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Abstract: 
 
The object of this paper is to examine the marketing of PUNKTmedis, a youth library. 
In order to do so we have looked at two different perspectives; how the library has 
marketed itself towards its target group, and how young people perceive what 
PUNKTmedis has to offer.  
 
The thesis’ foundation is a case study. Since the question at hand concerns the library’s 
intentions with and execution of its marketing efforts, as well as the target group’s 
opinion of them, the empirical data is based partially on an interview with the head of 
marketing at PUNKTmedis, and partially on a target group questionnaire. Two 
marketing theories, transaction theory and theory of relations, serve as frame of 
reference to the empirical data. 
 
The thesis establishes that PUNKTmedis has succeeded well at marketing in some 
aspects, not so well in others. The library’s strong points have been; creating an 
environment for youth and working hard at having fruitful dialogues with them. 
PUNKTmedis’ weakest point has been marketing in order to get new users to the library 
and the poll establishes that the few efforts that have been made have had little impact. 
 
 
 
Nyckelord: Ungdomsbibliotek, PUNKTmedis, profilerat bibliotek, marknadsföring, 
ungdomar, folkbibliotek, fallstudie. 
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1. Inledning 
 
År 2002 togs ett fullmäktigebeslut i Stockholmsstadshus om att ett ungdomsbibliotek 
skall öppnas vid Medborgarplatsen i Stockholm. I Stockholms stadsbiblioteks 
biblioteksplan för åren 2002 till 2006 skrevs: ”Stockholms stadsbibliotek ska etablera 
ett speciellt bibliotek för kunskapssökande ungdomar, främst för högstadieelever och 
gymnasister: Ett bibliotek som har öppet så länge ungdomarna behöver det.” 
(Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan 2002, s. 8). 
Resultatet blev ett bibliotek som förlades till Medborgarplatsens biblioteks befintliga 
lokaler och fick namnet PUNKTmedis. Enligt rapporten Vad vill de unga ha? 
(Pettersson, 2004) framtagen av Stockholms stadsbibliotek så ska PUNKTmedis vara 
öppet för alla och ha en klar ungdomsinriktning med målgruppen ungdomar i åldrarna 
13 till 19 år. 1 Syftet med PUNKTmedis är att biblioteket ska fungera som en mötesplats 
men även ett ställe för studier, skapande och avkoppling vilket framgår av rapporten  
 
Då vår uppsats handlar om ungdomar har vi valt att ibland använda oss av ord och 
begrepp som är typiska för gruppen. Detta dels för att den intervju vi genomfört som en 
del av vår studie delvis kretsade kring dessa begrepp, men också för att de texter vi 
studerat använder sig av dem. Vi ville med detta grepp också få ett bättre flöde i 
uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
 
Folkbiblioteken är och har länge varit en naturlig del av det lokala samhället. Dess roller 
och funktioner är många och skiftande. Inom en och samma organisation ryms såväl ett 
demokratiskt ansvar som ett kulturförmedlande och ett kunskapsförmedlande åtagande. 
Gemensamt för bibliotekens verksamheter är att de inte kan vara statiska utan att de 
hela tiden måste utvecklas i takt med omvärlden för att fylla den funktion de är ämnade 
att uppfylla. Under det senaste decenniet har såväl informationsindustrin som 
kultursfären förändrats och utvecklats, detta är något som påverkat biblioteken på 
många sätt.  
 
Eftersom informationsindustrins framväxt ställer nya och ökade krav på den enskilde 
medborgaren, ställs också nya krav på biblioteken vars traditionella 
kunskapsförmedlande verksamhet nu även inkluderar en informationsförmedling som 
svarar mot det växande behovet av snabb och uppdaterad information som dagens 
samhälle ställer krav på. Kultursfärens förändring har medfört en ökad konkurrens 
mellan olika medier om vår tid. Tv- och dataspelen har utvecklats och försäljningen av 
dem ökat, tv-utbudet har ökat, liksom utbudet av ljudböcker och e-böcker. Vissa av 
dessa medier har biblioteken valt att ta in i sitt bestånd medan andra lämnats utanför. 
Många folkbibliotek förmedlar exempelvis dataspel, medan tv-spel på bibliotek 
fortfarande är en diskussionsfråga. I en rapport från Statens kulturråd, Folkbiblioteken 
2004 (2005), framgår att den totala utlåningen av medier sjunkit sedan början av 1990-
talet. Vad gäller inköp har bibliotekens inköp av böcker minskat sedan år 2000 medan 
AV-medier (cd-skivor, grammofonskivor, ljudband, video, dvd) ökar. AV-medierna är 
populärare än böckerna och lånas i snitt ut 3,7 gånger per enhet och år medan böckerna 
lånas ut 1,5 gång.  
 
                                                   
1 Rapporten återfinns på Stockholmsstadsbiblioteks webbsidor: 
http://www.ssb.stockholm.se. På PUNKTmedis’ startsida finns en länk med texten ”så 
gjorde vi ett ungdomsbibliotek” vilken leder fram till rapporten. 
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 I Statens kulturråds rapport, Om kulturell mångfald (2005), vilken är kulturrådets 
omvärldsanalys på temat kulturell välfärd, framgår att intresset för litteratur har ökat, 
delvis tillföljd av sänkningen av bokmomsen, samt ett ökat intresse för nya typer av 
litteraturförmedling som poetry slam och skrivarkurser. Många folkbibliotek har tagit 
tillvara på detta förnyade litteraturintresse genom att göra det till en del av 
programverksamheten.   
 
För att biblioteken ska kunna bemöta de nya behov som uppstår i och med de stora 
förändringar som sker i kultur- och informationsindustrin, krävs emellertid inte bara att 
biblioteken följer med i utvecklingen, anpassar sig och utvecklas. Biblioteken måste 
också kommunicera med sina användare och förmedla de förändringar som kommit till 
stånd inom organisationen.  
 
Den danska studien ”Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling” (Andersson & 
Skot-Hansen, 1994) visar fyra roller för folkbiblioteken, vilka är: kulturcentrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Forskarna till studien 
argumenterar i sina framtidsstrategier för att folkbiblioteken i samklang med sin lokala 
miljö ska profilera sin verksamhet samt vara synliga och samarbeta med andra 
institutioner.  
 
Med den här uppsatsen vill vi undersöka ett profilerat bibliotek, närmare bestämt 
ungdomsbiblioteket PUNKTmedis, och dess marknadsföring för att se huruvida 
bibliotekets användare är medvetna om den anpassning som skett. Vi vill se ifall 
ungdomarna vet vilka tjänster och vilken miljö biblioteket har att erbjuda och om 
biblioteket har lyckats marknadsföra sig som en modern och samhällsnyttig 
organisation eller om bilden av biblioteket som en förvaringsplats för dammiga 
tegelstensromaner lever kvar.  

1.2 Uppsatsens disposition 
 
I uppsatsens inledning försöker vi ge en helhetsbild av undersökningsproblemet och 
dess kontext. Vi inleder med att beskriva den miljö biblioteken verkar i idag och 
övergår sedan till att beskriva det bibliotek som uppsatsen behandlar, nämligen 
PUNKTmedis. Vi för därtill en kort diskussion kring ungdomar ur ett kulturellt 
perspektiv och redogör för marknadsföringsbegrepp. Dessa båda delar är centrala för 
uppsatsen och den bakomliggande undersökningen vilket är anledningen till att vi valt 
att lyfta fram dem redan i inledningen. Det första kapitlet avslutas med en översiktlig 
presentation av undersökningen där vi kort redogör för syfte, metod och 
frågeställningar. 
 
I kapitel två återfinns ett urval av de tidigare studier som finns på området. Då 
PUNKTmedis är ett nära nog unikt projekt, saknas studier som direkt motsvarar den 
som presenteras i den här uppsatsen. Vi har därför valt att undersöka studier vars fokus 
gränsar till vårt. Kapitlet är indelat i tre avsnitt, i den första delen presenteras en uppsats 
om PUNKTmedis, Identitet sökes, skriven av två medstudenter på Högskolan i Borås, 
Karin Axelsson och Tina Hallendal (2005). I kapitlets andra avsnitt återfinns ett antal 
artiklar kring marknadsföring och bibliotek och i det tredje och sista avsnittet redogör vi 
för tidigare forskning kring ungdomar och bibliotek.  
 
Kapitel tre innehåller en redogörelse för de teorier vi valt att använda oss av, 
transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Kapitlet avslutas med en  
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förklaring till hur vi valt att i vårt arbete förhålla oss till dessa båda teorier och hur de 
kommer att appliceras på vår problemformulering.   
 
I kapitel fyra inleder vi med att presentera fallstudien, som är den forskningsstrategi vi 
valt att använda oss av. Presentationen är teoretisk och ger en översiktlig bild av 
fallstudien som forskningsstrategi och dess möjligheter. Därefter följer en redogörelse 
för undersökningens genomförande i vår studie där vi beskriver vår 
undersökningsdesign, datainsamlingsmetoder och användning av den teoretiska 
referensramen.  
 
Kapitel fem innehåller vår resultatredovisning. I den första delen presenteras resultatet 
av den intervju vi gjort med Cecilia von Strokirch, som är den tjänsteman som ansvarar 
för PUNKTmedis marknadsföring, och i den andra presenteras resultatet av vår 
enkätundersökning. I bilaga 2 återfinns de enkäter vi använt oss av i undersökningen.     
 
Analys och diskussion återfinns i kapitel sex. Vi har försökt att strukturera upp analys 
och diskussion på ett så logiskt sätt som möjligt, vilket har lett till att kapitlet har ganska 
många avsnitt. Inledningsvis går vi igenom resultatet av vår undersökning mot 
bakgrund av vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter analyserar och diskuterar vi 
resultatet utifrån vår teoretiska referensram, varpå en diskussion kring hur 
PUNKTmedis’ marknadsföring ter sig i förhållande till aktuell forskning på området. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning och förslag på vidare forskning.  
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där vi utifrån vårt syfte redogör för 
uppsatsens, och den bakomliggande undersökningens, huvuddrag.  

1.3 PUNKTmedis – ett ungdomsbibliotek  

Då ungdomar är en prioriterad målgrupp för biblioteksverksamheten beslutade man år 
2002 vid Stockholms kommunfullmäktige att öppna ett ungdomsbibliotek vid 
Medborgarplatsen. Biblioteket invigdes februari 2005. Rapporten Vad vill de unga ha? 
av Yvonne Pettersson behandlar arbetet inför starten av PUNKTmedis. 
Ungdomsbiblioteket inhystes under samma tak som Medborgarplatsens bibliotek men 
kom att utgöra en egen tydligt avgränsad avdelning. Ungdomsbiblioteket, som fick 
namnet PUNKTmedis, är i första hand tänkt att fungera som kulturell och social 
mötesplats, men också att vara ett rum för studier, avkoppling och skapande (Pettersson, 
2004 s. 1).   

Bibliotekets målgrupp är ungdomar mellan 13 och 19 år, en grupp som annars är lite 
bortglömd på biblioteken där det vanligen finns både barnavdelning och 
vuxenavdelning men sällan någon plats särskilt utformad för ungdomar. I de 
fokusgruppsdiskussioner som genomfördes inför planeringen av biblioteket framkom 
också vikten av det egna utrymmet, då ungdomarna efterfrågade en plats som var deras 
egen, ett bibliotek utan äldre som rynkar pannan åt dem och där de slipper snubbla över 
Alfons Åberg-böcker (Pettersson, 2004 s. 7). 

För att skapa ett bibliotek anpassat till målgruppen bildades tidigt fyra fokusgrupper 
bestående av sammanlagt 37 ungdomar. För att nå en varierad gruppsammansättning 
använde man sig av ett rekryteringsformulär med frågor som bl.a. behandlade familj, 
skola, fritid, kompisar, litteratur och bibliotek (Pettersson, 2004 s. 1-3). 

I fokusgrupperna diskuterades allt från bibliotekets fysiska design till mediabestånd och 
evenemang. I gruppdiskussionerna framkom att ungdomarna ville ha ett levande 
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bibliotek med mycket aktiviteter med och för unga. De aktiviteter som efterfrågades var 
bland annat filmvisning, poesikvällar, skrivarkurser, teater, konserter och debattkvällar 
(Pettersson, 2004 s. 3-7). 

Också vad gällde mediabeståndet var fokusgrupperna med och planerade. För 
ungdomarna var det viktigt med ett brett utbud av musik och film, men också kring mer 
traditionella media som tidskrifter och böcker fanns önskemål. Fokusgrupperna bidrog 
till att utveckla mediabeståndet genom att både lämna inköpsförslag och genom att följa 
med till boklådor och affärer för inköp av media. Spel att spela på biblioteket 
efterfrågades också, såväl brädspel som data/tv-spel (Pettersson, 2004 s. 5-7). 

Bibliotekets fysiska utformning, såväl design som funktion, har anpassats för att passa 
användargruppen. Bland annat har bokbeståndet organiserats efter kategori i stället för 
efter SAB-systemet, då fokusgruppsdeltagarna upplevde SAB-systemet som krångligt, 
konstigt och ologiskt. Bibliotekets färgsättning och möbler har även de valts i samråd 
med ungdomarna i fokusgrupperna (Pettersson, 2004 s. 3, 4). 

Ungdomarnas uppfattning av personalen på ett bibliotek varierar, många tycker att 
personalen ofta är lite stel och tråkig. När ungdomarna får beskriva sin drömpersonal så 
ska den vara ung och med både kvinnliga och manliga bibliotekarier men framförallt så 
ska de visa intresse, vara hjälpsamma och gärna insatta i det som ungdomarna 
efterfrågar (Pettersson, 2004 s. 4).  

 I undersökningen fokuserade Yvonne Pettersson också på vad ungdomarna ansåg om 
dagens bibliotek. Hon konstaterar att eftersom förhållandevis få ungdomar besöker 
bibliotek idag så måste det bero på att bibliotekets utbud inte motsvarar det behov och 
krav som dagens ungdomar ställer. En annan orsak kan vara att ungdomarna helt enkelt 
inte vet vad biblioteket har att erbjuda idag. Biblioteket måste helt enkelt bli bättre på 
att marknadsföra sig (Pettersson, 2004 s. 4).    

Efter det inledande arbetet med fokusgrupper bildades en referensgrupp bestående av 
fyra killar och fyra tjejer i åldrarna 13 till 18. Referensgruppsarbetet var från början 
tänkt som ett kontinuerligt inslag i planeringen av bibliotekets verksamhet och 
utveckling. Vid den inledande intervjun vi gjorde i början av uppsatsarbetet framkom 
det emellertid att referensgruppen varit svår att hålla samman, något som med tiden 
ledde till att den avvecklades helt. För att biblioteket ändå ska kunna utvecklas och 
drivas i enighet med målgruppens önskemål försöker man att vara öppen för och 
efterfråga förslag i kontakten med användarna. På biblioteket finns även en förslagslåda 
uppställd för att öka möjligheten för ungdomarna att lämna förslag kring allt som rör 
biblioteket (Pettersson, 2004 s. 7, 8).   

PUNKTmedis övergripande målsättning är att bli en naturlig plats för unga att tillbringa 
sin fritid på, i eget eller andras sällskap: ett socialt och kulturellt centrum för ungdomar. 
Även om biblioteket också vill vara en plats för studier, med läxhjälp på programmet 
och tillgång till bland annat facklitteratur och databaser är det framförallt på ungdomars 
fritid och fritidsintressen man satsar. De evenemang som anordnas är fritidsbetonade 
och har ofta en kulturell anknytning. Exempel på evenemang under vintern 2006 är: 
rollspel, manga special, författarbesök, bokcirkel och poesikurs. Bibliotekets syfte är att 
berika ungdomarnas fritid snarare än att förbättra deras studieprestationer (Pettersson, 
2004 s. 7).      
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1.4 Forskning kring ungdomar 

Då PUNKTmedis målgrupp är ungdomar vill vi resonera lite kring ungdomsbegreppet. 
Vi utgår från PUNKTmedis definition av ungdomar som individer mellan 13 till 19 år 
och kommer här inte att utveckla eller definiera ungdomsbegreppet närmare. Däremot 
vill vi lyfta in begreppet i en bredare social kontext.  

Pedagogikforskaren Bengt Larsson skriver, på uppdrag av Ungdomsstyrelsen, i Arenor 
för alla: En studie om ungas kultur- och fritidsvanor att ungdomsåren kan beskrivas 
som en livsfas där man lämnat barndomen och är på väg att bli vuxen. Livsfasen ser 
olika ut för olika personer men det är en period av livet som man delar med andra i den 
egna generationen. Under denna period är identitetsskapandet det centrala hos 
individen. Ungdomsperioden är något icke statiskt. Vad som kännetecknas som ungdom 
idag, kännetecknas som något annat några år senare. Ungdomsperioden förändras 
eftersom man befinner sig i ett visst historiskt skede (Larsson 2005, s. 13).  

 Dagens ungdomsperiod är längre än för hundra år sedan, den har förlängts åt båda 
hållen på åldersskalan. Den biologiska mognaden, pubertetsutvecklingen, har 
tidigarelagts (mot för 100 år sedan) och den sociala mognaden, vuxenlivet, har 
förskjutits uppåt som en följd av förlängd skoltid och senare inträde på 
arbetsmarknaden. Idag erbjuds människor fler levnadsmöjligheter och nya sätt för 
individen att organisera och leva sina liv. Globaliseringen förklaras som en av de 
bidragande faktorerna både som ett övergripande fenomen höjt över våra huvuden men 
också något som påverkar den enskilde individen (Larsson 2005, s. 14).  

 Individen har idag fått ökade chanser att välja livsstil vilket är betydelsefullt när den 
egna identiteten ska formas. Handlingsfriheten hos individen blir större när traditionerna 
tappar mark. Individens möjligheter att välja livsstil har ökat och han kan välja livsstil 
utifrån sina egna intressen och önskningar. Texten förklarar dock att även om individen 
är frikopplad från det kollektiva är det inte säkert att det innebär att valen är mer 
individuella idag eller fria från individens levnadsvillkor. Detta p.g.a. att valet av livsstil 
alltid är knutet till ett socialt/kulturellt sammanhang (Larsson 2005, s. 14). 

