imponerade av den kraft som satts i rörelse när 
25 kommuner gör något tillsammans. Redan efter någon vecka fick man 25 000 träffar på ”låna 
dig rik” på Google. I november 2012 är det 162 000. Tillsammans med hundratals tidningsnotiser 
och andra medieinslag har biblioteken i sydost blivit väldigt synliga.

Resultat

Projektet ”Låna dig rik” har varit roligt och intressant att arbeta med. 
Att se positiva effekter av arbetet är naturligtvis glädjande även för oss som reklambyrå. 
Vi hoppas att denna förändringsprocess kommer att fortsätta och att bibliotekens organisation 
kommer att fortsätta utvecklas. Och naturligtvis är vår förhoppning att vi får vara en del i 
processen på väg mot framtidens bibliotek.

Fredrik Wiebert
Kreation

Avstamp för framtiden
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Linnéuniversitetet har ansvarat för den externa utvärderingen av projektet och jag har 
medverkat sedan uppstarten 2010. Dels som följeforskare under processen med regelbundna 
kontakter med styrgruppen, till vilken jag skrivit flera delrapporter, dels som rådgivare vid 
utvärderingsfrågor och metodutveckling. Linnéuniversitetet har också varit samordnare av 
handledningen av ett drygt tiotal studenter som skrivit uppsatser inom ramen för projektet. 
Jag är också inkopplad som fristående forskare kopplad till en analys av projektets bidrag till 
mer långsiktig institutionell biblioteksutveckling.

Teoretiskt har projektet analyserats utifrån flera utgångspunkter. I ett första steg utgick 
utvärderingen från en analys av varumärkesbegreppet och det lokala bibliotekets roller, vilket 
visade att projektet bidrog till att revitalisera folkbibliotekets grundläggande uppgifter samt 
skapa ett samlat engagemang kring idén om marknadsföring som verktyg för strategisk 
kommunikation, både inåt den egna verksamheten samt utåt gentemot allmänheten. 
Problem som uppdagades kretsade kring svårigheter att hinna med ytterligare en uppgift, 
ett för starkt beroende av inhyrda konsulter samt att marknadsföring i sig själv inte utmanar 
historiskt etablerade tankegångar. Efter den första fasen av projektet fanns en viss frustration 
över att projektet hade många olika drivkrafter och det kunde inte fastställas huruvida 
användarnas bild av biblioteket egentligen påverkats av Futurum.kom. Snarare tydde de studier 
som gjordes på att omvärldens behov av förnyelse av biblioteket varit dåligt utredda från början.

I ett andra steg utgick utvärderingen från en analys av mer explicita marknadsföringsmodeller 
kopplade till ”The Marketing Mix” och kampanjerna sågs som ett led i det man brukar kalla för 
relationsmarknadsföring. Här analyserades hur upplägget av de övergripande kampanjerna, 
budskapen i reklammaterialet och utformningen av evenemangen togs emot och uppfattades av 
personalen och medborgarna i några fall i Futurum.kom. Undersökningarna visade att Futurum.
kom fick ett positivt mottagande och fungerade som ett incitament för ökad aktivitet gentemot 
användarna och bidrog till att biblioteket öppnade upp sig för nya arenor in sitt förmedlingsarbete. 
Kampanjen uppmärksammades och uppskattades av användarna.  Den bidrog till att verksamheten 
organiserades på ett mer strategiskt och planmässigt sätt och det gemensamma kampanjarbetet 
innebar att arbetet blev mer kommunövergripande och att sammanhållningen inom det 
regionala området stärktes. Detta i sin tur upplevdes som mobiliserande gentemot andra politiska 
och administrativa nivåer och projektet fick stor uppmärksamhet på den interna biblioteksscenen. 
Den generella kampanjen leddes hårt av projektledningen och inköpta kommunikationskonsulter 
och många vittnar om att en viktig effekt blev personalens kompetensutveckling inom 
marknadsföring. Även efter kampanjerna rådde dock fortfarande osäkerhet om i vilken omfattning 
användarnas traditionella bild av biblioteket egentligen förändrats. Erfarenheterna från kampanjen 
tyder på att de bilder som förts ut av biblioteken inte blivit så radikalt utmanande samt att de som 
nåtts främst är de grupper som var engagerade även innan kampanjen satte igång.

