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Futurum.kom  -  förändringsarbete genom marknadskommunikation 
 
Vårt paper avser att presentera och diskutera projektet Futurum.kom, som drivs av Regionbibliotek 
Kalmar och Länsbibliotek Sydost tillsammans med alla 25 kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län. Projektet är treårigt och startade 2010. 
 
Bakgrunden är en önskan om att anpassa sig till ett ökat konkurrensutsatt sammanhang och en 
medvetenhet om att det är viktigare än någonsin att nå ut med de unika tjänster som biblioteken har 
att erbjuda. 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 Internet. Aktiviteter som visar bibliotekens aktualitet för barn och andra 
prioriterade målgrupper är därför viktig. Framförallt handlar det om bibliotekens synlighet i 
kunskaps- och informationssamhället. Genom att kraftsamla alla biblioteksenheter tror vi att vi 
tillsammans kan kommunicera bilden av biblioteken som en demokratisk arena för alla. 
Syftet är att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information 
i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Syftet har delats upp i fyra mål. Projektet vill 
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 samt skapa ett pilotsamarbete 
mellan biblioteken i tre län som är av nationellt intresse. Projektet ska tjäna som förebild för andra 
regionsamarbeten. 
 
Projektet samverkar med en del externa parter, som exempelvis Kreation Reklambyrå i Kalmar. 
Kommunikationsbyråns kompetens ligger i att paketera rätt budskap till rätt målgrupp via rätt kanal 
och utforma marknadsföringsmaterial. All bibliotekspersonal utbildas i extern 
marknadskommunikation och utvecklingsarbete. Detta inleddes med dialogseminarier för all 
bibliotekspersonal vid tio tillfällen under våren 2010.  Biblioteken arbetar med värdegrunder. Ett av 
resultaten vid dialogseminarierna var att de fyra kärnvärdena lyhörd, kreativ, kompetent och 
engagerad som ska genomsyra och prägla kampanjer och verksamhet utkristalliserade sig. 
 
En övergripande extern kampanj genomfördes i januari 2011 för att etablera det gemensamma 
varumärket Låna dig rik. Detta varumärke eller löfte är ett annat resultat från dialogseminarierna. Via 
stortavlor, affischer, bussreklam, annonser och en mängd aktiviteter på och utanför biblioteken 
visades budskapet upp. Kampanjen hade under hösten 2011 föregåtts av omfattande 
förankringsarbete bland bibliotekspersonalen samt upprättande av marknadsplaner. En liknande 
kampanj kommer att genomföras under början av 2012. 
 
Projektet samverkar även med Linnéuniversitetet i Växjö, som ansvarar för den vetenskapliga 
utvärderingen av projektet, under ledning av Fil Dr Angela Zetterlund. Utvärderingen innebär dels att 
projektet följs under alla tre åren och att data samlas in om det som sker i projektet och dels att 
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projektets slutresultat uppsummeras och analyseras.  Utvärderingen sker i ett antal steg . Nedan 
visas vilka teoretiska delperspektiv som kommer att användas i analysen. 
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Figur 3 Utvärderingens teoretiska fokus 
 

Vi arbetar med ett huvudsakligen empiriskt och tolkande arbetssätt och eftersträvar därmed att få 
ett rikt underlag i form av skriftlig dokumentation och intervjuutsagor. Det finns i projektet även 
möjlighet att tolka annat material i form av blogginlägg, kursmaterial och olika trycksaker. Som 
komplement kommer vi emellertid även att ha tillgång till en stor mängd kvantitativa data som 
samlas in via bibliotekens administrativa system, såsom statistik över besök, utlån, förvärv, 
cirkulation och övriga aktiviteter som redovisas per automatik inom de olika organisationerna. Nedan 
visas en översikt över utvärderingens empiriska metoder och källor. 

 

 
Figur 2. Översikt över källor och empiriska metoder 
 
Ett problem som vi ser redan nu är det att den här studien kommer att producera en del disparata 
delresultat, med lokalt fokus och utifrån lokala kriterier. Det blir, och brukar alltid bli, svårigheter att 
väga samman olika bedömningar och dra bestämda slutsatser om satsningens samlade värde. Här 
finns lite olika vägar att gå, man brukar tala om deskriptiv respektive preskriptiv ansats, men vi har i 
nuläget inte avgjort hur vi skall förhålla oss till detta. Utvärderingen, precis som projektarbetet per se 
har som överordnat mål att vara ett sätt att ”lära i görande”, men måluppfyllelseperspektivet 
kommer ändå att vara viktigt. Frågan om i vilken mån olika delstudier.  
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Det är för tidigt att kunna se långsiktiga effekter. Efter den första kampanjen samlades statistik in 
rörande besök, utlån och nya låntagare för februari månad 2011 för att jämföras med motsvarande 
period 2010. Men i materialet finns en tendens till att antalet nya låntagare hör ökat i större 
utsträckning på en hel del bibliotek än besökare och utlån har gjort. Kampanjen uppmärksammande 
också i de lokala dagstidningarna och fick mycket utrymme i form av artiklar. Totalt kommer 
utvärderingen att rymma ett tiotal delundersökningar, som kommer att sammanställas i en 
slutrapport under december 2012. Det här papperet kommer att koncentrera framställningen mot de 
resultat som framkommit under de första två projektåren. 

Länkar 
Extern information finns på http://www.lanadigrik.se/ och intern information på 
http://futurumbibl.wordpress.com/.  
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