Ungdomar i Sverige idag lever i en tid som förändras snabbare än för tidigare 
generationer. Detta gäller både i arbetslivet och i samhället. Avstånden för 
kommunikation och kontakt minskar i betydelse, omvärlden kommer närmare. På lokal 
nivå står vi idag under större inflytande av det globala. Samhället ses som 
oöverskådligt, motsägelsefullt och svårtolkat för individen. Den grupp i samhället som 
kanske tydligast ställs mot dessa nya villkor är ungdomarna. Nya intryck ska brytas mot 
inre upplevelser och nya identiteter skapas på vägen till att bli vuxen (Larsson 2005, s. 
14).  

Den tyske sociologforskaren Thomas Ziehe talar om ungdomar som kulturellt friställda 
i Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet (1993). Traditioner som växt fram 
under generationer är på väg att försvinna. De traditioner och regler som nu byggs om, 
byggs om i en sådan fart att dagens föräldragenerationer har svårt att hänga med och 
bidra med råd hur livet bör levas. Föräldrarna har enligt Ziehe berövats från möjligheten 
att vara den trygge ledsagaren för ungdomarna som de varit i tidigare generationer 
(Ziehe 1993, s. 38-39). Ungdomars sociokulturella friställning innebär såväl ett tvång 
som en möjlighet att frigöra sig från föräldrarnas och vuxenvärldens värderingar och 
regelverk. Ungdomars fokus ligger på uppbyggandet och befästandet av egna 
subkulturer och subkulturella uttryck. Ziehe menar att detta görs i syfte att skapa sig en 
identitet, bli ett subjekt: ungdomars kulturyttring är uttryck för längtan efter 
subjektivering (Ziehe 1993, s. 38-39). 
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Johan Fornäs är forskare inom kultur och samhälle vid Linköping universitet och har 
skrivit om ungdomsforskning i antologin Ungdomskultur i Sverige (1994). Fornäs 
nämner fyra olika sätt att avgränsa ungdom inom ungdomsforskning, där den mest 
använda och samtidigt den mest svårgripbara påminner mycket om Ziehes syn på 
ungdomlighet: ”ungdomlighet [är] något kulturellt bestämt, i ett diskursivt spel med 
musikaliska, visuella och verbala tecken som avgör vad som är ungt i förhållande till det 
som tolkas som barnsligt respektive vuxet” (Fornäs 1994, s. 19). Här kommer Ziehes 
syn att ungdomar eftersträvar subjektivering till uttryck. Fornäs menar att hela 
forskningsfältet präglas av tvärvetenskaplighet och svåra gränsdragningar, där vissa 
forskare betonar att de är ”ungdoms(kultur)forskare” och andra hävdar sig vara 
”(ungdoms)kulturforskare” (Fornäs 1994, s. 18).  

Såväl Ziehes som Fornäs’ studier visar på att forskning kring ungdomar och hela 
forskningsfältet kring ungdomar och kultur verkar präglas av komplexitet och 
tvärvetenskaplighet. Men vad kommer forskningen kring ungdomar fram till? 

En undersökning som Ungdomsstyrelsen genomfört, De kallar oss unga (2003), 
förklarar vad fritiden betyder för dagens ungdomar. Först och främst är fritiden något 
som skattas högt. Fritiden kan användas på olika sätt och ha olika funktioner men en 
önskan om att få umgås med sina nära vänner under fritiden är det som kommer högst 
på listan, visar en undersökning gjord av ungdomsstyrelsen. Vid värderingen av 
fritidens funktion tycker 90 procent av ungdomarna att det är viktigt att det man gör på 
fritiden är roligt. Att lära sig nya saker tycker 80 procent är betydelsefullt. Att få 
uttrycka sin personlighet på fritiden tycker 66 procent är av stor vikt. 43 procent tycker 
det är viktigt att det man gör på fritiden ska man ha nytta för i framtiden (De kallar oss 
unga 2003, s. 101-113).       

Också utbudet av aktiviteter ökar oavbrutet idag. Nya genrer och stilar uppstår. Ett 
motsatsförhållande kanske uppstår, d.v.s. att ungdomar väljer att lägga ner all sin tid på 
en enstaka aktivitet och avstå från andra (Larsson 2005, s. 16).  

Slutligen förklarar Arenor för alla att från 1960-talet och 30 år framåt ser man en ökad 
institutionalisering inom kultur- och fritidsområdet. Ungdomars fritid kan då närmast 
beskrivas som kontrollerad och organiserad. Idag verkar denna trend plana ut och 
ungdomarna söker sig inte längre i huvudsak till verksamheter som är föreningsbundna 
eller finansierade av offentlig sektor (Larsson 2005, s. 16). För PUNKTmedis kan detta 
vara en positiv trend. Biblioteket erbjuder vissa organiserade aktiviteter, men värnar 
framförallt om möjligheten till spontana besök, bland annat genom att ha förhållandevis 
långa öppettider.  

1.5 Marknadsföringsbegreppet 
 
För PUNKTmedis, liksom för andra nischade bibliotek, är marknadsföring ett viktigt 
instrument för att förändra och utveckla den bild och de föreställningar målgruppen har 
av bibliotek. Det är genom marknadsföring biblioteket kan delge användarna 
bibliotekets inriktning och anpassning. Det är med hjälp av marknadsföring biblioteket 
kan tala om att det finns.   
 
Vad är då marknadsföring? Roland Knutsson och Ingmar Tufvesson skriver i en artikel i 
Nationalencyklopedin (2007):”marknadsföring (eng. marketing) är dels en funktion i 
företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi” samt: 
”marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få 
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människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i 
företaget” (www.ne.se [2007-01-25]). 
 
I vårt fall kretsar marknadsföringen kring en nystartad organisation (biblioteket 
PUNKTmedis) som skapat sig en egen nisch på marknaden. Nationalencyklopedin 
förklarar ordet nisch med: ”inom företagsekonomi ett begränsat verksamhetsområde 
inom vilket ett företag specialiserat sig, i regel karakteriserat av ringa konkurrens. 
Nischföretag söker marknadssegment som är tillräckligt stora för att vara lönsamma 
men som saknar ekonomiskt intresse för större aktörer” (www.ne.se [2007-01-25]). 
 
I vår uppsats kommer vi att koncentrera oss på marknadsföringsbegreppen 
transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Dessa båda modeller 
utvecklar vi längre fram i uppsatsen. 
 
Transaktionsmarknadsföring fokuserar på enskilda köp och byten (transaktioner) och är 
vanlig bl.a. inom detaljhandeln som ett instrument för att sälja så mycket som möjligt av 
en viss produkt. I vårt arbete kommer vi emellertid att utgå ifrån en variant av 
transaktionsmarknadsföringen vilken är anpassad för bibliotek. Modellen representeras 
av Eileen Elliot de Sáez men fokus ligger till del på den s.k. 4-p modellen vars kanske 
mest kända förespråkare är Philip Kotler.  
 
Ett av de stora namnen inom relationsmarknadsföring är Christian Grönroos, och det är 
också hans tolkning av relationsmarknadsföring vi kommer att använda oss av. Inom 
relationsmarknadsföringen läggs inte vikten vid enskilda transaktioner utan vid den 
relation som byggs upp mellan företag och kund.  

1.6 Vår undersökning – syfte, frågeställningar och metod 
 
Bilden av biblioteket som i första hand en litteraturförmedlande institution är stark, och 
för att nå ut med en mer nyanserad bild där också bibliotekets övriga funktioner har en 
plats krävs att biblioteken kommunicerar med sina användare. En viktig kanal för 
kommunikation är marknadsföring, ett område som biblioteken traditionellt varit dåliga 
på att använda sig av. För nischade bibliotek blir marknadsföringen extra viktig, då de 
ofta har en specifik, och därmed snävare målgrupp och en verksamhet som i många 
avseenden skiljer sig från den traditionella.      
 
För PUNKTmedis, som är ett nyöppnat ungdomsbibliotek, är marknadsföring ett viktigt 
redskap för att visa målgruppen att biblioteket finns och vad det har att erbjuda, men 
också för att förändra den bild unga har av bibliotek som en plats där de inte riktigt 
passar in. Under uppbyggnaden av biblioteket tog man hjälp av referensgrupper för att 
så långt som möjligt anpassa biblioteket till målgruppen, men för att ungdomarna ska 
komma till biblioteket krävs dessutom att PUNKTmedis lyckas förmedla bilden av 
biblioteket som en plats för dem. Vår tanke med uppsatsen är att undersöka hur väl 
biblioteket har lyckats med detta.   
 
Med vår undersökning avser vi att dels undersöka hur PUNKTmedis marknadsför sig 
gentemot sin målgrupp och dels att klarlägga vad ungdomarna uppfattar att biblioteket 
har att erbjuda för att på så vis få en bild av hur väl biblioteket lyckats med sin 
marknadsföring. De frågor vi behandlar är:  
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- Vilket är PUNKTmedis’ budskap och hur går man till väga för att marknadsföra 

det? 
- Hur uppfattar målgruppen bibliotekets budskap?  
- Hur uppfattar målgruppen bilden av biblioteket?  

  
Eftersom vår frågeställning berör såväl PUNKTmedis’ intentioner och utförande av 
marknadsföringen som målgruppens uppfattning av densamma, har vi valt att använda 
oss av fallstudie som forskningsstrategi. Fallstudien är en flexibel forskningsstrategi 
som fokuserar på ett specifikt fenomen, i vårt fall PUNKTmedis’ marknadsföring. Det 
finns inga bestämda datainsamlingsmetoder kopplade till fallstudien, vilket ger 
forskaren fria händer att nyttja de metoder han eller hon anser tjäna undersökningens 
syfte bäst (Merriam 1994, s. 24, 25). För vår undersökning har vi valt att kombinera 
insamlingsmetoderna intervju och enkätundersökning. En närmare presentation av 
metod och genomförande av undersökningen återfinns i kapitel fyra. 
 
För att besvara den första frågan i vår frågeställning kommer vi att genomföra en 
intervju med den person som är marknadsföringsansvarig på PUNKTmedis. De två sista 
frågorna ämnar vi besvara med hjälp av en enkätundersökning där vi vänder oss direkt 
till bibliotekets målgrupp, d.v.s. ungdomar i åldrarna 13 till 19 vilka på något sätt har 
anknytning till stadsdelen Södermalm i Stockholm där PUNKTmedis är beläget. Vi 
kommer sedan att analysera resultatet av vår undersökning mot bakgrund av två olika 
marknadsföringsteorier, transaktionsteori och relationsteori. Dessa teorier presenteras i 
uppsatsens tredje kapitel.  
 
Vi har tänkt använda de Sáez och Grönroos i vår studie för att uppnå undersökningens 
syfte, vilket är tvådelat: dels att undersöka hur PUNKTmedis marknadsför sig, dels att 
undersöka huruvida PUNKTmedis marknadsföring lyckats. Vi kommer att närmare 
presentera de Sáez och Grönroos teorier i avsnitt 3, men här kan kort beskrivas att de 
Sáez teori har sina rötter i mer ”klassisk” marknadsföring (med grund i Kotlers 
teoribygge), där en kund ska fås att köpa en produkt av en producent. Grönroos’ teori 
handlar mer om relationen mellan kund och producent och fokus ligger här på att denna 
relation underhålls. Vi kopplar våra teoretiker till de 3 ovannämnda frågeställningarna, 
där den första frågan hör samman med den transaktionsfokuserande teorin som de Sáez 
förespråkar och frågorna 2 och 3 hör ihop med Grönroos’ teori, då fokus här ligger på 
hur målgruppens relation till biblioteken ser ut.       

1.7 Sökvägar och källor 
 
Vi inledde vårt uppsatsarbete med att orientera oss i de ämnen som uppsatsen berör. 
Innan vi kunde börja skriva eller planera vår undersökning ville vi veta mer, dels om 
PUNKTmedis givetvis, men också om hur relationen mellan bibliotek och ungdomar 
ser ut och hur biblioteken marknadsför sig gentemot användargruppen ungdomar. 
Inledningsvis bemödade vi oss alltså inte att söka efter detaljerad information utan 
inriktade oss istället på att skaffa oss en övergripande bild av det ämne vi valt att 
studera. Vi läste därför ett antal artiklar om PUNKTmedis i branschspecifika tidskrifter, 
så som biblioteksbladet, och i dagstidningar och frågade även ett par bibliotekarier som 
varit där på studiebesök om hur deras bild av biblioteket såg ut. Vi besökte också 
PUNKTmedis för att själva göra oss en bild av biblioteket.  
För att orientera oss i ämnet ungdomar och bibliotek, och undersöka hur bibliotekens 
marknadsföring gentemot ungdomar ser ut, använde vi oss i första hand av Google och 
sökte på ord som ”ungdomar, bibliotek”, ”ungdomsbibliotek” ”ungdomar, bibliotek, 
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marknadsföring” och liknande kombinationer. Vad vi fann var i första hand artiklar och 
uppsatser som behandlade de brister som finns i folkbibliotekens sätt att möta ungdomar 
som användargrupp. Något vi däremot inte fann var information kring hur bibliotekens 
marknadsföring gentemot ungdomar bedrivs, eller om hur man bedriver marknadsföring 
gentemot ungdomar ur ett mer allmänt perspektiv. Däremot fanns det relativt gott om 
artiklar som behandlade negativa konsekvenser av reklam riktad mot barn och unga. 
När vi uteslöt begreppet ”ungdomar” i våra sökningar och i stället riktade in oss på att 
finna information om bibliotek och marknadsföring blev bilden en annan, kring detta 
ämne har det skrivits en hel del. Genom dessa sökningar stod det snart klart för oss att 
Kotlers modell med de fyra p:na  ett vanligt förekommande marknadsföringsverktyg 
inom biblioteksvärlden. 
 
När vi så orienterat oss och hittat några utgångspunkter gick vi in för att finna mer 
specifik information. Vi sökte efter tidigare forskning och material till vår uppsats i 
databaser och kataloger såsom Libris, LISA, ERIC, Inspec och den lokala 
bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås. Vi använde oss också av referenslistor och 
källförteckningar i böcker och magisteruppsatser och vi har också tacksamt emottagit 
förslag på material från våra handledare. Sökord vi använt oss av i databas- och 
katalogsökningarna är t.ex. ungdomsbibliotek, PUNKTmedis, profilerat bibliotek, 
ungdomar, marknadsföring, folkbibliotek, fallstudie och de engelska orden youth 
library, marketing, libraries, samt kombinationer av dessa ord.      
 
Den metod vi använt oss av i vår informationssökning, att börja med en ganska vid 
sökning för att sedan snäva in och specificera oss har fungerat bra för oss. Genom att 
orientera oss i ämnet fick vi egna referensramar och en vis förförståelse för det ämne vi 
valt innan vi började söka efter det material som skulle ingå i själva uppsatsen och 
kunde därför bättre värdera det material vi slutligen valde att använda oss av i vårt 
arbete.  
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2. Tidigare studier  
 
Under den här rubriken ska vi presentera vad som skrivits om marknadsföring av 
bibliotek vars verksamhet riktar sig till ungdomar. Artiklar vilka kretsar kring  
marknadsföring och bibliotek finns det relativt gott om, medan forskningen kring 
marknadsföring riktad specifikt mot ungdomar inte har samma kvantitativa spridning. 
Under arbetets gång har vi trots allt tagit del av en hel del intressanta artiklar. Vi vill här 
ge en överblick av forskningsfältet med hjälp av litteratur vi tycker är relevant för 
uppsatsens syfte. Vi har valt material som är skrivet från 1990 och framåt eftersom vi 
vill ha så ny forskning som möjligt.  

2.1 Tidigare studier kring PUNKTmedis  
 
I magisteruppsatsen Identitet : sökes – Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en 
väg ur folkbibliotekens identitetskris av Karin Axelsson och Tina Hallendal (2005:141) 
skriven vid Högskolan i Borås studeras hur en satsning på en bestämd målgrupp 
(ungdomar) kan påverka folkbibliotekets identitet. Utgångspunkten i uppsatsen är att 
folkbiblioteken lider av en identitetskris då de anses vara allt för alla. Genom att titta på 
biblioteket PUNKTmedis vill uppsatsförfattarna få svar på sin fråga hur synen på 
folkbibliotekets identitet förändras när det görs en satsning på en prioriterad målgrupp 
(Axelsson & Hallendal 2005, s. 61).  
 
I uppsatsen undersöker Karin Axelsson och Tina Hallendal de tre bibliotekssfärerna 
brukarsfären, politikersfären och bibliotekssfären för att se om dessa olika grupper har 
olika syn på vad ett bibliotek är och vad biblioteket bör göra. Uppsatsförfattarna 
kommer fram till att den värdering som förknippas starkast med det traditionella 
biblioteket är demokrati. Bibliotekssfären och politikersfären betonar starkt 
bildningsaspekten avseende traditionella bibliotek medan brukarsfären har en negativ 
bild av det traditionella biblioteket (Axelsson & Hallendal 2005, s. 61).   
 
De tre grupperna är alla ense om vad PUNKTmedis identitet står för. Dessa är 
biblioteket som en mötesplats och som ett kulturellt centrum. Även brukarinflytandet 
som var viktigt vid uppbyggandet av PUNKTmedis, är de tre överrens om som viktigt 
för PUNKTmedis’ identitet (Axelsson & Hallendal 2005, s. 61).  
 
I uppsatsen undersöks också vad framtidens bibliotek helst ska bestå av enligt de tre 
grupperna. Brukarna vill se att biblioteken i framtiden ska fungera som PUNKTmedis 
gör med mycket brukarinflytande. Politikerna betonar främst biblioteket som lärcentra 
och bibliotekssfären vill se flera olika roller för biblioteken såsom lärcentra, mötesplats 
och ett ställe som främjar ungas språkutveckling (Axelsson & Hallendal 2005, s. 62).     
 
Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att brukarinflytandet som PUNKTmedis satsat på är 
av stor vikt för att ungdomarna ska känna att biblioteket är något för dem. 
Brukarinflytande är något som det vore bra att traditionella bibliotek använde sig mera 
av för att komma ur folkbibliotekens identitetskris. PUNKTmedis kan ses som en 
möjlig väg ut ur denna identitetskris. PUNKTmedis kan ses som en övergång mellan 
dagens och framtidens bibliotek där man väljer att satsa på en specifik målgrupp anser 
uppsatsförfattarna (Axelsson & Hallendal 2005, s. 61).  
 
Karin Axelsson och Tina Hallendal konstaterar med sin uppsats att PUNKTmedis kan 
ses som en brygga mellan dagens och framtidens bibliotek. I vår uppsats undersöker vi 
hur väl PUNKTmedis hittills lyckats med detta. Vi kommer inte att använda oss av 
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ovannämnda magisteruppsats i vårt analys- och diskussionsavsnitt men det känns viktigt 
att redovisa den eftersom uppsatsen specifikt behandlar PUNKTmedis.    

2.2 Tidigare studier kring marknadsföring av bibliotek (artiklar från 
perioden 1999-2005)  
 
Att få ett bibliotek att anses som en ”cool” plats att vara på är väldigt svårt berättar 
Elaine Meyers (som är koordinator för ett samarbete mellan folkbiblioteken och ett 
projekt gentemot ungdomar i USA) i texten The coolness factor: Ten libraries listen to 
youth (1999), efter att en undersökning gjorts om hur ungdomar uppfattar sitt lokala 
bibliotek. Undersökningen ägde rum mellan november 1998 och maj 1999. Svar som 
erhölls var bl.a.: 
 

- biblioteken är platser fyllda med nördar 
- ungdomar behöver mer tillgång till teknik och mer träning i att använda den 
- personalen är inte hjälpsam eller tillmötesgående 
- ungdomar behöver hjälp med skolprojekt  
- biblioteket måste tillhandahålla bättre material 
- ungdomarna behöver ett välkomnande bibliotek, inte ett bårhus 
- bibliotekets öppettider är inte anpassat efter ungdomarna 
- möjligheter för ungdomarna att själva jobba i biblioteket mot betalning 
(Meyers 1999, s. 42) 

 
Artikelförfattaren frågar sig om vi är på väg mot en trend hos ungdomar där biblioteket 
som plats uppfattas som ”ingenting” och framförallt om biblioteken kan ändra på den 
trenden. Vidare skriver Elaine Meyers att begreppet “cool” för en tonåring innefattar 
kvalitet. En produkt måste alltså ha god kvalitet om den ska uppfattas som ”cool”. 
Undersökningen gav följande resultat på de delar som biblioteket måste tillhandahålla 
och öka kvalitén på för att få godkänt hos sin publik: 

- Tekniken är en av huvudorsakerna till varför ungdomarna kommer till 
biblioteket. Ungdomarna upplever datorerna och programmen som gamla och 
långsamma. Överhuvudtaget efterlyser man nyare multimedia.  

- Bättre kontakt med bibliotekarien efterlyses. Många ungdomar kommer till 
biblioteket för att få hjälp med en skoluppgift men får ingen eller bristfällig 
hjälp.  

- Rummet uppfattas som något mörkt, tråkigt ställe, nästan som ett bårhus. 
Möblerna beskrivs som obekväma. Biblioteket ska både tillhandahålla en tyst 
plats där man kan studera och en social plats med liv och rörelse där man kan 
lyssna på musik, se tv etc.  

- Ungdomarna vill ha nya fina böcker och gärna extra många exemplar av de som 
är populära. Biblioteket ska tillhandahålla nya filmer och cd skivor, material 
som speglar ungdomars identitet.  

- Ungdomarna upplever biblioteket som en allt för tyst plats med för mycket 
regler. Man får inte äta där, de vill ha ett café eller dylikt. Avgifter för försent 
lämnade böcker gillar man inte och öppettiderna är inte bra  

(Meyers 1999, s. 43–45). 
 
 
Förutom kvalitetsbegreppet så tar texten upp en andra komponent för att en produkt ska 
uppfattas som ”cool”. Det är att produkten måste vara anpassad efter sin målgrupp. 
Biblioteket ska ha en image som uppfattas som relevant och lämplig för ungdomar.  När 
ungdomarna fick frågan om hur biblioteken skulle förändra sin image till något bättre 
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var det många som svarade att de ville hjälpa till med det genom att själva, mot 
ersättning, jobba i biblioteket. Tjänster de kunde utföra kunde vara att hjälpa människor 
med datorerna, organisera böckerna, hjälpa människor att hitta en bok, läsa för barn, 
läxhjälp, hjälpa bibliotekarierna att hitta material till biblioteket. Undersökningen visade 
också att ungdomarna efterfrågade material som biblioteket redan tillhandahöll men 
som var för dåligt marknadsförda att ungdomarna inte visste att materialet existerade. 
Ungdomarna är villiga att hjälpa till med marknadsföringen och de betonar vikten av att 
sprida ordet till vänner som ett av de bättre sätten att marknadsföra bibliotekets utbud. 
Ungdomarna måste bli mer involverade i biblioteket för att marknadsföringen ska 
fungera och nå ut till fler. Artikelförfattaren konstaterar att det är en lång väg att gå för 
biblioteken för att bli en plats med rätt image. Den goda nyheten är att ungdomarna är 
villiga att hjälpa biblioteket att komma upp till en bättre nivå. Biblioteket ska lyssna, 
lära och agera för att anamma den nya tidens service och utrymme (Meyers 1999, s. 45). 
 
Elaine Meyers artikel tar upp kvalitetsbegreppet och image som betydelsefulla element i 
marknadsföringen av bibliotek. Författaren visar med artikeln att fler inom 
biblioteksvärlden behöver använda sig av dessa marknadsföringstermer.  
  
I artikeln Promoting public library partnerships with youth agencies (2001) av Joan 
Costello m.fl.(författarna är verksamma på universitetet i Chicago inom området sociala 
studier gentemot ungdomar) uppmärksammas hur bibliotek kan samarbeta med andra 
ungdomsorganisationer. Författarna förklarar vilken utsatt grupp ungdomar oftast är och 
hur lätt de kan komma på glid i samhället om de inte får rätt vägledning. Texten tar upp 
bibliotekens roll och mål gentemot ungdomar och lämnar en rad exempel på bibliotek 
som byggt upp diverse program för ungdomar. Sammanfattningen av artikeln är att 
bibliotek som samarbetar med andra organisationer på så sätt marknadsför biblioteket 
och förhoppningsvis lockar till sig ungdomar som normalt inte besöker biblioteket. 
Detta är speciellt viktigt eftersom biblioteken vanligtvis är dåliga på att marknadsföra 
hur biblioteken utvecklas och förändras. Många ungdomar har en bild av biblioteket 
som en institution vilken endast tillhandahåller böcker. Denna bild kan förändras med 
hjälp av samarbete med andra organisationer. Ett samarbete som främst är till för att 
hjälpa ungdomar men samtidigt också en marknadsföring av biblioteket genom att 
ungdomar sprider en positiv bild av bibliotekets verksamhet (Costello et al. 2001, s. 8 - 
13).   
 
Bilden som artikeln förmedlar att samarbete mellan biblioteket och andra organisationer 
är en bra metod för bibliotekets marknadsföring, är något som återkommer i flera av de 
artiklar vi studerat. I nästa artikel från Danmark lämnas ett exempel på detta där ett 
bibliotek slås samman med en fritidsgård för att få mer ungdomar till biblioteket.    
 
I den danska tidningen Bibliotekspressen finns en artikel, Ungdomsklub og bibliotek 
under samme tag i Morkov (2001) av Nina Rise, som handlar om hur ett bibliotek 
startar ett samarbete med en junior/ungdomsklubb (i fortsättningen översatt till 
fritidsgård) för att locka till sig nya och fler besökare. Nina Rise är projektledare för 
detta samarbete. I projektet kopplas de två lokalerna, som ligger i anslutning till 
varandra, samman. Ungdomsböcker och böcker för äldre barn flyttades in i 
fritidsgårdens lokal för att integreras med ungdomarnas aktiviteter som bl.a. är att spela 
playstation, se på film, spela spel m.m. I och med samarbetet utökas också öppettiderna 
för biblioteket från 10 timmar till 46 timmar/vecka. Projektet ses som mycket lyckat. 
Utlåningen och besökarna har ökat markant. Att placera böcker i fritidsgårdens lokal 
smittar av sig till besökarna så att de blir intresserade av böcker och lockar även till sig 
s.k. ickebesökare. Trots framgången konstateras att det är många i samhället som inte 
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känner till förändringarna och att det behövs pr-arbete för att så många som möjligt får 
upp ögonen för projektet (Rise 2001, s. 285–286).  
 
Nina Rises artikel visar på ett lyckat samarbete mellan en fritidsgård och ett bibliotek. 
Vad man däremot inte lyckas med tillfullo är att nå ut med sitt nya samarbete till alla.  
  
Attracting young adults to public libraries (2002) av Pat Bauer och Kay Bishop redogör 
för en undersökning i USA där författarna velat få reda på hur ungdomar lockas till 
biblioteken. De båda författarna är verksamma professorer på universitetet i South 
Florida, Tampa med inriktning på ungdomsforskning. De konstaterar att läs- och 
skrivkunnighet förbättras med hjälp av biblioteken och därför är det av stor vikt att 
biblioteken lyckas med att få dit fler ungdomar. Man använder sig av kvalitativ och 
kvantitativ (intervjuer och enkäter) metod i undersökningen. Både bibliotekarier och 
ungdomar medverkar i undersökningen.  
 
Undersökningen kretsar kring två huvudfrågor: Vilka strategier och vilket utbud/service 
är de mest lämpliga för att locka till sig ungdomar (Bauer & Bishop 2002, s. 36–39)? 
Ungdomarna och bibliotekarierna är ense om att någon form av caféverksamhet på 
biblioteket vore bra för att locka till sig ungdomar. Båda grupperna anser att reklam om 
deras verksamhet i form av posters och flygare ska finnas tillgängligt på hela biblioteket 
och inte bara på ungdomsavdelningen för att på så sätt bättre få ut information om deras 
verksamhet. Båda grupperna anser också att en effektiv strategi för att bättra på 
besökstalen är att besökarna tar med vänner till biblioteket (Bauer & Bishop 2002, s. 
39). 
  
Bibliotekarierna tror att den effektivaste strategin för att locka till sig nya användare är 
att bibliotekets budskap sprids muntligt medan ungdomarna anser bibliotekets lokal i 
form av bekväm, attraktiv miljö är det bästa för att locka till sig nya användare.  Att 
biblioteket samarbetar med skolbiblioteket för att dra till sig ungdomar hamnar i mitten 
på resultatskalan hos båda grupperna. Dock tycker inte ungdomarna att biblioteken via 
skolbiblioteken lyckas marknadsföra sig. En kanal där man däremot lyckas att 
marknadsföra sig enligt ungdomarna är via andra ungdomsorganisationer på orten som 
samarbetar med biblioteket. En stor skillnad i undersökningen visade sig i vikten av en 
bra webbsida för att locka till sig nya besökare. Bibliotekarierna tyckte inte att en 
attraktiv webbsida var av stor betydelse medan ungdomarna ansåg att den har en mycket 
stor betydelse (Bauer & Bishop 2002, s. 41-42).  
 
Angående service och utbud så var de tre högst rankade förslagen hos både 
bibliotekarierna och ungdomarna att biblioteket tillhandahåller Internet, får hjälp med 
informationssökning och slutligen möjlighet till volontärarbete för ungdomarna i 
biblioteket (Bauer & Bishop 2002, s. 42).  
 
Läxhjälp ansågs som ganska viktigt av bibliotekarierna men inte alls speciellt viktigt av 
ungdomarna. Att biblioteket tillhandahåller specialintresseområden för ungdomar och 
visar upp dem ansågs av ungdomarna viktigare än vad bibliotekarierna trodde. 
Sagostunder för barn rankas i botten hos bibliotekarierna men högt hos ungdomarna och 
artikelförfattarna föreslår att ungdomarna kan involveras i biblioteksarbetet i form av 
volontärarbete inom områden som intresserar dem. Olika sorters litterära diskussioner 
(bokprat) ses av bibliotekarierna som viktiga medan ungdomarna inte ser dem som 
speciellt betydelsefulla. Att biblioteket tillhandahåller föreläsningar med grupper ur 
arbetslivet anses bland ungdomarna som mindre intressanta och bibliotekarierna ansåg 
dem som ännu mindre viktiga (Bauer & Bishop 2002, s. 42).  
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Slutligen konstaterar författarna att det krävs att personalen är engagerad och har lätt för 
att jobba med ungdomar om de ska komma tillbaka till biblioteket. Internet och andra 
elektroniska tjänster ses som mycket viktiga för att behålla ungdomarna som besökare. 
Vad som också är viktigt är att biblioteket tillhandahåller specialområden inom litteratur 
och musik, att de arrangerar boksamtal, samt att biblioteken samarbetar med skolor och 
organisationer för att synas (Bauer & Bishop 2002, s. 43).  
 
Här tas återigen vikten av att biblioteket samarbetar med andra organisationer upp för 
att locka till sig besökare. Men det är nu bara en del av marknadsföringsåtgärderna som 
är av betydelse. Kvalitetsbegreppet, både den tekniska (t.ex. inventarier) och den 
funktionella (t.ex. det fysiska bemötandet) och deras kvalitéer är av stor betydelse anser 
både ungdomarna och bibliotekarierna. 
 
Inspired! Award-winning library marketing av Antony Brewerton (2003) är en studie av 
en serie marknadsföringskampanjer på ett universitetsbibliotek. Antony Brewerton är 
verksam på Oxford Brookes universitetet där han är projektledare inom områdena konst 
och socialvetenskap. Här poängteras vikten av strategisk planering (t.ex. att man 
utvärderar sin verksamhet och ser framtida möjliga scenarion inom sitt arbetsområde) 
och av att betrakta marknadsföring som en pågående process. Kampanjer där man 
använder sig av posters och affischer med fyndiga bilder och slagkraftig undertext tas 
upp som bra metoder (Brewerton 2003, s. 275).  
 
Värt att tänka på i denna artikel är att marknadsföringen är en process som måste 
underhållas. Det räcker inte med att marknadsföra sig en gång och sedan hoppas att 
låntagarna kommer. Marknadsföring måste ske kontinuerligt, vilket man också kan se i 
nästa artikel.    
 
Studien The changing image of Birmingham libraries: marketing strategy into action, 
av Brian Gambles och Heike Schuster (båda författarna verksamma på Birminghams 
huvudbibliotek) (2003) beskriver hur en kampanj för att förändra och förbättra bilden av 
biblioteket planeras, genomförs och utvärderas. Birmingham libraries fokuserar i sin 
kampanj bland annat på ungdomar och det är också också gentemot dem den största 
effekten av kampanjen uppnås. Målet med kampanjen var att modernisera, förtydliga 
och förmedla bilden av biblioteket för att öka antalet biblioteksanvändare. I studien 
poängteras vikten av strategisk planering och uppföljning av marknadsföringsprojekt. 
Författarna menar också att marknadsföring bör vara en pågående process vilken på 
grund av sin strategiska karaktär snarare bör utgå från biblioteksledningen än från 
marknadsföringsspecialister (Gambles & Schuster 2003, s. 368–369).  
 
Artikelförfattarna betonar återigen att marknadsföring är en process som inte får stanna 
av utan måste underhållas. De bästa idéerna för marknadsföring kommer inifrån själva 
företaget och inte från utomstående marknadsföringsexperter.  
 
Texten What teens want: What libraries can learn from MTV (2004) av Erin Helmrich 
är en uppmaning till alla bibliotek (i USA) att kliva ut ur sin skyddade zon, slänga bort 
gamla regler och pröva något nytt för att behålla ungdomar som användare. Detta 
konstaterar artikelförfattaren (som själv är ungdomsbibliotekarie) efter ett besök på en 
musik-, film- och mediamässa med inriktning på ungdomar. Författaren har där träffat 
på många av de främsta inom nöjesvärlden där man har ungdomar som målgrupp. Hon 
förklarar att hon uppskattade att kliva ur biblioteksvärlden och in i affärsvärldens 
perspektiv av vad ungdomar vill ha. Hon knöt många kontakter med nöjesindustrin som 
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brann för att skapa nya kontakter med marknader som företagen inte tidigare visat 
intresse för (som bibliotek) och detta för den goda sakens skull (dock får företaget gratis 
reklam). Helmrich säger att den dag det inte finns några skattepengar kvar för 
biblioteken, eftersom medborgarna inte längre tycker att det är värt att betala för dess 
tjänster som de ändå inte använder, måste biblioteken stänga. Det är alltså dags att visa 
ungdomarna att biblioteken inte är en irrelevant plats med antikviteter utan en plats för 
dem som följer med i utvecklingen. Ett slutligt råd författaren ger är att en bibliotekarie 
nästa gång han/hon är i ett köpcentrum ska uppmärksamma miljön, färger, tekniker för 
att kanske kunna använda sig av delar av dem på sitt bibliotek. Men också att ta en 
närmare titt på reklam på tv som riktar sig mot ungdomar eller se på MTV i en timme 
och studera showerna, reklamen, musiken och kanske försöka få en liknande upplevelse 
på sitt bibliotek. Kontentan blir att biblioteket måste marknadsföra produkter som är 
anpassade efter målgruppen för att inte intresset av biblioteket ska gå förlorat (Helmrich 
2004, s.11–13).  
 
Erin Helmrich uppmanar bibliotek att låta sig inspireras av nöjesindustrin och därifrån 
plocka inspiration som ett led i marknadsföringen av sitt bibliotek.  
 