I tredje fasen, som genom målgruppskampanjerna var mer inriktad mot olika målgruppssegment, 
innebar en tydligare anpassning gentemot enskilda användargrupper. Småbarnsföräldrar, lastbils-
chaufförer, bokälskare och digitalt oerfarna samt ungdomar blir föremål för särskilda marknads-
föringssatsningar. Den här delen av kampanjen var inte lika offensiv och genomslaget blev mer 
varierat. Effekten av insatserna blev ett ökat ömsesidigt lärande. För användarnas del, gav det en 
inblick i bibliotekets utbud och tillgänglighet och, för personalens del, fördjupades förståelsen för 
användarnas behov och mer vardagliga villkor.

9 Ur Linnéuniversitetets perspektiv
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Detta att kampanjarbetet bidrog till att öppna upp för ökad ömsesidighet i verksamhetsutform-
ningen var en viktig ursprunglig drivkraft bakom Futurum.kom. I den tredje fasen närmade 
biblioteken sig användargrupperna mer utifrån deras egna förutsättningar och fick då en större 
förståelse för vilka specifika barriärer det fanns hos olika användargrupper. Satsningen mot de 
digitalt erfarna visade exempelvis att användarna upplevde osäkerhet och behov av stöd för 
digitala tjänster utanför biblioteken. Satsningen mot småbarnsföräldrar visade på den tidspress 
som barnfamiljer lever under och lastbilschaufförernas intresse för litteratur fördjupade förståel-
sen för deras behov.

Sammantaget har fem enkätundersökningar skickats ut till all personal, ett tiotal intervjuer 
genomförts med deltagarna, samt en stor mängd ytterligare data samlats in och bearbetats i 
åtta delutvärderingar med fokus på användarnas erfarenheter. Inom ramen för utvärderingen 
som letts av Linnéuniversitetet kommer totalt tre delrapporter att skrivas samt tio examens-
arbeten. Samtliga texter publiceras elektroniskt och görs tillgängliga via projektets blogg. 
Examensuppsatserna är publicerade i Diva. Analyser och resultat från utvärderingen har hittills 
presenterats på en internationell forskningskonferens, två nationella bibliotekskonferenser samt 
ventilerats vid två tillfällen på interna möten på Linnéuniversitetet. Examensarbetena har 
ventilerats vid vetenskapligt uppsatsseminarium samt granskats av för ändamålet utsedd 
examinator. Jag har vid minst tre tillfällen diskuterat utvärderingsfrågorna och de preliminära 
rapporterna med projektets chefsgrupp.

Under projektets avslutande år kommer den sista delrapporten samt en slutrapport att skrivas, 
där slutrapporten antar formen av en mer självständig forskningsinsats. Den kommer att binda 
samman de tre delrapporterna i en teoretisk ram samt koppla projektresultaten till ett tydligare 
institutionellt förändringsperspektiv.  En analys kommer att göras av huruvida Futurum.kom 
bidragit till att förändra bibliotekens regler och rutiner, bibliotekariernas tankeramar kring sin 
professionella uppgift samt om det i någon mån påverkat bibliotekets samhälleliga uppdrag.

Angela Zetterlund
Linnéuniversitetet 

Under projektets gång har viktiga framgångsfaktorer utkristalliserat sig. Dessa har gjort att vi 
nått de resultat vi ville. Här ges några exempel på vad som är viktigt för varje framgångsfaktor.

10 Framgångsfaktorer

Att göra så många som möjligt av personalen på biblioteken delaktiga är viktigt.  Alla ska känna 
att projektet angår dem och att de vill vara med och arbeta för att nå målen. 
De inledande dialogseminarierna var ett av sätten att uppnå det här. Här fick alla deltagare 
möjlighet att komma till tals och alla hade möjlighet att prioritera målgrupper och identifiera 
bibliotekens viktigaste tjänster. Också projektledarens besök på samtliga bibliotek innan första 
kampanjen genomfördes var viktig i det här sammanhanget.

Engagera och involvera all bibliotekspersonal
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För att kunna göra kampanjer för olika målgrupper behöver man känna till målgruppernas behov. 
Några av arbetsgrupperna har gjort intervjuer med personer ur målgrupperna. På så sätt kan 
man anpassa budskapet bättre.