I den norska texten A revival in the promotion of litterature to young people (2005) av 
Liv Bråthen uppmärksammas två projekt; National programme for arts and culture in 
education och Make room for reading. Liv Bråthen är rådgivare inom den norska 
motsvarigheten till ABM (Arkiv Bibliotek Museum). Projektens mål är att skapa en 
kulturell medvetenhet där läsfrämjande marknadsföring gentemot ungdomar ingår. Det 
rör det sig alltså inte om ett specifikt bibliotek och dess marknadsföring men 
undersökningen är så pass aktuell och intressant att vi valt att ta med den. Efter 
undersökningar om ungdomars läsvanor som visat ett negativt resultat med minskat 
läsintresse reagerade landets politiker och krävde en nationell insats för att öka intresset 
för litteratur hos de yngre. En av de viktigare åtgärder som efterlyses är att integrera så 
många organisationer med kunnig personal som möjligt, t.ex. bibliotekarier, bokförlag, 
författare, artister, lärare etc. för att marknadsföra ”knowledge of litterature and reading 
for pleasure”. Det visar sig i undersökningar att barn läser mer än ungdomar. 
Textförfattaren frågar sig vad ungdomar gör istället och vad det egentligen spelar för 
roll. Ska bibliotek bara fokusera på de ungdomar som faktiskt läser, studera dem och får 
en mer klar bild över situationen för att kunna utveckla de läsfrämjande åtgärderna? 
Textförfattaren frågar sig om biblioteken och den service de erbjuder når ut till 
ungdomarna och om de medier de tillhandahåller intresserar yngre människor. Kan 
effekten av nationella läskampanjer påverka marknadsföringen av litteratur på lokal 
nivå, eller är det endast kontakten mellan det lokala biblioteket och läsaren som ger det 
bästa resultatet? Texten lämnar många frågor men ger inga svar (Bråthen 2005, s. 4-6).   
 
Artikeln visar att medvetenheten om betydelsen av marknadsföring i Norges 
bibliotekssfär är på rätt väg. Återigen nämns samarbete mellan organisationer som 
något viktigt. Mediebeståndet är en annan faktor som är viktig för att biblioteket ska 
lyckas med att locka till sig nya användare. 
 
Nedan avslutas del 2.2 med tre artiklar vilka visar de problem som ett bibliotek många 
gånger kan stöta på i sin marknadsföring.   
 
Keith Hart som är marknadsföringskonsult för bl.a. bibliotek, skriver i ”Putting 
marketing ideas into action” (1999) att marknadsföring av bibliotek ses med 
misstänksamhet hos de anställda och att de många gånger använder sig av helt fel typer 
av marknadsföring (Hart 1999, s. IVff.).  
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Amerikanen Guy St. Clair som är Information Management specialist.  St. Clair skriver 
i sin artikel ”Marketing and promotion in today´s special library” (1990) att alla 
bibliotek använder sig av någon form av marknadsföring. Den kan vara antingen aktiv 
eller passiv. Med passiv marknadsföring menar han att man kan betrakta nöjda kunder 
som återkommer som en form av marknadsföring. St. Clair betonar dock i sin text att 
den som aktivt väljer att marknadsföra sin biblioteksservice får flera fördelar såsom fler 
kunder och ökat värde inom organisationen. Författaren betonar också att detta även 
gäller icke vinstdrivande verksamheter. St. Clair menar att det enbart går att 
marknadsföra verksamheter vars uppgifter är definierade, såväl för avdelningen som för 
hela organisationen. Slutligen poängterar St. Clair vikten av att lyssna på och prata med 
biblioteksanvändarna, eftersom dessa ofta har förslag på hur marknadsföring effektivast 
kan ske, då de vet hur organisationen och biblioteksverksamheten upplevs utifrån (St. 
Clair 1990, s. 213ff.). 
 
Fiona Bell, som undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap vid University of 
Natal i Pietermaritzburg, skriver i artikeln Marketing the information service (2001) att 
biblioteks- och informationsspecialister känner en så stark passion för sitt yrke och går 
in för sin uppgift att de helt enkelt glömmer bort att marknadsföra sig (Bell 2001, s. 
353ff.).  
 
Keith Hart artikel visar hur svårt det kan vara att få in marknadsföringstänkandet hos 
personalen på ett bibliotek. Vidare skriver Guy St. Clair att ett bibliotek antagligen 
omedvetet marknadsför sig med hjälp av service, utbud etc. Här är det viktigt att 
biblioteket (organisationen) tydligt definierar sin marknadsföring för att på så sätt få fler 
besökare och ett ökat värde i samhället. Guy St. Clair betonar också vikten av att lyssna 
på och tillvarata biblioteksanvändarnas åsikter. Avslutningsvis beskriver Fiona Bell i sin 
artikel hur biblioteket kanske tar sin särställning i samhället för givet och att 
marknadsföring är ett begrepp som endast omfattar företag vilka säljer en produkt. 
Fiona Bell menar att detta kan bero på att bibliotekarierna går så in i sin yrkesroll att de 
helt enkelt glömmer bort marknadsföringen.  

2.3 Ungdomar på bibliotek   
 
Stora delar av den litteratur som behandlar ungdomar och bibliotek pekar åt ett och 
samma håll. Gunilla Andersson och Ulrika Sedigh skriver i magisteruppsatsen 
Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning - En undersökning av högstadieelevers 
läsning i relation till utbudet (2005) att ungdomar är en bortglömd och eftersatt grupp 
på biblioteken. Folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar riktar främst in sig på 
barn och yngre tonåringar och upplevs också som barnsliga av ungdomarna, medan 
avdelningarna för fack- och skönlitteratur med vuxna som målgrupp upplevs som stela, 
tråkiga och svårnavigerade. Ungdomar upplever ibland att de inte är välkomna på 
biblioteket och att biblioteken brister i intresse när det gäller att tillvarata deras behov 
och önskemål (Andersson & Sedigh 2005, s. 8-10).   
 
I monografin Vad vill ungdomar ha på biblioteket? analyserar Elofsson (2004) svenska 
högstadie- och gymnasieelevers biblioteksvanor utifrån variabler som social bakgrund, 
kön och etnicitet. Han inleder sin rapport med att konstatera att endast en mycket liten 
del av forskningen kring ungdomar och bibliotek har ett ungdomsperspektiv, 
lejonparten av det material som finns publicerat fokuserar kring vuxnas attityder kring 
ungdomars läs- och kulturbehov (Elofsson 2004, s. 2).  
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Elofssons redogör i sin rapport både för frekvensen av och avsikten med ungdomars 
biblioteksbesök. Syftet med rapporten är att visa på vilken inställning ungdomar har till 
det existerande utbudet av media, tjänster och kulturella evenemang, och hur denna 
inställning förhåller sig till variablerna kön, social bakgrund och etnicitet. Elofsson tar 
med andra ord egentligen inte upp frågan om vad ungdomar vill ha på bibliotek, utan 
undersöker deras attityd till det som redan finns där.   
 
I undersökningen finner Elofsson att ungefär 70 % av tjejerna och 60 % av killarna 
besökt bibliotek minst en gång under de fyra veckor som föregick undersökningen, 
knappt en tredjedel av tjejerna och en fjärdedel av killarna besökte bibliotek minst en 
gång i veckan (Elofsson 2004, s. 29).  
 
Dessa siffror tycks stämma ganska väl med den statistik som presenteras i Statens 
kulturråds Kulturbarometern 2002 (2003, s. 73). Då kulturrådet valt en helt annan 
indelning av åldersgrupperna är en jämförelse av siffrorna emellertid inte möjlig. Vad 
man däremot kan konstatera är att ungdomar tillhör de allra flitigaste 
biblioteksbesökarna. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att alla tidigare studier 
visat att biblioteken upplevs som mossigt och föråldrat. Om ungdomar fortsätter att gå 
till biblioteket finns stora potentialer för ett nischat ungdomsbibliotek.  
 
I en artikel i Biblioteksbladet av skolbibliotekarien Boel Sjöberg som bygger på 
intervjuer med ungdomar kring vad de önskar sig av biblioteket framkommer att miljön 
är viktig. Ungdomarna önskar sig en hemtrevligare och mysigare miljö på biblioteken, 
de vill gärna ha ett fik i anslutning till biblioteket där de kan umgås eller bara ta en 
stunds paus. I artikeln framkommer också att de unga tycker att det är svårt att hitta på 
biblioteket och att de önskar sig ett system som gör det enklare för dem att finna de 
böcker de vill låna (Sjöberg 1998, s. 210-212).  
 
Av Elofssons undersökning framgår att det ungdomarna värderar högst på biblioteket är 
den traditionella förmedlingen av böcker, därnäst kommer tillgången till andra media 
såsom video, data och musikmedia. Det respondenterna visar minst intresse för i 
undersökningen är den utåtriktade verksamheten med författarbesök och utställningar 
(Elofsson 2004, s. 29).  

2.4 Tidigare forskning – en sammanfattning   
 
Att bibliotek traditionellt är dåliga på att marknadsföra sig tycks vara en vedertagen 
uppfattning. I såväl Keith Harts artikel (1999) som i Fiona Bells (2001), Brewertons 
(2003) och St. Clairs (1990) lyfts problemet med bibliotek och bibliotekspersonals 
inställning till marknadsföring av biblioteken fram och diskuteras. Samtidigt kan vi i 
litteraturöversikten se att det finns ambitioner inom biblioteksvärlden när det gäller att 
utveckla strategier för marknadsföring och i det material vi tagit del av lyfts en hel del 
konkreta punkter fram. Elaine Meyers (1999) visar i sin text hur centralt personalens 
bemötande av ungdomarna är för att biblioteket ska kunna locka till sig ungdomar. Hon 
pekar på vikten av att anpassa öppettider, mediabestånd och teknik till målgruppen och 
poängterar också värdet av att ett enklare system i biblioteket för hur böckerna ska 
hittas. Av Meyers undersökning framkommer dessutom att ungdomarna gärna själva 
vill bli involverade i biblioteksarbetet för att hjälpa biblioteket att skapa en bättre image 
och sprida bibliotekets tjänster och utbud vidare till sina vänner. 
 
Fördelen med att kunna erbjuda modern teknik är något som också framkommer i Pat 
Bauers och Kay Bishops artikel (2002). Författarna visar därtill på att biblioteksmiljön 
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är mycket viktig för att locka till sig ungdomar. Både den fysiska miljön men även den 
virtuella miljön med en bra hemsida anses som viktig. Förutom utbudet av en modern 
teknik och nya medier anses någon form av caféverksamhet på biblioteket som något 
positivt. Även denna text visar att ungdomar gärna själva vill vara involverade i 
biblioteksarbetet och att samarbete med andra organisationer ses som något centralt i 
bibliotekets marknadsföring. 
 
Att just biblioteksmiljön är viktig för ungdomar framgår även i Andersson & Sedighs 
uppsats Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning från 2005, där också 
bibliotekspersonalens bemötande av ungdomar diskuteras.   
 
Vad gäller image finns möjligheter för de bibliotek som vill satsa på ungdomar att 
anpassa sig bättre till målgruppen. Erin Helmrich föreslår i sin artikel (2004) att 
biblioteken ska låta sig inspireras av nöjesindustrin i uppbyggandet av bibliotekets 
image. Detta kan vara ett bra sätt för biblioteket att förnyas och förändras och på detta 
sätt också hålla sig i fas med övriga verksamheter där ungdomar rör sig så att biblioteket 
inte halkar efter och ses som en tråkig och omodern plats. 
 
Av de två texterna Promoting public library partnerships with youth agencies av Joan 
Costello m.fl. (2001) och Ungdomsklub og bibliotek under samme tag i Morkov av Nina 
Rise (2001), framgår hur viktigt det är att biblioteket samarbetar med andra 
organisationer, gärna skolor och inom andra områden vilka har ungdomar som sin 
målgrupp. Bibliotekets samarbete med andra organisationer ska bl.a. hjälpa till att 
vägleda de ungdomar som hamnat lite snett i samhället. Samtidigt marknadsför 
biblioteket då sin verksamhet och kan visa vad de har att erbjuda och förhoppningsvis 
sprids bibliotekets budskap vidare genom ryktesspridning. I den norska texten av Liv 
Bråthen (2005) finns ett liknande budskap.   
 
För att vara framgångsrik i sin marknadsföring räcker det enligt Antony Brewerton 
(2003) emellertid inte med bra idéer. Han beskriver marknadsföring som en process 
som kontinuerligt måste utvecklas och hållas igång. Brian Gambles och Heike Schuster 
(2003) menar att det krävs strategisk planering för att biblioteken ska lyckas med sin 
marknadsföring.    
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de teman som följer genom vårt artikelurval är: 
Samarbete med andra organisationer, att skapa en image för sitt bibliotek och att 
underhålla sina marknadsföringsåtgärder. Att biblioteket samarbetar med andra 
organisationer är viktigt för att fler lättare ska få upp ögonen för verksamheten. I 
imagebegreppet ingår att biblioteket tillhandahåller de produkter som anpassats för 
målgruppen men också att målgruppen bemöts med en positiv attityd av de anställda. 
Att underhålla sin marknadsföring innebär att organisationen använder sig av en plan 
vilken beskriver hur de ska arbeta med sin marknadsföring, samt att de ska vara lyhörda 
för de egna medarbetarnas åsikter och vara öppna för omvärldens förändring. Dessa är 
tre teman som våra artiklar betonar som viktiga för bibliotekets marknadsföring. 
Dessutom ger artiklarna oss en bild av vad ungdomar har för önskemål kring 
bibliotekens utveckling. Här ligger tyngdpunkten på miljö och bemötande, ungdomar 
vill känna att de är välkomna på biblioteket och vill att biblioteksrummet ska vara 
trevligt att vistas i. De värdesätter också ett uppdaterat och fräscht mediabestånd och ett 
enklare system för att hitta de böcker de söker på biblioteket.  
 
Oavsett vilka skäl som kan tänkas ligga bakom det svala intresset är marknadsföring ett 
nödvändigt instrument för biblioteken av flera anledningar. Dels måste biblioteken, 
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liksom alla andra kommunala verksamheter, konkurrera om sina anslag vilket innebär 
att biblioteket måste kunna motivera inte bara sin existens, utan också sin omfattning 
för att kunna behålla sin verksamhet intakt. Att biblioteket finansieras med skattemedel 
innebär att det har en skyldighet, inte bara gentemot sina användare utan dessutom 
gentemot samhället i stort, att nå ut och visa sina tjänster och resurser till potentiella 
användare i bibliotekets upptagningsområde.     
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3.Teori 
 
Vi har i den tidigare delen 1.5 klargjort för begreppet marknadsföring. Under den här 
rubriken kommer vi att gå igenom grunderna för de två marknadsföringsteorierna 
transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring samt Eileen Elliot de Sáez´ 
mer konkreta idéer kring bibliotek och marknadsföring.  
 
Marknadsföring kan betraktas ur två aspekter, dels som en process vilken syftar till att 
främja utbytet mellan företaget/organisationen och marknaden, men den kan också 
beskrivas utifrån sitt syfte. Som forskningsämne är marknadsföring brett och 
mångfasetterat, med en mängd grenar och teoribildningar. Vi har valt att i vårt arbete 
fokusera på två olika teoririktningar vilka vi anser lämpliga för vår undersökning, det 
transaktionsorienterade perspektivet, vilket här representeras av Kotler, och det 
relationsorienterade, vilket representeras av Grönroos. Kotlers perspektiv kommer vi 
framför allt att använda som bakgrund till Eileen Elliot de Sáez´ teori, som är speciellt 
inriktad på biblioteksverksamhet.  
 
Roland Knutsson och Ingmar Tufvesson (2007) skriver i en artikel i 
Nationalencyklopedin att mellan en produkt och dess marknad finns ett tomrum som 
kan vara fysiska, mentala eller ekonomiska. Marknadsföringens syfte är att överbygga 
dessa tomrum. Ett fysiskt tomrum relaterar till avståndet mellan kunden och produkten, 
och överbyggs enklast genom att produkten placeras i en så omedelbar närhet till 
kunden som möjligt. Det ekonomiska tomrummet relateras till kundens upplevda eller 
reella möjligheter att betala de kostnader som uppstår vid införskaffandet av produkten. 
För att överbygga detta tomrum kan organisationen använda sig av kundanpassad 
prissättning eller underlätta finansieringen av produkten, en viktig aspekt här är också 
att organisationen genom marknadskommunikation kan förmå kunden att värdera 
produkten högt att han eller hon är villiga att betala den kostnad som uppstår. Det 
mentala tomrummet relaterar dels till kundens ovetskap om produktens existens 
och/eller förträfflighet och dels till organisationens okunskap om kundens behov och 
önskemål. För att förmedla information kring produkten till kunden används 
marknadskommunikation som exempelvis reklam eller direktförsäljning, för att öka 
organisationens kunskaper kring kundens behov görs marknadsundersökningar 
(Knutsson & Tufvesson, 2007). 

3.1 Transaktionsmarknadsföring 
 
Traditionell marknadsföring, eller transaktionsmarknadsföring, bygger på ett 
angreppssätt där produkten står i fokus. Marknadsföringen av produkten kompletteras 
av företagets image genom att ett trovärdigt varumärke ytterligare förstärker produktens 
värde. Philip Kotler är en av de mer välkända teoretiker som förespråkar 
transaktionsmarknadsföring. I Principles of marketing: European edition delar han in 
marknadsföringsprocessen i fyra steg där det första steget är en analys av marknadens 
möjligheter, det andra att identifiera målgrupper och utveckla marknadsföringsstrategier 
anpassade efter dem, det tredje utveckling av ett marknadsföringsprogram och det fjärde 
och sista steget är implementering (genomföra) och kontroll av marknadsföringsplanen 
(Kotler 1999, s. 105-107). 
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I det tredje steget av marknadsföringsprocessen, utvecklandet av ett 
marknadsföringsprogram, bör man enligt Kotler utgå ifrån en marknadsföringsmix 
bestående av de fyra P: na 2, det vill säga: produkt, promotion, pris och plats. Dessa fyra 
P: n relaterar på olika sätt till de gap marknadsföringen syftar till att överbygga. Viktigt 
att lägga på minnet är att de fyra P: na representerar organisationens perspektiv av 
marknadsföring som en metod att påverka sin målgrupp. Kotler menar dock att det är 
möjligt att utifrån dessa punkter också anamma ett kundorienterat perspektiv vilket 
sätter kundens behov i centrum (Kotler 1999, s. 105-107). 
 
Produkt står för summan av de varor och tjänster organisationen erbjuder och relaterar 
till det mentala tomrummet mellan organisation och kund. Detta genom att 
organisationen måste ha kunskap kring produktens målgrupp för att kunna erbjuda ett 
attraktivt alternativ vilket utformats, varierats, paketerats och så vidare med 
utgångspunkt i kundens behov och önskemål (Kotler 1999, s. 110). 
 
Promotion översätts ibland till påverkan och innebär aktiviteter som förmedlar 
information om produkten och dess förträfflighet till målgruppen och övertygar dem att 
skaffa sig tillgång till den. Promotion relaterar också till det mentala gapet genom att det 
används för att ge kunden kunskap om den produkt organisationen erbjuder (Kotler 
1999, s. 110).  
 
Pris är vad en produkt kostar, men kan också ses som den totala kostnad kunden har vid 
nyttjandet av en tjänst eller införskaffandet av en produkt. Pris relaterar till det 
ekonomiska gapet (Kotler 1999, s. 110). 
 
Plats behandlar slutligen produktens tillgänglighet och inkluderar all aktivitet som 
bidrar till att tillgängliggöra produkten för användaren. Plats relaterar till det fysiska 
gapet, även om produktens fysiska tillgänglighet inte alltid är relevant (Kotler 1999, s. 
110).   
 
Transaktionsmarknadsföring med dess fokus på produkten och på transaktionen mellan 
köpare och säljare kan tyckas irrelevant för den här uppsatsens syfte. Men faktum är att 
transaktionsmarknadsföringens begrepp och teoribildningar kan anpassas och appliceras 
också på icke vinstdrivande organisationer så som bibliotek, något som följande avsnitt 
illustrerar närmare. Vi har valt att förklara transaktionsmarknadsföring relativt utförligt 
eftersom vi tror att det kan vara bra att få en bakgrund till Eileen Elliot de Sáez´ teori 
som presenteras nedan och som vi kommer att använda oss av i vår studie. De Sáez 
förespråkar liksom Kotler transaktionsmarknadsföring, men i en form anpassad för just 
bibliotek. Där transaktionsmarknadsföringen vanligen inriktar sig på enskilda 
transaktioner, fokuserar de Sáez på marknadsföring av biblioteket som en helhet. De 
Sáez´ fokus ligger på bibliotek, som är en icke-vinstdrivande organisation, vilket 
innebär att hennes användning av Kotlers teori anpassas till andra institutioner än 
vinstdrivande företag. En av de mest påtagliga konsekvenserna utav detta blir att det 
inte är produktens ”köpare”, d.v.s. biblioteksanvändarna, som betalar för produkten eller 

                                                   
2 Konceptet med de fyra P: na presenterades för första gången av 1964 av McCarthy. Några av dess 
punkter ingick i forskaren Bordens 12-elementslista som kallades ”the marketing mix”, vilken 
presenterades före McCarthys 4p-koncept. Det McCarthy egentligen gjorde var att modifiera och 
koncentrera innehållet i de tolv punkterna till fyra punkter, vilket denne fick mycket kritik för, men 
samtidigt blev modellen välanvänd och etablerad inom forskningen. Så småningom blandades begreppen 
ihop och 4p blev likställt med ”the marketing mix”. (Rafiq och Ahmed, 1995). 
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tjänsten (mer än indirekt via skatter) och bibliotekets mål är inte att gå med vinst utan 
att tillhandahålla service som efterfrågas.3 

3.2 Marknadsföring och bibliotek enligt Eileen Elliot de Sáez 
 
Vad har då biblioteket att marknadsföra? Mycket, enligt Eileen Elliot de Sáez författare 
till Marketing Concepts for Libraries and Information Services, kan och bör biblioteket 
marknadsföra nästan allt det innefattar, inklusive bibliotekarierna själva. Hon menar att 
i en tid då självservice blir allt vanligare på biblioteken, liksom överallt annars, ökar 
värdet på den tjänst som nyttjas genom själva närvaron av bibliotekarien. Bibliotekarien 
är en fackman, en expert, och ska då lanseras som en sådan. Biblioteksrummet, 
byggnaden, kan också marknadsföras. Kanske finns en intressant historisk bakgrund att 
lyfta fram? Vackra rum, mysiga fåtöljer, konsten på väggarna, allt kan kommuniceras 
som en anledning till ett besök (de Sáez 2002, s. 9-11). Bibliotekets bestånd och tjänster 
måste givetvis marknadsföras de med. Sällsynta eller annorlunda boksamlingar, datorer, 
online databaser, dvd-filmer och cd-skivor, allt ska synliggöras och bibliotekarien 
lanseras som kunnig guide till skattkammaren. Möjligheter till informationssökning i 
böcker och databaser, liksom möjligheter att söka i bibliotekets bestånd, beställa böcker 
och göra omlån hemifrån ska påvisas, liksom fjärrlånetjänster. Allt som kan ses som en 
tillgång för användaren kan marknadsföras (de Sáez 2002 s. 7-8). 
 
Biblioteket som organisation, som varumärke, kan också marknadsföras. Här har 
biblioteket mycket att lära av den kommersiella marknaden med företag vars 
marknadsföring nästan uteslutande bygger på skapandet och upprätthållandet av en viss 
image (de Sáez 2002, s. 9). För att biblioteket ska kunna marknadsföra sig med en viss 
bild, eller image om man så vill, krävs dock att organisationens identitet är intakt, något 
som kan innebära ett problem för många bibliotek. Inom biblioteksvärlden råder något 
av en identitetskris vilken till del beror på informationssamhällets framväxt. 
Bibliotekens roll och funktion gentemot sina användare och mot samhället i stort kan 
ibland kännas otydlig och ambivalent, man upplever sig stå med ena benet i 
kultursektorn och det andra i informationsindustrin. Också i förhållande till bibliotekens 
litterära och kulturella uppdrag finns en viss kluvenhet kring vilken roll man ska spela; 
ska biblioteket förmedla all litteratur eller fungera som kulturell vattendelare och 
vägleda sina användare till litteratur av visst snitt (de Sáez 2002, s. 188)? För att skapa 
en sammanhållen bild av biblioteket krävs att hela personalstyrkan känner till och 
arbetar i överensstämmelse med bibliotekets identitet och att det budskap som 
förmedlas såväl internt som externt är tydligt och koherent (de Sáez 2002, s. 187, 189). 
 
Bilden av biblioteket kan förmedlas och förstärkas på ett flertal sätt. Att ge biblioteket 
ett namn som tydligt förmedlar dess image och/eller funktion kan exempelvis vara 
givande. De Sáez menar att även om ord som ”bibliotek”, ”information” eller ”media” 
sänder ett tydligt budskap om organisationens funktion, behöver de inte nödvändigtvis 
ingå i titeln. Vad som är viktigt är däremot att bibliotekets namn överrensstämmer med 
den bild biblioteket vill förmedla och att namnet tydligt framgår, användare ska inte 
behöva gissa sig till vad biblioteket heter. Namnet, tillsammans med bibliotekets 
logotyp är viktiga beståndsdelar i organisationens ansikte utåt och bör gå igen inom 
själva biblioteket. De kan exempelvis tryckas på bokvagnar och kvitton, de kan finnas 
med som mönster i mattor och möbler och de bör finnas med i informationsmaterial och 
                                                   
3 Även Kotler (1996) har skrivit om marknadsföring av icke-vinstdrivande institutioner i Strategic 
marketing of nonprofit organizations , men vi kommer inte att fördjupa oss i Kotlers teori kring detta utan 
fokuserar på vad de Sáez skrivit inom området, eftersom vi i denna uppsats använder oss av de Sáez’ 
teoribildning. Kotlers teori presenteras endast eftersom den ligger till grund för de Sáez’ text. 
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annonser. Bibliotekets utseende bör också det vara koherent med den bild som 
förmedlas. Interiören bör utformas på ett sådant sätt att användare redan vid första 
besöket kan få en känsla av bibliotekets identitet. De Sáez föreslår att biblioteket här tar 
hjälp av professionell designer vilken dessutom med fördel kan utarbeta en manual för 
hur bibliotekets färger och former integreras i material, produkter och arrangemang som 
utgår från biblioteket (de Sáez 2002, s. 192-194).  
 
Marknadsföring är, eller ska vara, en pågående process vilken ingår som en komponent 
i bibliotekets verksamhet. Att marknadsföra bilden av biblioteket, mediabeståndet, eller 
bibliotekariens professionalism kan vara exempel på beståndsdelar i en 
marknadsföringsstrategi. För att marknadsföringen ska vara meningsfull krävs strategisk 
planering, implementering och uppföljning. 
 
Det finns inga organisationer som kan operera oberoende av förändringar i omvärlden. 
För bibliotek blir omvärldsanalys, det vill säga arbetet med att kartlägga och analysera 
omvärlden, kanske extra viktigt ur marknadsförings- och marknadsanpassningssynpunkt 
eftersom efterfrågan på bibliotekets produkter är beroende av politiska och kulturella 
trender, och dess tjänster hela tiden måste anpassas efter den tekniska utvecklingen (de 
Sáez 2002, s. 32-37). Omvärldsanalys är därför grundläggande för bibliotekets 
marknadsföringsplanering.  
 
Biblioteken har ett varierat och brett utbud av media och tjänster, och 
biblioteksanvändarna är ingen homogen grupp. För att marknadsföringen ska bedrivas 
effektivas möjligt är det därför viktigt att differentiera användarna i mindre grupper 
vilket gör att kommunikationen bättre kan anpassas till mottagaren. Det finns ett flertal 
grunder man kan basera indelningen på, beroende av vilket budskap som ska 
kommuniceras. Användare kan delas in i demografiska eller geografiska grupper men 
en indelning kan också baseras på exempelvis livsstil (de Sáez 2002, s. 116-119). En 
demografisk indelning är kanske att föredra om biblioteket vill marknadsföra 
mediabeståndet medan en geografisk indelning passar bättre om man vill marknadsföra 
tjänster som exempelvis bokbuss.  
 
De Sáez lyfter fram och modifierar marknadsföringsmixen, de fyra P:na, som ett 
redskap för marknadsföring av bibliotek. Vad gäller bibliotekens produkter är det 
främst informationstjänsterna som bör utvecklas och paketeras på ett användaranpassat 
sätt, men också traditionella tjänster som utlån, omlån och fjärrlån kan tjäna på att 
belysas ur ett användarperspektiv. Dessa tjänster bör så långt det är möjligt anpassas 
efter användarens behov, exempelvis genom att villkor och tillvägagångssätt för utlån 
kan se olika ut för olika användargrupper. Biblioteken bör aktivt satsa på att utveckla 
och förmedla informationstjänster anpassade för olika användargrupper. De kan t.ex. 
erbjuda viss omvärldsbevakning till lokala företag, eller anpassade 
informationssökningssessioner för unga, arbetssökande, pensionärer, föräldralediga 
o.s.v. (de Sáez 2002, s. 57-59). 
 
Plats blir för biblioteket inte bara en fråga om geografisk placering, utan rör bibliotekets 
tillgänglighet i stort. Att minska ner öppettiderna för att få ned kostnader är enligt de 
Sáez en dålig idé, då sådana åtgärder riskerar att leda till att biblioteket förlorar 
användare. Bibliotekets öppettider bör vara regelbundna, samma tider ska gälla för alla 
vardagar och genom detta kan biblioteksanvändarna enkelt hålla reda på vilka tider de 
kan besöka biblioteket. De timmar biblioteket är fysiskt tillgängligt bör kompletteras 
med en bra webbsida och en online katalog för att ytterligare förstärka bibliotekets 
tillgänglighet. Användare ska kunna e-posta frågor, göra omlån, beställa fjärrlån, leta 
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efter och reservera böcker m.m. även utanför bibliotekets ordinarie öppettider. 
Bokbussar och minibibliotek är tjänster som underlättar för användare som har ett 
längre avstånd till biblioteket. Tillgänglighet ska också vara ett nyckelord för den 
verksamhet som bedrivs inuti själva biblioteket. Personalen ska vara tillgänglig och 
serviceinriktad och biblioteket ska organiseras på ett sätt att användarna enkelt kan hitta 
och ta sig fram mellan hyllorna även med barnvagn eller rullstol. Olika 
medieavdelningar och tjänster ska vara tydligt skyltade och biblioteket bör designas på 
ett sådant sätt att atmosfären blir välkomnande och förtroendeingivande (de Sáez 2002, 
s. 59-67). 
 
Även om bibliotekets tjänster i huvudsak är gratis finns ändå ett behov av att fundera på 
användarens kostnader. Pris inkluderar för biblioteket också användarens kostnader i 
form av tid och ansträngning. En användare som blivit bristfälligt instruerad i 
principerna för sökning i bibliotekets online katalog, kanske får lägga ned mängder av 
både tid och energi för att hitta rätt, något som kan ses som exempel på att användaren 
fått betala ett alldeles för högt pris för sin vara, trots att den inte kostat honom några 
pengar. Genom effektiv användarundervisning kan biblioteket sänka kostnaderna för 
sina användare och på detta vis lättare konkurrera om deras tid (de Sáez 2002, s. 67-69). 
 
Promotion i olika former har diskuterats en del ovan. De Sáez poängterar vikten av att 
se kommunikationen mellan bibliotek och användare som ömsesidig. Det är utifrån 
användarens behov verksamheten ska formas, och den information biblioteket sänder ut 
bör grundas i resultatet av detta förhållningssätt (de Sáez 2002, s. 70).    
 
Den form av marknadsföring Kotler och De Sáez representerar kallas 
transaktionsorienterad marknadsföring eller transaktionsmarknadsföring och var fram 
till början av 1980-talet den dominerande marknadsföringsteorin. Målet med 
transaktionsmarknadsföringen är att få till enskilda köp och transaktioner (byten). Det 
centrala i denna marknadsföring är att få kunder att köpa produkten oavsett om det är 
nya eller gamla kunder. Den lämnar inte mycket utrymme för att sköta om redan 
etablerade kundförhållanden.  

3.3 Relationsmarknadsföring 
 
Den andra typen av marknadsföring är relationsmarknadsföring, som man kan läsa om i 
Christian Grönroos Marknadsföring i tjänsteföretag vilken började växa fram runt 1980. 
Relationsmarknadsföringen utgår från att det inte är byten som är det centrala utan 
relationerna mellan parter på marknaden. Det så kallade relationsperspektivet i motsats 
till bytesperspektivet (Grönroos 1996, s. 10).  
 
Christian Grönroos utgår i boken från tjänstemarknadsföring och han skriver att den 
som använder en tjänst på ett eller annat sätt måste samverka med den som producerar 
tjänsten. En relation kan förklaras som samverkan mellan kund och tjänsteproducent. 
Det är viktigt att relationen vårdas så att det leder till upprepande byten och att företaget 
inte bara riktar in sig på att etablera nya kunder (Grönroos 1996, s. 10). I 
transaktionsmarknadsföring kan man säga att kunden ses som en opponent som ska 
besegras för att fås till att köpa medan kunden i relationsmarknadsföring ses som en 
tillgång som tillsammans med företaget ska tillfredställas för att få till en lönsam 
utveckling (Grönroos 1996, s. 18).  
  
I relationsmarknadsföring måste den potentiella kunden först identifieras för att sedan 
etableras och skötas om för att båda parter känner sig tillfredställda. Processen som 
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leder fram till ett slutresultat för kunden är central i relationsperspektivet, det vill säga 
hur kunden uppfattar kvalitén hos det han får. Kvalitén består av två komponenter: 
teknisk kvalitet (t.ex. inventarierna) och funktionell kvalitet (t.ex. det fysiska 
bemötandet) (Grönroos 1996, s. 16). I relationsmarkandsföring talar man också om 
kundrelationens livscykel, vilken ska ligga till grund för företagets marknadsplanering. 
Livscykeln består av tre steg: initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess.  
 
Initialskedet: här gäller det för företaget att frammana ett intresse på marknaden för den 
produkt/tjänst som man säljer. 
 
Köpprocessen: här gäller det att få till ett positivt köpbeslut vilket sker genom löften 
från företaget, om kunden inte anser att dessa löften motsvarar hans förväntningar bryts 
köpprocessen.  
 
Konsumtionsprocessen: företaget strävar efter att få en så nöjd kund som möjligt att hon 
återkommer, det är viktigt att den upplevda kvalitén är god och att kundrelationen blir 
stark för att återköpssannolikheten ska öka (Grönroos 1996, s. 20-22).  
 
Kundens kvalitetsupplevelse uppstår i kontakt med produktionsresurserna och 
medkonsumenterna. Samspelet mellan kunden och företagets personal och dess tekniska 
resurser och inventarier är bara en del av den ”tekniska” lösningen på kundens problem 
och den är endast en del av hans kvalitetsupplevelse. I många fall kan samspelet mellan 
kunden, företaget och medkonsumenterna bli betydelsefullare för kvalitetsupplevelsen 
än vad företaget gör rent tekniskt för kunden. Eller tvärtom, den tekniska kvalitén kan 
vara utmärkt men den funktionella kvalitén kan vara sämre (Grönroos 1996, s. 31).  
 
Att den upplevda kvalitén hos kunden är positiv är av stor vikt för företaget. Kunden 
kanske sprider sin bild av företaget vidare vilket bidrar till företagets image (profil) 
skapas eller kanske ändras. Profilkomponenten kan också verka som ett filter vilket kan 
mildra eventuella brister som de tekniska eller funktionella komponenterna kan tänkas 
ha (Grönroos 1996, s. 32).  
 
Ovan har vi försökt presentera grunderna för Grönroos relationsmarknadsföring. Då vi i 
vår uppsats ska studera ett profilerat bibliotek som PUNKTmedis är väljer vi nu att gå 
djupare in i vad Grönroos skriver om profilering.  
 