Lär känna målgruppens behov och förväntningar

För att kunna ta reda på om kampanjerna varit framgångsrika är det viktigt att sätta upp mål i 
förväg. Mål som är realistiska och mätbara. Inför den första övergripande kampanjen gjorde 
varje bibliotek en marknadsplan. Efter det var det frivilligt att göra marknadsplaner men varje 
arbetsgrupp gjorde planer till respektive målgruppskampanj och även till den andra 
övergripande kampanjen.

Sätt upp mål – gör en marknadsplan

Det här projektet har varit unikt i sitt slag på så sätt att tjugofem kommunbibliotek i tre län gick 
samman för att marknadsföra sina bibliotek. Det finns andra län som arbetat med marknads-
kommunikation men inte i den här omfattningen. Genom att samordna på det här sättet fick 
projektet bra resurser för att kunna satsa ordentligt på olika kampanjer.

Samordna insatser med grannkommuner eller länet

Samarbetet med kommunikationsbyrån har varit avgörande för projektets resultat. 
I kommunikationsbyråns kompetens ligger att arbeta med budskap, målgrupper och kanaler. 
Det material de tagit fram i form av till exempel affischer och foldrar har varit enhetliga och 
haft en genomgående röd tråd.

Samarbeta med kommunikationsbyrå

Tillsammans med kommunikationsbyrån har arbetsgrupperna tagit fram kampanjmaterial och 
förslag på aktiviteter som varit anpassat för varje målgrupp. Olika budskap, olika tilltal och olika 
kanaler behövs för att nå olika målgrupper.

Paketera budskapet – rätt budskap till rätt målgrupp via rätt kanal

En informatör kan vara till god hjälp för att formulera säljande pressmeddelanden och få tillgång 
till adresser till media. Med informatören kan man också diskutera strategier för att på bästa 
sätt nå ut med sina pressmeddelanden. Projektet har fått hjälp av informatörerna från 
respektive regionförbund för att skriva pressmeddelanden till de två övergripande kampanjerna. 
Den kunskapen blev grunden för att skriva pressmeddelanden på egen hand för övriga 
kampanjer.

Ta hjälp av informatör i kommunen/organisationen

Det räcker inte bara med att göra affischer och foldrar att lägga ut. Det som ger bäst effekt är att 
arbeta uppsökande utanför biblioteket. Att prata med människor om vad biblioteket kan erbjuda. 
I projektet har mycket av kampanjarbetet bedrivits på andra ställen än just på biblioteket. 
Till exempel har bibliotekspersonal kampanjat på köpcentra, bensinmackar och torg. 
Att arbeta på det här sättet har upplevts positivt och kan göras i olika syften.

Bli synlig utanför biblioteket med ditt budskap – dyk upp på ovän-
tade ställen, använd fria ytor och webb/sociala medier
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Andra sätt att bli synlig utanför biblioteksrummet är att använda sig av anslagstavlor, olika 
webbar, Facebook och andra fria annonseringsytor som den egna kommunen kan erbjuda. 
Det här är ställen där den enda kostnaden är den egna arbetstiden.

Att annonsera i press kan vara kostsamt. Om inte det är möjligt, kan en artikel eller ett radio- 
eller tv-inslag ge lika mycket reklam som en annons. I de flesta fall har biblioteken i projektet 
haft goda kontakter med lokal media och ett stort antal artiklar har blivit publicerade under 
projektets gång. Särskilt under den första övergripande kampanjen när Låna dig rik 
etablerades var uppmärksamheten i lokalpressen stor.

Kontakta media – annonser är dyrt så en artikel eller inslag i radio 
och tv är värt mycket

För att veta om projektet är på rätt spår eller för att kunna göra justeringar under arbetets gång 
är det viktigt att göra kontinuerliga utvärderingar. I projektet har olika typer av utvärderingar 
gjorts. Efter varje kampanj har biblioteken utvärderat arbetet och rapporterat till projektledaren 
som sammanställt och dragit slutsatser. Vid olika tillfällen har också enkäter skickats ut till samtlig 
bibliotekspersonal för att kartlägga attityden till projektet och de olika delarna. Utöver det här 
har Linnéuniversitetet i ett vetenskapligt utvärderingsprojekt följt projektet från början till slut.

Det som också varit viktigt för projektets resultat och framgång har varit att

Utvärdera – vilken effekt har insatsen haft? Vad har vi lärt oss?

samtliga chefer engagerade sig i projektet

dialogseminarierna blev hävstången för projektet

biblioteken genomförde målgruppsanalyser utifrån resultatet av dialogseminarierna

grupperingarna för målgruppskampanjerna kom till stånd och att gemensamt 
utvecklingsarbete bedrevs i dessa grupper och att de genomförde behovsanalyser 
för sina målgrupper

styrgruppens medlemmar var drivande och aktiva och tog ett gemensamt ansvar

ett nära samarbete etablerades mellan projektledaren och kommunikationsbyrån

Att ha haft både Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbiblioteks Sydost med som drivande 
samverkanspartners har haft stor betydelse för det totala projektarbetet. Frågor om nutid och 
framtid i projektet har alltid varit en punkt på dagordningen, både vid regionernas egna 
chefsmöten och vid gemensamma chefsmöten. 

Vid gemensamma planeringsmöten med Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbiblioteks Sydost 
har alltid status för projektet lyfts.

11 Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydosts 
     betydelse för samarbetet
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Vid möten med de enskilda biblioteken har man också varit överens om att gemensamma projekt 
ska ägas och drivas av Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbiblioteks Sydost. Ett projekt av 
liknande dignitet hade varit svårt att genomföra utan de båda region- och länsbiblioteken. Detta 
gäller både sammanhållning av, och inte minst ekonomin i, projektet.

För att se hur väl projektet har fyllt sitt syfte kan man titta på målen som sattes upp i 
projektets inledning.

12 Måluppfyllelse

Skapa ett gemensamt varumärke för samtliga bibliotek i Kalmar, Blekinge och 
Kronobergs län.
 - Varumärket Låna dig rik har skapats, marknadsförts och etablerats på 
   biblioteken i länen. Låna dig rik har använts som utgångspunkt för det 
   arbete som gjorts och de kampanjer som genomförts. Bibliotekspersonalen 
   har tagit till sig varumärket.

Ökat intresse för bibliotekets tjänster och service hos allmänheten.
 - Eftersom det inte funnits möjlighet att övergripande undersöka om 
   allmänhetens användning av bibliotek har förändrats är det svårt att dra 
   några slutsatser om det. Statistik för utlån, antal besökare och nya låntagare 
   har samlats in vid två tillfällen men den statistiken ger inga tydliga 
   tendenser.

Öka beredskapen och kompetensen för extern marknadskommunikation hos all bib-
liotekspersonal i tre län.
 - Det är bland personalen det går att visa på förändringar. Kompetensen har 
   ökat tillsammans med medvetenheten och vikten av marknads-
   kommunikation. Det som har bidragit till det här är dialogseminarierna och 
   arbetsgruppernas målgruppsarbete tillsammans med kommunikations-
   byråns medverkan. Varje bibliotek har deltagit i minst en arbetsgrupp och på
   så sätt varit med i processen att ta fram en kampanj.

Skapa ett pilotsamarbete mellan bibliotek i tre län som är av nationellt intresse. Pro-
jektet ska tjäna som förebild för andra regionsamarbeten.
 - Arbetet med att ta fram kampanjer har gjorts i processer som hela tiden
   förfinats. Det finns bibliotek i andra län som arbetat med marknads-
   kommunikation. Men det här projektet är det hittills största i sitt slag med
   tjugofem bibliotek i tre län som gör gemensam insats. Projektet har också
   varit inbjudet att medverka på konferenser och träffar för att delge resultat 
   och erfarenheter.
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Arbetet med att göra om projektet till ordinarie verksamhet påbörjades i början av 2011. Första 
gången vid ett planeringsmöte mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar, där olika 
scenarier ventilerades. Ett förslag utmejslades som sedan presenterades för projektets styrgrupp. 
Här enades man om ett förslag som sedan förankrades vid bibliotekschefsmöten i de tre länen.

Nu finns alltså en fortsättning av Låna dig rik under 2013. Men hur det blir det 2014, 2015 
och framöver? Bedömningen är att samarbetet även rullar på under dessa år men här kan 
det ta olika inriktning. Klart är att Futurum.kom blivit ett begrepp att tratta ner framtida 
projekt i - ett samlingsnamn för nya projekt som kopplas till Futurum.kom.