Marknadsföringsfunktionen inom konsumenttjänster består av två delar: traditionell 
marknadsföring (reklam etc.) och interaktiv marknadsföring (återförsäljning och 
långsiktigt kundkontakt). Grönroos har skapat en modell för marknadsföring av tjänster. 
I botten på den modellen ligger behov på marknaden. Ur detta behov skapas hos 
företaget en tjänsteidé. Tjänsteidén ska lösa kundens problem. Den interaktiva 
marknadsföringen är just dess tjänsteidé eftersom de erbjudanden kunderna får har 
utformats ur denna funktion. Runt företaget ligger företagets profil, det är den som 
täcker hela verksamheten. Det är viktigt att företaget lyckas med att få sin profil både 
känd och accepterad hos utomstående (kunderna) för att locka till sig rätt kundgrupper 
(besökare). Företagets profil ska vara ett stöd för de marknadsföringsåtgärder företaget 
jobbar med. Vid sidan av tjänsteidén ligger den traditionella marknadsföringen som 
t.ex. reklam, personlig försäljning och pr-aktiviteter. Företagets profil påverkas av dessa 
två marknadsföringsfunktioner. Då det råder ett ömsesidigt beroende mellan profilen 
och marknadsföringsåtgärderna är det viktigt att de stöttar varandra (Grönroos 1996, s. 
54). 
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Vi går nu till kvalitetsbegreppet. Företaget bör ta hänsyn till hur kunden upplever den 
totala upplevda kvalitén, vilken består av den tekniska kvalitén (slutresultatet) och den 
funktionella kvalitén (interaktionen med företaget). Det gör man enklast enligt Grönroos 
i två steg där man först ser vad kunden bör få och sedan hur tjänsten ska överföras till 
kunden (köp - sälj) såsom beskrivs nedan:  
 

1. Företaget utvecklar ett grundläggande tjänstepaket som består av kärntjänster, 
bitjänster och stödtjänster (de s.k. tekniska tjänsterna).  

 
2. Företaget utvecklar ett utvidgat tjänsteerbjudande hur kunden upplever köp – 

sälj interaktionen. I denna process ingår tjänstens tillgänglighet, tjänstens 
interaktioner och tjänstens kundmedverkan.  

 
Om den totala upplevda kvalitén ska upplevas som något positivt krävs det att både den 
funktionella och den tekniska kvalitén fullt ut fungerar tillfredställande för kunden 
(Grönroos 1996, s. 58-59). 
 
Grönroos betonar vikten av att se marknadsföringen som en kontinuerlig process som 
inte får upphöra då man väl fått igenom ett köp eftersom man vill att kunden ska 
komma tillbaka. Det är viktigt att företaget har en långsiktig strategi som 
konkurrensmedel. Som vägledning kan företaget då använda en trestegsmodell som 
bygger på kundrelationens livscykel. Trestegsmodellens tre steg är initialskedet, 
köpprocess och konsumtionsprocess. I initialskedet väcks intresse för företaget 
(traditionell marknadsföring som reklam). Köpprocessen består av 
förstagångsförsäljning (traditionell marknadsföring och interaktiv 
marknadsföringsfunktion). I konsumtionsprocessen vill man skapa återförsäljning och 
långsiktig kundkontakt (interaktiv marknadsföring). Det har nu förhoppningsvis uppstått 
ett intresse för företaget att kunden kommer tillbaka. När han gör det har kanske 
intresseskedet och köpprocessen minskat eller fallit bort. Nu är det viktigt att den 
interaktiva marknadsföringsfunktionen fungerar till belåtenhet för kunden vilken gör att 
han stannar (Grönroos 1996, s. 60-64).  
 
Efter det att Grönroos gått igenom den traditionella marknadsföringsfunktionen och den 
interaktiva marknadsföringsfunktionen tar han upp en tredje marknadsföringsfunktion; 
den interna marknadsföringen.   
 
I ett företag behövs interna åtgärder för att personalen ska bete sig, på ett ur 
marknadsföringssynpunkt, önskvärt sätt. Detta krävs för att den interaktiva 
marknadsföringen ska fungera bäst möjligt (Grönroos 1996, s. 79).  
 
Grönroos beskriver de övergripande målen för den interna marknadsföringen vilka är: 
attrahera bra medarbetare, hålla kvar bra medarbetare och motivera, styra medarbetarna 
till att utföra bästa möjliga insats i den interaktiva marknadsföringen (Grönroos 1996, s. 
80). Följer företaget sitt interna marknadsföringsprojekt bör detta generera i god 
utdelning på företagets egentliga, externa marknad (Grönroos 1996, s. 98).  
 
Som avslutning på Grönroos vill vi ta upp lite kring vad han säger om 
”produktutveckling” inom tjänstesektorn d.v.s. tjänsteutveckling. Grönroos skriver att 
kärnan i ett tjänsteföretag är en immateriell ide´, en tjänsteidé som inte är en slutprodukt 
av en produktionsprocess. Den immateriella idén konsumeras och produceras under i 
stort sett samma skeende när kunden kommer i kontakt med tjänsten. Grönroos frågar 
sig: ”[h]ur utvecklar man någonting nytt, när utvecklingsobjektet har en immateriell, 
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abstrakt kärna och utgör en aktivitet, som ofta i stor utsträckning produceras samtidigt 
som den konsumeras?” (Grönroos 1996, s. 103). 
 
Svaret förklarar Grönroos med att det behövs en teori, en referensram för 
tjänsteutveckling och han återkommer till kvalitetsbegreppet. Kvalitetsbegreppets tre 
komponenter är: profil, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. När man startar en ny 
verksamhet bör man bestämma vilken kvalitetsnivå som man vill att företaget ska nå 
upp till. Denna ska verka som mål för utvecklingsarbetet (Grönroos 1996, s. 104-105).  
 
Olika sätt att sätta upp kvalitetsmål för tjänsteutvecklingen kan vara 
marknadsundersökningar, att kartlägga de existerande resurserna. De tre komponenterna 
(profil, teknisk kvalitet och funktionell kvalitet) ska baseras på marknadens behov och 
genom detta blir tjänsteutvecklingen  kund- eller marknadsinriktad (Grönroos 1996, s. 
106-107).  
 
Nästa steg i tjänsteutvecklingen är att se vilka resurser företaget har till sitt förfogade. 
Olika slag av resurser som finns och som påverkar samspelet mellan köpare och säljare 
är: kontaktpersonal (människor som arbetar i företaget), den fysiska omgivningen 
(resurser för produktion och konsumtion av tjänsten) samt konsumenten och hans 
medkonsumenter. Eftersom resultatet av samspelet mellan dessa tre komponenter är den 
upplevda tjänsten gäller det att se till att företaget behandlar dessa resurser rätt så att 
man uppnår den avsedda kvalitén.  
 
Det är också viktigt att företaget identifierar de behov man vill erbjuda lösningar till. 
Företaget behöver en tjänsteidé för att med den kunna knyta an till målgruppen. Det 
viktiga är att tjänsteidéerna härstammar ur de behov som finns och inte är styrda av de 
befintliga resurserna (Grönroos 1996, s. 107-110).  
 
Då kvalitetskraven är bestämda och företaget vet vilka de kvalitetsskapande resurserna 
är kan de utveckla tjänsteerbjudandet. Bäst gör man detta i två steg: utveckling av ett 
produktions/konsumtionsschema för tjänsten och utveckling av resurserna. I 
produktions/konsumtionsschemat vill man i detalj klargöra hur konsumenten uppfattar 
och blir påverkad av företagets resurser. När detta är kartlagt utvecklar man 
tjänsteerbjudandet som ska nå upp till de mål för profil, teknisk kvalitet och funktionell 
kvalitet som företaget ställt.  
 
En svårighet med tjänsteutveckling är att alla element i den påverkar varandra. Men det 
är också på detta sätt som nya stödtjänster utvecklas ur den egentliga tjänsten. Gamla 
idéer ersätts med nya och förhoppningsvis har slutresultatet som kunden upplever 
förbättrats (Grönroos 1996, s. 113).  
 
Sista steg i utvecklingen av tjänsteerbjudandet är den egentliga utvecklingsfasen. 
Marknadsföringen i företaget delas upp i två olika funktioner, den traditionella 
marknadsföringsfunktionen och den interaktiva marknadsföringsfunktionen (vilken ni 
kunnat läsa om ovan) (Grönroos 1996, s. 110-111).   

3.4 Teorierna som referensram 
 
Vi har i denna del försökt lyfta fram relevanta aspekter ur såväl transaktionsperspektivet 
som relationsperspektivet. Vår tanke är att i uppsatsen applicera aspekter från båda 
teorierna på PUNKTmedis marknadsföring. Med hjälp av transaktionsperspektivet vill 
vi dels se i vilken mån PUNKTmedis använder sig av marknadsföringsmixen i sin 
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organisation som en första kontakt med sin målgrupp. Men vi kommer också att i vår 
analys lyfta fram andra begrep och modeller utifrån de Sáez teori. Bland annat vill vi 
undersöka i vilken mån PUNKTmedis lyfter fram och marknadsför bibliotekets olika 
beståndsdelar. Utifrån relationsperspektivet kommer vi att använda oss av Grönroos 
begrepp teknisk och funktionell kvalitet när vi analyserar hur PUNKTmedis miljö och 
tjänster uppfattas av målgruppen. Vi kommer också att använda oss av Grönroos 
trestegsmodell för att analysera hur PUNKTmedis marknadsför sig gentemot 
målgruppen i olika faser av relationen. Sammantaget kommer dessa begrepp och teorier 
att hjälpa oss att granska såväl användarens upplevelse av den tekniska kvalitén och det 
fysiska bemötandet på PUNKTmedis som PUNKTmedis marknadsföringsstrategi och 
marknadsföringsintention.  
 
I analysen kommer vi att fokusera på följande hos de teorier som vi använder: 
Grönroos’ kvalitetsbegrepp och trestegsmodell. De Sáez’ grundläggande och 
fortlöpande omvärldsanalys inför marknadsföringsplanering, marknadsföring av 
beståndsdelar (även personalens funktion och professionalism) och de fyra P: na.  
 
Vi har valt att fokusera på just dessa delar av Grönroos’ och de Sáez’ teorier eftersom 
innehållet korresponderar mot syftet hos vår studie. Kotler kommer alltså inte att ingå i 
vår teoretiska referensram utan Kotler används mera som en bakgrund till att förstå de 
Sáez’ teori.  
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4. Metod och genomförande 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera fallstudien som är den forskningsstrategi vi 
valt för vår undersökning. Vi förklarar också närmare hur vi använt oss av 
forskningsstrategin för att genomföra vår intervju och enkätundersökning.  
 

4.1 Metod 
 
För att nå fram till en så fullständig bild av PUNKTmedis marknadsföring som möjligt 
har vi valt att granska problemet utifrån två aspekter. Vi vill med vår undersökning 
klarlägga vad PUNKTmedis vill marknadsföra, d.v.s. vilket budskap man vill förmedla 
till sin målgrupp, men också hur biblioteket valt att marknadsföra sig, vilka metoder och 
tekniker man använder sig av för sin marknadsföring. Det budskap som sänds och de 
kanaler som används för att sända det utgör den ena aspekten av det problem vi 
intresserar oss för, den andra aspekten är hur och i vilken mån målgruppen uppfattar 
PUNKTmedis budskap. Dessa två aspekter känns igen ifrån den frågeställning som 
presenterades i uppsatsens inledning:  
 

- Vilket är PUNKTmedis’ budskap och hur går man till väga för att marknadsföra 
det? 

- Hur uppfattar målgruppen bibliotekets budskap?  
- Hur uppfattar målgruppen bilden av biblioteket?  

 
För att besvara dessa frågor har vi valt att använda fallstudie som forskningsstrategi. En 
fallstudie kan beskrivas som ”… en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett 
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp” 
(Merriam 1994, s. 24). Till skillnad från många andra metodologiska angreppssätt, som 
exempelvis experiment eller surveyundersökningar, finns ingen bestämd 
datainsamlingsmetod kopplad till fallstudier. Alla vetenskapliga metoder, såväl 
kvalitativa som kvantitativa kan användas. Det specifika för fallstudien är istället att den 
fokuserar på en specifik och avgränsad företeelse (Merriam 1994, s. 24, 25). Då vår 
undersökning fokuserar på just en sådan specifik företeelse och då fallstudien dessutom 
tillåter en kombination av flera olika datainsamlingsmetoder menar vi att den lämpar sig 
väl för vår studie.  
 
Den undersökning vi gjort är i första hand kvantitativ, men har också en kvalitativ 
beståndsdel i form av en intervju. Intervjun är det första steget i vår undersökning, och 
den information vi får därigenom kommer sedan att ligga till grund för den större 
kvantitativa enkätundersökning som kan sägas vara arbetets kärna.  
 
Att i en undersökning använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod är inte unikt, 
vare sig för vår studie eller för fallstudier som sådana. Tvärtom vågar vi med stöd av 
vad Jan Trost i Kvalitativa intervjuer (2005) påstå att nästan inga studier inom samhälls-
/beteende vetenskaperna är av helt kvantitativ natur utan blandformer av kvantitativ och 
kvalitativa metoder (Trost 2005, s. 19).  
 
Fallstudier kan användas för att skapa ny teori, men också för att pröva befintlig 
(Merriam 1994, s. 70). Vi har i första hand valt att använda teorin för att belysa och öka 
förståelsen för de olika aspekterna av PUNKTmedis marknadsföring. För att göra detta 
på bästa möjliga sätt har vi även här valt att närma oss problemet utifrån två olika 
perspektiv. Vi har med andra ord valt att använda oss av två olika 
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marknadsföringsteorier, transaktionsteori och relationsteori. Att vi valt att använda oss 
av just dessa två teorier beror dels på att de i mycket kontrasterar varandra, men också 
på att transaktionsteorin efter vad vi har sett är vanligt förekommande när det gäller 
marknadsföring inom B&I, medan relationsteorin är den teori som efter vad vi kan 
bedöma tycks ligga PUNKTmedis närmast hjärtat. Vi har valt att inte tränga särskilt 
djupt in i teorierna, utan i stället renodla dem och lyfta fram nyckelbegrepp som vi 
sedan kan använda oss av och granska mot vår empiri.    
 
Enligt Merriam utmärks fallstudien av fyra karakteristiska drag, den är partikularistisk, 
deskriptiv, heuristisk och induktiv. Att fallstudien är partikularistisk innebär att den 
fokuserar på en viss händelse, företeelse, situation eller person. I vårt fall är det 
marknadsföringen av ett ungdomsbibliotek som studeras. Att den är deskriptiv innebär 
att beskrivningen av den studerade företeelsen är omfattande och tät, och att resultatet 
presenteras i form av en dokumentation av händelser, citat och exempel. Att studien är 
heuristisk innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 
studerats, en fallstudie ska kunna förmedla information utifrån vilken läsaren kan göra 
en bedömning. Att fallstudien är induktiv innebär att man utifrån det studerade fallet kan 
göra generaliseringar och skapa begrepp som kan vara giltiga även i ett större 
sammanhang (Merriam 1994, s. 27). Vår förhoppning är att denna undersökning ska 
kunna bidra till en ökad förståelse kring bibliotek och marknadsföring i allmänhet och 
marknadsföring av bibliotek gentemot ungdomar i synnerlighet.  
 
För att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt har vi i vårt arbete försökt leva upp till 
fem kriterier för en exemplarisk fallstudie formulerade av Merriam:  
 

• En fallstudie ska vara betydelsefull. 
• Undersökning och redovisning ska vara fullständiga. 
• Alternativa synsätt ska tas upp. 
• Det ska finnas tillräckligt stöd för de slutsatser som dras. 
• Resultatet ska rapporteras på ett engagerande sätt. 

 
(Merriam 1994, s. 214)  
 
Till skillnad från vad som gäller för den här typen av arbeten, dvs. magisteruppsatser, 
finns inga fastslagna regler för hur en fallstudierapport ska se ut. Forskaren har ganska 
fria händer att anpassa innehållet i rapporten till målgruppens intresse och det egna 
syftet. Merriam anger dock ett antal punkter vilka hon anser bör utgöra 
fallstudierapportens huvudsakliga innehåll. Som komplement till de regler som gäller 
för utformandet av magisteruppsatser har vi valt att också utgå ifrån dessa punkter i vårt 
skrivande. 
  

• En diskussion kring frågan eller problemet som var upphov till undersökningen. 
• En noggrann beskrivning av den kontext eller miljö studien genomfördes i och 

de frågor som stod i fokus. 
• En noggrann beskrivning av de skeenden eller processer man kunnat iaktta i 

denna kontext. 
• En diskussion kring de nyckelelement som undersökts på djupet. 
• En diskussion kring undersökningsresultatet. 

(Merriam 1994, s. 203)  
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4.2 Genomförande 
 
Då PUNKTmedis saknar heltäckande styrdokument för sin marknadsföring är det 
genom intervjun vi kan ta del av såväl planering och målsättning som genomförande 
och utvärdering av bibliotekets marknadsföring. Att genomföra intervjun fick således 
bli det första steget i undersökningen. Vi ville med intervjun få en samlad bild av 
PUNKTmedis marknadsföring från grundandet av biblioteket fram till undersökningens 
genomförande. Inför intervjun besökte vi PUNKTmedis för att själva göra oss en bild 
biblioteket och för att i ett inledande samtal förbereda och informera informanten kring 
de frågor vi ville ha besvarade. Vi förberedde oss också genom att läsa rapporten Vad 
vill de unga ha? av Yvonne Pettersson (2004) i vilken författaren redogör för arbetet 
inför starten av PUNKTmedis. Därefter läste vi in oss på intervjumetoden i Kvalitativa 
studier i teori och praktik av Bengt Starrin och Barbro Renck (1996). Det vi bl.a. tog 
fasta på i denna text är skapandet av en intervjuguide, intervjuförfarande och 
intervjuarens roll. Den intervjuguide som vi använde i intervjun med Cecilia von 
Strokirch bifogas som bilaga (se bilaga 1). 
 