Vad talar för detta? Bibliotekspersonal har då under fyra år med kommunikationsbyrån lärt sig 
arbetssätt och metoder inom såväl kommunikation som utvecklingsarbete. De flesta har insett 
att gemensamma medel inom marknadskommunikation ger ett bättre resursutnyttjande och 
mer effekt. Samarbete har blivit ett naturligt inslag i bibliotekens arbete och läns- och 
regionbiblioteken ser samlande projekt och gemensamt utvecklingsarbete som en nödvändig 
förutsättning för att stärka bibliotekens roll i framtiden. Futurum.kom och Låna dig rik har blivit 
välkända varumärken att hänga upp utvecklingsarbetet på.

14 ”Mer Futurum.kom”:  a never ending story

En tanke i början av projektet var att skapa ett projekt som skulle bli så givande för biblioteken 
att de skulle vilja fortsätta satsa på marknadskommunikation. När projektet började närma sig 
slutet tog styrgruppen fram ett förslag på hur arbetet skulle kunna fortsätta under 2013. 
En viss kampanjtrötthet märktes i slutet av projektet. Alla bibliotek deltog inte i alla kampanjer. 
Arbetet behövde gå in i en lugnare fas. Förslaget gick ut på att en ny omgång dialogseminarier 
skulle genomföras under första kvartalet 2013 och att en kampanj genomförs under hösten 
samma år. Dialogseminarierna kommer att fördjupa kunskaperna inom marknadskommunikation. 
Vad kampanjen ska fokusera på återstår att se. 

Det fortsatta arbetet bygger på att såväl läns- och regionbibliotek som kommunbibliotek fortsät-
ter att satsa såväl personella som ekonomiska resurser, om än i mindre omfattning. Förslaget 
diskuterades och förankrades hos bibliotekscheferna och godkändes. För att bekräfta sin medver-
kan ombads biblioteken att skriva under en avsiktsförklaring, på samma sätt som i inledningen 
på projektet. Samtliga bibliotek utom två kommer att delta i det fortsatta arbetet under 2013. 
Samarbetet med kommunikationsbyrån kommer att fortsätta. Styrgruppen utökas med en person 
och arbetar vidare på samma sätt som tidigare.

När planerna för projektet började diskuteras sa en bibliotekchef: ”Vi har inte råd att inte vara 
med”.  Det upplevdes som viktigt att vara med i den gemensamma satsningen. På egen hand 
skulle inte biblioteket kunna göra en satsning i den här storleken. Förhoppningsvis känner den 
chefen att biblioteket fått valuta för sin insats i form av pengar och arbete. Ett tecken på det är att 
de allra flesta bibliotek vill fortsätta arbeta med marknadskommunikation under kommande år.

13 Från projekt till ordinarie verksamhet



31

Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar län
Projektägare

Elisabeth Aquilonius, Regionbiblioteket i Kalmar län (t.o.m. 2010-08-31) 
Lisa Lundqvist, Regionbiblioteket i Kalmar län (fr.o.m. 2010-09-01)

Projektledare

15 Deltagarna i de olika grupperna

Länsbibliotek Sydost
Samarbetspartner

Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost, ordförande
Viveca Alfeldt, Emmaboda
Iréne Karlsson, Växjö, (t.o.m. våren 2012)
Anna-Karin Axelsson, Växjö (fr.o.m. hösten 2012)
Suzanne Hammargren, Kalmar
Eva Wernersson, Karlskrona
Christer Bergqvist, Regionbiblioteket i Kalmar län
Ulf Redmo, Länsbibliotek Sydost
Lisa Lundqvist, adjungerad

Styrgruppen

Bibliotekscheferna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län
Referensgrupp

Fredrik Wiebert
Malin Månsson (2010-2011)
Joakim Daunéus (2012)

Kreation

Angela Zetterlund
Linnéuniversitetet

Trine Nyberg , Regionförbundet i Kalmar län 
Johan Holmgren, Region Blekinge

Informatörer

Ljungby (Jens Christansson)
Borgholm (Gunilla Lydmark)
Västervik (Dag Jonasson)
Karlskrona (Lisa Elmers (2010-2011), Sara Liljegren (2012))
Växjö (Karin Thunstedt)             

Övergripande kampanjerna
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Karlskrona (Åsa Fransson, Emma Lundqvist)
Mörbylånga (Christin Bergman)
Mörbylånga (Lars Strandbo)
Nybro (Gunilla Lindvall) 
Torsås (Rigmor Johansson)
Uppvidinge (Cecilia Ryman)

Bokälskaren

Alvesta (Susanne Leek, Juliane Straub)
Lessebo (Birgitta Ekstrand)
Olofström (Lena Engkjaer, Ann-Charlotte Fandén)
Sölvesborg (Marcus Bernhardsson)
Växjö (Allan Nilsson, Margareta Karlsson, Christina Behrenz)

Vuxenstuderande/Språket gör dig rik

Hultsfred (Marie Viklund)
Karlshamn (Karin Asplund)
Ljungby (Jan Wettemar)
Markaryd (Pia Hardinsson)
Torsås (Gunilla Svensson)
Växjö (Stina Fernholm)

Den digitalt ovane/Från nyfiken rik

Kalmar (Caroline Hellström)
Lessebo (Cecilia Ungerbäck Smith)
Nybro (Malin Wadin)
Oskarshamn (Karin Enocksson)
Tingsryd (Kristina Samuelsson, Sara Wijk)
Växjö (Sofia Sundeby, Stina Fernholm, Cecilia Kennerfors)
Älmhult (Pernilla Ragnarsson, Tina Andersson)

Småbarnsföräldern/Fantisera dig rik

Alvesta (Kristina Kallenskog)
Emmaboda (Ola Kumlin)
Högsby (Ulla Magnusson)
Kalmar (Ylva Jacobsson, Thomas Olofsson, Ann-Catrin Johansson)
Karlskrona (Carina Fredriksson)
Vimmerby (Jakob Nylin Nilsson)
Västervik (Dag Jonasson, Päivi Rantala)

Den oerfarne/Lyssna dig rik

Borgholm (Anna Hallberg, Hannah Krahner)
Högsby (Carina Hansson, Ulla Magnusson)
Kalmar (Helena Magnusson)
Karlshamn (Rolf Andersson)
Mönsterås (Lil Eriksson, Elizabeth Carlsson)
Ronneby (Liselott Mathisson, Carl-Gustav Hansson)
Emmaboda (Lena Jonasson)

Tonåringen/Vadå rik?
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Intern projektblogg: 
Extern projektblogg:
Projektdirektiv:

Allmänt om projektet

16 Länklista

http://futurumbibl.wordpress.com/ 
http://www.lanadigrik.se
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/
futurum-kom-direktiv20114-11.pdf 

Facebooksida Vadå rik?
Film Vadå rik?
Facebooksida Lyssna dig rik

Från kampanjerna

http://www.facebook.com/VadaRik
http://www.youtube.com/watch?v=e6noyiJheAc
http://www.facebook.com/lyssnadigrik

Delrapport 1

Delrapport 2

Linnéuniversitetets utvärderingsprojekt

http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/
utvc3a4rderingen-delrapport-1.pdf
http://futurumbibl.files.wordpress.com/2009/05/
futurum_delrapport_2_-2011.pdf

Emma Svensson och Hanna Tollin: 
”Jag hade inte fattat att det gällde 
biblioteket” – en utvärdering av 
marknadsföringskampanjen ”Låna 
dig rik” i Kalmar.

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=
diva2:435286

Mikael Nilsson: Låna dig rik: om 
en marknadsföringskampanj i tre 
regioner och dess mottagande i 
lokalpressen.

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=
diva2:446059

Marie Johansson: Att göra det 
oväntade – en utvärdering av 
marknadsföringskampanjen ”Låna 
dig rik” på ett mindre folkbibliotek.

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf;jsessionid=
20ad49166750508f10d9a26f9acb?searchId=1&pid=di
va2:445517

Emma Bengtsson: Den stressade 
småbarnsföräldern

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=
diva2:533172

Anna Braun och Sabina Larsson: 
Bibliotekariers och lastbilschauf-
förers syn på ”Lyssna dig rik”-
kampanjen

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=
diva2:534669
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Emmy Blom och Sofie Karlsson: 
Synen på bibliotek förändras inte 
på en dag – En utvärdering av 
klusterkampanjen ”Den digitalt 
nyfikne” på ett folkbibliotek.

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=
diva2:569980

Övriga uppsatser

Claes Karlsson: Att skapa bilden 
av biblioteket : åtta bibliotekari-
ers upplevelser av deltagandet i 
projekt Futurum.kom

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=
diva2:441668
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