Efter att ha bearbetat materialet från intervjun utformade vi, med hjälp av Jan Trosts 
(2001) Enkätboken en frågeenkät vars syfte var att ta reda på i vilken utsträckning 
bibliotekets målgrupp känner till PUNKTmedis, vilket intryck de fått av biblioteket 
samt vad de uppfattat av bibliotekets marknadsföringsåtgärder. När vi skapat enkäten 
gjorde vi en pilotstudie för att se hur väl den fungerade. Vi ville bland annat försäkra 
oss om att frågorna formulerats tydligt så att risken för missförstånd och oklarheter 
kunde minimeras. För pilotstudien delades 60 enkäter ut på en närliggande 
högstadieskola. Att vi valde att rikta pilotstudien mot högstadieelever berodde på att vi 
ansåg att eventuella oklarheter i formuleringen av enkätfrågorna skulle framkomma 
tydligast där. Pilotstudien slog väl ut. Av 60 enkäter fick vi tillbaka 50 st. Några enkäter 
var såsom vi förväntat oss ofullständiga, men de allra flesta var korrekt och tillsynes 
seriöst besvarade. Trots detta gjorde vi några mindre ändringar och tillägg i enkäten, 
främst som ett resultat av tips och synpunkter som framkom under ett seminarium i 
inledningsskedet av magisterkursen. Den slutgiltiga versionen av enkäten återfinns som 
bilaga till uppsatsen (se bilaga 2). 
 
PUNKTmedis kan sägas ha hela Stockholm som upptagningsområde även om man i 
första hand vänder sig till ungdomar på stadsdelen Södermalm. I och med detta 
placerade vi oss utanför PUNKTmedis på Medborgarplatsen med omnejd och delade ut 
enkäterna till förbipasserande ungdomar i åldrarna tretton till nitton, under perioden 20 
juni t.o.m. 31 augusti 2006. De norska författarna Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang (1997) skriver i Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
att forskaren genom att möta respondenterna en och en, alternativt i mindre grupper kan 
ge datainsamlingen en karaktär av en strukturerad intervju (Holme & Solvang 1997, s. 
106). Detta tog vi fasta på och då vi var närvarande när enkäten delades ut kunde vi 
också minska risken för missförstånd. Vi hade också möjlighet att kontrollera att de 
ungdomar som besvarade enkäten var hemmahörande i Stockholm. Ytterligare en fördel 
med tillvägagångssättet var att enkäterna utan undantag fylldes i på ett seriöst och 
korrekt sätt. En nackdel med tillvägagångssättet kan vara att vår närvaro kan ha 
påverkat respondenterna på ett sådant sätt att de ställde sig mer positiva till 
PUNKTmedis än vad de skulle ha gjort om datainsamlingen varit av en mer anonym 
karaktär.  
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Under perioden lyckades vi få ihop 250 enkäter. Efter att ha samlat in allt material 
sammanställde vi enkätsvaren och gjorde en indelning av materialet utifrån uppsatsens 
frågeställning. För att på ett enkelt sätt kunna strukturera upp och analysera materialet 
använde vi oss av statistikprogrammet SPSS. Vi har i första hand använt programmet 
för att gruppera respondenterna efter ålder, kön osv., samt för att undersöka hur stor 
andel av de olika grupperingarna som besvarat enkätens frågor på ett visst sätt. Avsikten 
med de beräkningar vi gjort har varit att skapa en bild av respondenternas uppfattning 
av marknadsföringen av PUNKTmedis och av biblioteket som sådant. Ett alternativ till 
enkätundersökningen kunde ha varit att intervjua ett antal ungdomar istället, något som 
antagligen hade varit givande men som inte gett information om marknadsföringens 
genomslagskraft i samma utsträckning. Ett betydligt mer lockande alternativ hade varit 
att kombinera enkätundersökningen med kortare intervjuer med ett antal ungdomar, 
enskilt eller i mindre grupper för att fördjupa det resultat som enkäterna gett. Problemet 
med ett sådant upplägg är dock att materialomfånget riskerar att svämma ut och bli i det 
närmaste oöverskådligt. Vi valde därför att istället använda oss av den tidigare 
forskning vi tagit del av för att få en mer komplett och konkret bild både av ungdomars 
syn på marknadsföring och på andra biblioteks arbete med marknadsföring gentemot 
ungdomar. Detta angreppssätt innebär att vi återkopplar till och använder oss av 
litteraturgenomgången i vår analys av det insamlade materialet.  
 
Genom att jämföra hur och i vilken utsträckning målgruppen påverkats av bibliotekets 
marknadsföring med de intentioner biblioteket haft försöker vi sedan ge en bild av hur 
väl biblioteket lyckats med sin marknadsföring. Därefter analyserar vi materialet utifrån 
vår teoretiska referensram och med hjälp av nyckelbegreppen i de båda teoretiska 
perspektiven, men också utifrån den forskning vi tagit del av under arbetets gång.  
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5. Resultatredovisning 
 
I denna del återger vi vad som framkom i intervjun med Cecilia von Strokirch på 
PUNKTmedis och beskriver hennes bild av hur bibliotekets unga historia ser ut och hur 
marknadsföringen går till. Vi försöker också beskriva hur vi själva upplevde biblioteket 
under våra besök där. Efter intervjun följer en genomgång av resultatet av den 
enkätundersökning vi genomfört med syfte att se hur väl PUNKTmedis budskap nått 
fram till målgruppen. När vi utförde intervjun använde vi oss av en intervjuguide (se 
bilaga 1). Intervjun spelades in på en MP3-spelare samtidigt som vi förde 
minnesanteckningar.    
 

5.1 Intervjun 
 
Här följer resultatet av intervjun med Cecilia von Strokirch som arbetar som informatör 
på PUNKTmedis och är den som redan ifrån starten har ansvarat för marknadsföringen 
av biblioteket. Vi har valt att plocka ut det mest väsentliga från intervjun.  
 
Under intervjun berättade Cecilia von Strokirch att medborgarplatsens bibliotek, där 
PUNKTmedis är inhyst, har långa traditioner inom just barn- och ungdomsverksamhet. 
Hon anser att man inom biblioteksvärlden varit lite dåliga med att jobba för ungdomar 
och tror att detta kan bero på att de är en krävande målgrupp. PUNKTmedis kan ur ett 
biblioteksperspektiv ses som en satsning för att komma på idéer och metoder som ska 
underlätta framtida ungdomsprojekt inom biblioteksvärlden, menar hon. För kommunen 
och dess politiker har biblioteket en liknande funktion då de uppmärksammat att det 
finns för lite att göra för ungdomar och PUNKTmedis är för dem ett sätt att undersöka 
vad ungdomar skulle behöva. von Strokirch berättar vidare att idén till PUNKTmedis 
ifrån början kom från Stockholms Stadsbiblioteks ledning, det var Inga Lundén och 
Martin Hafström som först lade fram förslaget. De ville ha ett bibliotek för ungdomar, 
ett bibliotek som också kunde vara en mötesplats. Politikerna nappade på deras förslag, 
och i och med att det är mycket ungdomar på Södra Stationsområdet föll det sig 
naturligt att öppna PUNKTmedis där.  
 
von Strokirch betonar att grundfunktionen hos PUNKTmedis är det som biblioteken 
har, att stimulera läsandet och skrivandet, men hon poängterar också att PUNKTmedis 
inte är något studiebibliotek utan har tonvikten på ungdomars intressen och deras fritid. 
PUNKTmedis har som målsättning att vara kreativa, att komma med nya idéer och att 
frigöra sig från bilden av hur ett bibliotek bör se ut och fungera. von Strokirchs 
förhoppning är att ungdomarna ska uppfatta biblioteket som ett ställe där de kan vara. 
Där de kan läsa böcker. Där de kan ”hänga” och inte bara hämta sin bok och gå. Hon 
berättar att man har lagt ned mycket arbete på själva inredningen av biblioteket och 
också tagit hjälp av ungdomarna i fokusgrupperna för att skapa en så trivsam miljö som 
möjligt (Jfr Pettersson, 2004 s. 3,4). Under vårt besök på PUNKTmedis kunde vi snabbt 
konstatera att detta gett resultat. Biblioteket är modernt och lite lekfullt inrett i fräscha, 
starka färger men rymmer samtidigt myshörnor och rum för den som vill sitta lite 
avskilt. PUNKTmedis vill också vara ett ställe där ungdomarna kan känna att deras 
idéer tillvaratas. Personalen vill att ungdomarna ska känna att de har en sådan bra 
kontakt med de anställda att de kan gå fram och säga att de har en idé på ett projekt och 
så ska de också få genomföra projektet utan problem. Dit har biblioteket inte nått riktigt 
än, menar von Strokirch, även om hon tror att en del ungdomar känner till möjligheten. 
Hon beskriver bibliotekets mål som att vara ett ställe där ungdomar vill vistas på sin 
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fritid (Jfr. Pettersson, 2004 s. 7), och detta att skapa ett bibliotek utifrån vad de unga vill 
ha är någonting som återkommer under hela intervjun. Som vi uppfattar von Strokirch 
baseras bibliotekets marknadsföring snarare på att anpassa produkten för att möta 
målgruppens efterfrågan än att skapa efterfrågan för en färdig produkt.  
 
Inför PUNKTmedis öppnande undersökte man ungdomars behov och önskemål genom 
att helt enkelt prata med dem. von Strokirch berättar att representanter för biblioteket 
gick ut i skolorna och berättade om PUNKTmedis som en del av marknadsföringen och 
att man dessutom höll en mängd fokusintervjuer samt bildade en referensgrupp med tio 
arvoderade ungdomar som fick komma med idéer och synpunkter kring bibliotekets 
utformning. Ungdomarna var bland annat med och träffade inredningsarkitekten, köpte 
böcker, påverkade inköpen av möbler och kom med programförslag. Referensgruppen 
visade sig emellertid svår att hålla samman och numera finns den inte kvar alls, något 
von Strokirch beklagar (Jfr. Pettersson, 2004 s. 1, 7).  
  
von Strokirch berättar att PUNKTmedis annonserar i bl.a. Chili och samannonser med 
Stockholms Stadsbibliotek. PUNKTmedis jobbar också mycket med de olika 
kalendarierna som finns på nätet som Stockholmtown, Allt om Stockholm och Kultur för 
de unga där PUNKTmedis marknadsför sina evenemang. Det är meningen att 
biblioteket ska affischera en del, men det är något man enligt von Strokirch har svårt att 
få tid till. Hon berättar att det också gjorts några försök med marknadsföring genom 
promotionprodukter såsom vykort och block men att dessa försök inte slagit väl ut4. Vi 
fick under intervjun intrycket att man på PUNKTmedis inte prioriterar den här typen av 
reklammässig marknadsföring, utan att man väljer andra vägar att föra ut sitt budskap 
på. Exempelvis berättar von Strokirch att PUNKTmedis samarbetar mycket med andra 
institutioner som Lava, Fryshuset, ABF och skolbiblioteken på Södermalm för att 
nämna några och att detta är ett sätt nå ut till målgruppen. von Strokirch menar att målet 
med den här typen av marknadsföring är att synas och höras för att på så sätt locka folk 
till PUNKTmedis.  
 
von Strokirch berättar också att biblioteket satsar på att ta emot så många praoelever 
som möjligt. På så sätt tänker man sig att ungdomarna blir positivt inställda till och kan 
berätta för sina kompisar om PUNKTmedis. Dessa ungdomar fungerar sedan som 
ambassadörer med stora kunskaper om biblioteket. Hon menar vidare att det är viktigt 
att lägga sig vinn om att bemöta ungdomarna på ett bra sätt och med en bra attityd och 
förklarar att man därför är noga med att det alltid är någon från PUNKTmedis ordinarie 
personal som jobbar på kvällar och helger. (Jfr. Pettersson, 2004 s. 4) Denna tanke, att 
ge användarna ett så gott intryck av biblioteket att de själva sprider bibliotekets budskap 
och lockar fler ungdomar att besöka PUNKTmedis är ännu ett återkommande tema 
under intervjun. von Strokirch uttrycker under intervjun tilltro till att bibliotekets rykte 
ska kunna växa sig starkt genom att PUNKTmedis i sig är så väl anpassat till 
målgruppen att ungdomarna själva sprider och upprätthåller en positiv och lockande 
bild av biblioteket.   
 
Det är enligt von Strokirch svårt att säga vilka ungdomar som besöker PUNKTmedis. 
Hon menar dock att det är sannolikt att de ungdomar som går i skolan på Södermalm 
vet att PUNKTmedis finns, men tror att många ännu inte uppfattat att PUNKTmedis är 
ett annorlunda bibliotek. Vad gäller PUNKTmedis’ skrivarverkstäder kan man dock 
redan nu se att de mött viss framgång. De är populära, men kanske ännu inte för den 

                                                   
4 Under vintern 2007 har uppsatsförfattarna sett stora reklamskyltar för PUNKTmedis i tunnelbanan där 
verksamheten marknadsförs.  
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stora massan, utan det är mer en klick trogna ungdomar som återkommer till 
skrivarverkstäderna.  
 
På frågan om PUNKTmedis gör någon form av marknadsundersökning svarar von 
Strokirch att man ganska direkt efter öppnandet av PUNKTmedis gjorde en 
marknadsundersökning som är tänkt att följas upp av ytterliggare en undersökning.  
Själv anser hon att biblioteket fortfarande har en lång väg att gå när det gäller att väcka 
ungdomarnas intresse för PUNKTmedis. Det är en fråga man måste jobba med över ett 
längre tidsspann och det dryga år biblioteket har hållit öppet är i sammanhanget en 
mycket kort tidsperiod. Ett bibliotek blir egentligen aldrig klart med sin marknadsföring 
menar hon. Nya idéer prövas hela tiden.  
 
PUNKTmedis har inga klara riktlinjer för sin marknadsföring men viss marknadsföring 
har gjorts såsom annonser i tidningar och promotionprodukter. Andra sätt att 
marknadsföra sin verksamhet är bl.a. genom annonser i kalendarier där biblioteket 
presenterar sina evenemang. Att vara tillmötesgående gentemot ungdomarna så att de 
känner sig välkomna och kommer tillbaka är också en viktig del av marknadsföringen. 
PUNKTmedis tror mycket på ryktesspridning, att om de lyckas visa en positiv bild av 
biblioteket lockas flera ungdomar dit. Innan PUNKTmedis öppnade gick personal från 
biblioteket ut i skolor och berättade om PUNKTmedis. Biblioteket vet att de har en liten 
skara ungdomar som besöker biblioteket flitigt. I grund och botten följer PUNKTmedis 
biblioteksplanen5 men de vill inte vara helt bundna vid den (Intervju 2006-03-30).  
 

5.2 Enkäten 
 
Utifrån intervjun med von Strokirch skapade vi ett frågeformulär vars syfte var att 
undersöka dels hur väl den marknadsföring som PUNKTmedis bedriver slagit ut hos 
målgruppen. För att få en bild av hur representativa våra respondenter var i förhållande 
till populationen, dvs. målgruppen i stort, innehöll enkäten också frågor kring ålder, kön 
och dyl. Enkäten bifogas som en bilaga (se bilaga 2).    
 

5.2.1 Respondenterna 
 
Hos de ungdomar som besvarade vår enkät var killarna något överrepresenterade 
gentemot tjejerna, dryga 60 % av respondenterna var killar medan knappa 40 % var 
tjejer.6 Åldersfördelningen var däremot ganska jämn, även om de allra yngsta, 
trettonåringarna, och de allra äldsta, nittonåringarna, är något underrepresenterade. 
Medelåldern hos våra respondenter ligger på 16 år. Samtliga respondenter har en ålder 
som överensstämmer med PUNKTmedis’ målgrupp, vilket innebär att de är mellan 13 
och 19 år.   
 
 

                                                   
5 Biblioteksplanen är ett styrdokument utformad av Stockholms kommunfullmäktige som markerar 
riktningen för den övergripande utvecklingen av Stockholms bibliotek (Biblioteksverksamhet i 
Stockholms Stad 2002).   
6 För att tydligare åskådliggöra resultaten i tabellerna så har vi avrundat resultatsiffrorna till närmaste 
heltal.   
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Fig. 1 visar respondenternas könsfördelning.     Fig. 2 visar kännedom om PM 
 
 
Drygt hälften av de tillfrågade, ca 53 %, har vare sig besökt eller hört talas om 
PUNKTmedis. Procentuellt sett känner tjejerna i högre grad än killarna till biblioteket, 
liksom de yngre respondenterna känner till biblioteket i högre utsträckning än de äldre. 
För de respondenter som någon gång har besökt PUNKTmedis gäller att tjejer besöker 
biblioteket oftare än killar och att de yngre besöker biblioteket oftare än vad de äldre 
respondenterna gör. PUNKTmedis’ besökare tycks också besöka andra bibliotek något 
oftare än vad övriga respondenter gör. Ca 9 % av besökarna besöker andra bibliotek en 
gång i veckan eller mer medan motsvarande siffra för icke-besökarna är ca 6 %. 

 
      Fig. 3 visar åldersfördelning 

  
 
Respondenterna är överlag positiva till idén med ett ungdomsbibliotek. De respondenter 
som vid något tillfälle besökt PUNKTmedis är dock något mer positiva än de 
respondenter som inte besökt PUNKTmedis. Av besökarna tycker drygt 70 % att idén 
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med ett ungdomsbibliotek är bra, medan samma siffra för icke-besökare hamnar på ca 
60 %. Drygt hälften av icke-besökarna uppger att de skulle vara intresserade av att 
besöka ett ungdomsbibliotek om de kände till något.   

 

Dålig idéOnödigtBra idé

20%16%

65%

nejja

56%
44%

Fig. 4 visar åsikten om idén med ett 
ungdomsbibliotek. 

Fig. 5 visar intresset av att besöka ungdomsbibliotek 

 
 
 

5.2.2 Vilken information når fram till respondenterna? 
 
Av de respondenter som kände till PUNKTmedis upptäckte ca 20 % 
ungdomsbiblioteket genom sina besök på Medborgarplatsens bibliotek. Ytterligare ca 
10 % upptäckte PUNKTmedis då de passerade lokalen, medan ca 13 % 
uppmärksammat någon form av reklam för biblioteket. En liten del av besökarna, ca 4 
%, fick sin första information om PUNKTmedis via en tidnings- eller tidskriftsartikel. 
Ca 9 % av besökarna uppger att de blev tipsade om biblioteket av en kompis och ca 42 
% har i sin tur tipsat en eller flera kompisar om biblioteket. Den största andelen av 
besökarna, ca 22 %, blev informerade om biblioteket i skolan.    
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Fig. 6 visar hur respondenterna först fick kännedom om PUNKTmedis. 
 
PUNKTmedis’ annonser har uppmärksammats av en knapp tredjedel av de respondenter 
som kände till biblioteket. Den tidskrift som haft störs genomslagskraft var Chili vars 
annonser uppmärksammats av ca 24 % av de tillfrågade respondenterna. Annonserna i 
Kultur för de unga har ca 15 % lagt märke till, medan ca 7 % säger sig ha sett 
bibliotekets annonser i DN. Annonserna i Allt om Stockholm och Stockholmtown har 
uppmärksammats av ca 2 % vardera.  
 
Av de respondenter som besökt PUNKTmedis känner ca 64 % till att biblioteket 
anordnar arrangemang som författarbesök, fotoutställningar och skrivarverkstäder. Ca 
15 % deltar också i något arrangemang emellanåt. Bland de tillfrågade märks en tydlig 
kopplig mellan besöksfrekvens och tendens att delta i bibliotekets arrangemang, de 
respondenter som besöker biblioteket ofta deltar i betydligt högre utsträckning i 
arrangemang av olika slag.  
 

 

5.2.3 Respondenternas uppfattning av bibliotekets tjänster och miljö 
 
Att biblioteket har kvällsöppet uppfattas positivt av de allra flesta, ca 74 % av de 
tillfrågade tycker att det är bra med sena öppettider medan ca 5 % menar att de inte 
utnyttjar dessa utan endast besöker biblioteket dagtid. Vad gäller bibliotekets 
Internettjänster, dvs. möjlighet till omlån, reservationer och katalogsökning via Internet, 
används de regelbundet av ca 3% av de tillfrågade och sporadiskt av ca 18 %. Ca 23 % 
har provat men uppfattar tjänsten som krånglig medan ca 55 % inte kände till eller inte 
hade provat bibliotekets Internettjänster alls.    
 
En klar majoritet av PUNKTmedis’ besökare, drygt 70 %, tycker att det finns en klar 
skillnad mellan PUNKTmedis och andra bibliotek, och ca 67 % tycker att det märks att 
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PUNKTmedis är ett ungdomsbibliotek. Nära 30 % av besökarna ser PUNKTmedis som 
ett bra ställe att vistas på på fritiden, ca 24 % tycker att det är ett bra ställe att plugga på 
och drygt 16 % menar att det är ett bra ställe att träffa kompisar på.  
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Fig. 7 visar respondenternas intryck av PUNKTmedis  
personal            

Fig. 8 visar respondenternas intryck av PUNKTmedis  
inredning. 

 
Vad gäller PUNKTmedis inredning tycker ca 31 % att biblioteket är snyggt och mysigt, 
medan ca 37 % uppfattar inredningen som intetsägande eller till och med ful. 
Inställningen till personalen är överlag positiv. Drygt 80 % av de tillfrågade besökarna 
menar att de fått den hjälp de behöver av personalen. Av dem upplever ca två 
tredjedelar dessutom att personalen är hjälpsam och tillmötesgående. Hos de knappa 
20% som inte fått en positiv bild av personalen är anledningen vanligen att man 
upplever personalen som överdrivet hjälpsam, medan en liten grupp på knappa 4 % 
menar att personalen inte är tillräckligt hjälpsam. 
 
Vi har utifrån enkäterna inte kunnat utläsa några skillnader mellan åldersgrupperna vad 
gäller uppfattningen om bibliotekets miljö eller tjänster. Det samma kan sägas gälla för 
skillnader mellan killar och tjejer även om tjejer tycks besöka biblioteket något oftare än 
vad killar gör. Nära 10 % av de tjejer som kände till PUNKTmedis sade sig besöka det 
en gång i veckan eller med, medan samma siffra för killarna är ca 7 %.  
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6. Analys och diskussion  
 
I detta kapitel analyserar vi de resultat vi kommit fram till i vår undersökning genom att 
gå tillbaka till de tre frågeställningar som presenterades i uppsatsens inledning och 
koppla dem till Grönroos’ och De Sáez’ teorier kring marknadsföring. De frågor vi 
ställde oss var:  
  

- Vilket är PUNKTmedis’ budskap och hur går man till väga för att marknadsföra 
det? 

- Hur uppfattar målgruppen bibliotekets budskap?  
- Hur uppfattar målgruppen bilden av biblioteket?  

 
Vid vårt inledande samtal med Cecilia von Strokirch, ansvarig för marknadsföringen på 
PUNKTmedis, blev vi snabbt på det klara med att PUNKTmedis saknar klara riktlinjer 
för sin marknadsföring. Att marknadsföra PUNKTmedis finns dock med som en del av 
bibliotekets planering då man vill nå ut till så många ungdomar som möjligt. 
PUNKTmedis marknadsför sig mer med hjälp av löst dragna strategier än efter en strikt 
marknadsföringsplan vilket ni kan läsa om nedan.  
 
För att undersöka hur PUNKTmedis marknadsför sitt budskap gentemot den tilltänkta 
målgruppen krävs att man bryter ned frågan i dess beståndsdelar. För det första måste 
man identifiera vilket bibliotekets budskap är, vad det är man vill förmedla till 
ungdomarna. För det andra vill vi titta på de kanaler PUNKTmedis valt för att föra ut 
sitt budskap till målgruppen för att se hur ändamålsenliga de är. Det tredje och sista 
steget blir att undersöka hur stor del av bibliotekets utsända budskap som når fram till 
ungdomarna, i vilken form och i vilken utsträckning det når fram.  
 
Avsnittet inleds med att vi svarar på uppsatsens frågeställningar. Resultatet kopplas 
sedan i en egen del till de Sáez’ och Grönroos’ teorier. Sedan ställer vi 
frågeställningarnas resultat mot den tidigare forskningen. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning.   
 
 

6.1 Vilket är PUNKTmedis’ budskap och hur går man till väga för att 
marknadsföra det? 
 
Det finns två marknadsföringsåtgärder som PUNKTmedis förlitar sig mest till. Dessa är 
image och ryktesspridning. Biblioteket tror mycket starkt på att skapa en image där 
PUNKTmedis ses som ett ställe ungdomarna kan komma till och bara ”hänga”. Rummet 
ska vara anpassat på ett sätt att ungdomar känner sig hemma där. Personalen ska bemöta 
ungdomarna på ett positivt vis. En besökare ska känna att hon kan komma med en idé 
på ett arrangemang eller dylikt och ges möjlighet att genomföra förslaget. 
PUNKTmedis ska inte vara ett studiebibliotek utan ett fritidsbibliotek. De vill frigöra 
sig från bilden av hur ett traditionellt bibliotek ser ut och fungerar. PUNKTmedis ska 
främst vara en mötesplats. Denna image är en viktig del av det budskap biblioteket vill 
förmedla genom sin marknadsföring. 
 
Den första och mest grundläggande delen av det budskap biblioteket har att förmedla till 
sin målgrupp är givetvis ”Vi finns”. För att ungdomarna ska ha en möjlighet att 
intressera sig för PUNKTmedis måste de först och främst känna till att biblioteket 
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existerar. Ytterligare en grundläggande aspekt av budskapet är: ”PUNKTmedis är ett 
bibliotek för ungdomar”. Det är viktigt för biblioteket att de till ungdomarna förmedlar 
att PUNKTmedis är ett bibliotek speciellt för dem, ett bibliotek som vill tillgodose just 
deras behov. En plats där de kommer i första hand.  
 
Utöver detta vill biblioteket förmedla att ”PUNKTmedis kan berika din fritid”. 
PUNKTmedis vill i första hand vara ett kultur- och fritidsbetonat bibliotek, inte ett 
fristående skolbibliotek. De vill till sin målgrupp förmedla att biblioteket erbjuder en 
trevlig miljö där ungdomarna kan hänga på sin fritid, där de kan läsa, träffa kompisar 
eller bara slappa. Man vill förmedla att biblioteket är en plats för kulturell aktivitet. 
Biblioteket vill också förmedla till målgruppen att: ”Du kan påverka bibliotekets 
funktion.” På PUNKTmedis vill man att användarna ska känna att de kan vara med och 
påverka bibliotekets verksamhet, man vill också att ungdomarna ska uppfatta biblioteket 
som plats där de kan förverkliga egna projekt av olika slag. Sammanfattar vi 
bibliotekets budskap i några enkla punkter ser det ut såhär: 
 

1. Vi finns 
2. PUNKTmedis är ett bibliotek för ungdomar 
3. PUNKTmedis kan berika din fritid 
4. Du kan påverka bibliotekets funktion  

 
För att nå ut med sitt budskap har biblioteket valt att använda sig av ett flertal olika 
kanaler. Genom att annonsera i dagspress och tidskrifter kan PUNKTmedis tala om att 
de finns, att de är ett ungdomsbibliotek och att man bedriver en kultur- och 
fritidsinriktad verksamhet. Annonser i kalendarier fokuserar i sin tur på aktuella 
evenemang. Ingen av dessa kanaler kan dock till fullo visa upp bibliotekets image för 
målgruppen.  
 
En kanal som man på PUNKTmedis sätter stor tilltro till är den mellanmänskliga, dvs. 
positiv ryktesspridning. Man hoppas dels på att nöjda användare inte bara ska komma 
tillbaka utan att de dessutom ska rekommendera sina vänner att besöka biblioteket och 
dels på att de praoelever man tar in ska fungera som ambassadörer för biblioteket hos 
målgruppen. Den här kanalen kan förmedla samtliga fyra beståndsdelar av bibliotekets 
budskap. Den mellanmänskliga kanalen har sina fördelar. Den är effektiv på så sätt att 
den förmår förmedla detaljerad och väsentlig information till målgruppen. Bibliotekets 
budskap behöver inte komprimeras på samma sätt som vid exempelvis annonsering eller 
affischering. Man kan därtill förvänta sig att budskapet via förmedlaren anpassas till 
mottagaren.  
 
Som första steg i marknadsföringen av PUNKTmedis besökte några utvalda från 
biblioteket skolor runtom på Södermalm och berättade om det nya ungdomsbiblioteket. 
De gjorde fokusintervjuer med elever och de anlitade en grupp på 10 arvoderade 
ungdomar vilka fick komma med idéer och synpunkter på PUNKTmedis’ kommande 
verksamhet. De bidrog i allt från rummets utformning till mediebestånde. Dessa tre 
olika åtgärder gjorde man för att bygga upp ett PUNKTmedis som ungdomarna skulle 
tycka om men också som ett led i marknadsföringen av biblioteket där man hoppades att 
vetskapen om PUNKTmedis existens skulle sprida sig hos eleverna/ungdomarna. 
 
På PUNKTmedis har man lagt stor vikt vid bibliotekets fysiska miljö. Man har lagt sig 
vinn om att skapa en miljö där ungdomar kan trivas och känna sig hemma. Men ur 
marknadsföringssynpunkt har bibliotekets fysiska miljö fler roller att spela. Förutom att 
bidra till trivseln hos bibliotekets användare kan biblioteksrummet också på ett konkret 
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sätt föra ut bibliotekets budskap till förbipasserande ungdomar. Bibliotekets strategiska 
placering gör att man har möjlighet att genom fönsterskyltning, belysning och dyl. har 
möjlighet att uppmärksamma ett ganska stort antal förbipasserande på bibliotekets 
existens. Den goda insynen i lokalen ger förbipasserande möjligheten att skaffa sig en 
ganska god uppfattning om den verksamhet som bedrivs på biblioteket.   
 
För att marknadsföra bibliotekets image är personalen en viktig kanal. På PUNKTmedis 
är hela personalgruppen införstådd i vikten av ett trevligt och tillmötesgående 
bemötande av användarna och man lägger sig vinn om att det alltid ska finnas ordinarie 
personal i lokalen och att bibliotekets besökare bemöts på ett professionellt sätt. Det är 
också i det personliga mötet mellan användare och personal man har möjligheten att 
befästa bibliotekets image och förmedla bibliotekets budskap i alla dess beståndsdelar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att PUNKTmedis marknadsför sig på följande sätt:  
 

1. Genom annonser i tidskrifter, dagstidningar och kalendarier. 
2. Genom att praoelever och nöjda användare fungerar som ambassadörer och 

sprider bibliotekets rykte. 
3. Genom att utforma biblioteksrummet på ett sådant sätt att det tilltalar och lockar 

målgruppen. 
4. Genom ett professionellt bemötande av bibliotekets besökare. 

 

6.2 Hur uppfattas bibliotekets budskap av målgruppen? 
 
I avsnitt 5.2 kan vi se att PUNKTmedis annonser haft varierande framgång. En knapp 
åttondel av de tillfrågade respondenterna har uppgett att de först upptäckte 
PUNKTmedis genom någon form av reklam för biblioteket. Samtidigt kan vi se att 
genomslagskraften hos kalendarierna Allt om Stockholm och Stockholmtown varit 
mycket liten, medan man haft något större framgång med annonserna i Kultur för de 
unga. Inte heller annonserna i dagspressen har rönt någon större uppmärksamhet. Att 
annonsera i kalendarier och dagspress är kanske inte att betrakta som någon 
ändamålsenlig kanal för PUNKTmedis att föra ut sitt budskap till målgruppen. Vad 
gäller bibliotekets annonser i tidskriften Chili tycks dessa ha setts av något fler 
ungdomar. Här annonserar biblioteket i helsidesformat vilket kanske kan vara en del av 
förklaringen till att annonserna uppmärksammats. Ytterligare en bidragande faktor kan 
vara att PUNKTmedis haft helt andra förutsättningar att påverka annonsens utseende 
och anpassa den till målgruppen i tidskriften, än vad de haft möjlighet att göra när det 
gäller annonsering i kalendarierna. Kanske är det också så att Chili läses av fler 
ungdomar än vad Allt om Stockholm och Stockholmtown gör. Klart är att annonsering i 
tidskrifter med överrensstämmande målgrupp som Chili tycks vara en betydligt 
effektivare kanal för marknadsföring än vad annonsering i kalendarier och dagspress är.  
 
Som tidigare nämnts sätter man på PUNKTmedis stor tilltro till den mellanmänskliga 
kanalen. Man hoppas att bibliotekets besökare, genom att tipsa vänner och bekanta om 
PUNKTmedis, ska hjälpa till att sprida ryktet om biblioteket. I avsnitt 5.2 ser vi också 
att en stor andel av PUNKTmedis besökare faktiskt tipsat en eller flera kompisar om 
biblioteket. Vänder man på frågan och undersöker hur många av de tillfrågade som 
säger sig blivit tipsade av en vän om PUNKTmedis finner man dock att en knapp 
tiondel av dem säger sig ha fått information om biblioteket den vägen. Den 
mellanmänskliga kanalen har som sagt sina fördelar. Den fråga man bör ställa sig är 



 45 

dock huruvida spridningen är tillräckligt stor för att man ska kunna förlita sig till den i 
någon högre utsträckning. Hos våra respondenter var det betydligt fler som upptäckt 
biblioteket via någon form av reklam än som blivit tipsade av någon kompis om det.   
 
Vad gäller bibliotekets fysiska utformning tycks man ha lyckats ganska väl. Som 
framgår i avsnitt 5.2 är det en relativt stor andel av de tillfrågade uppger att de först lagt 
märke till PUNKTmedis när de passerat lokalen. I samma avsnitt kan vi i och för sig 
också också se att bibliotekets besökare inte är odelat positiva till bibliotekets inredning, 
men de allra flesta hade i alla fall en åsikt om den vilket visar på att man i vart fall 
lyckats skapa en miljö som syns. Den som kikar in i lokalen kan knappast missta sig på 
den verksamhet som bedrivs där.  
 
Personalens bemötande av användarna är en viktig del av PUNKTmedis 
marknadsföring och också här tycks man ha lyckats väl. En överväldigande stor del av 
de tillfrågade var positivt inställda till personalen.        
 

6.3 Hur uppfattar målgruppen bilden av biblioteket? 
 
Att frigöra sig från bilden av hur ett bibliotek ”ska vara” är viktigt för PUNKTmedis 
och man har jobbat en hel del med den frågan. Som tidigare nämnts har man exempelvis 
frångått SAB-systemet och i stället valt att placera böckerna tematiskt. också 
bibliotekets inredning kan ses som ett led i strävan efter förnyelse och föryngring. 
Frågan är hur mycket av detta som uppfattas av målgruppen. Vi kan i avsnitt 5.2 se att 
majoriteten av bibliotekets besökare anser att det tydligt märks att PUNKTmedis är just 
ett ungdomsbibliotek. Det är dock betydligt färre som tycks ha tagit till sig bibliotekets 
fritidsbetonade inriktning och det är nästa lika vanligt bland de tillfrågade att man ser 
biblioteket som ett bra ställe för studier som att man ser det som ett bra ställe att 
tillbringa sin fritid på.  
 
Drygt hälften av de respondenter som vid något tillfälle besökt biblioteket känner till att 
PUNKTmedis anordnar arrangemang som exempelvis bokcirklar, men endast en 
mycket liten del av respondenterna uppger att de någon gång deltagit i sett sådant 
arrangemang. Av intervjun med Cecilia von Strokirch framgår också att man inte riktigt 
lyckats nå ut till användarna vad gäller möjligheten för dem att själva påverka 
bibliotekets verksamhet. Sammantaget kan vi konstatera att PUNKTmedis image som 
en kultur- och fritidsinriktad mötesplats för ungdomar inte riktigt tycks ha nått fram till 
målgruppen.  
 
Att nära en tredjedel av besökarna ser själva idén med ett ungdomsbibliotek som onödig 
eller till och med dålig tyder också på att PUNKTmedis inte riktigt lyckats frigöra sig 
ifrån bilden av ett traditionellt bibliotek.  
 

6.4 Teori och praktik –Vilken teoretisk förankring kan vi se i 
PUNKTmedis marknadsföring? 
 
De Sáez, som här representerar transaktionsmarknadsföringsperspektivet, menar att en 
noggrant genomförd omvärldsanalys är grundläggande för bibliotekets 
marknadsföringsplanering. Som vi ser det har man på PUNKTmedis gått ytterligare ett 
steg genom att låta hela bibliotekets planering och utformning bygga på information 
framtagen i samråd med målgruppen. Bibliotekets målsättning, att ha ett permanent 
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samarbete med målgruppen i organiserad form skulle också ha varit ett gott 
komplement till den initiala referensgruppen om det hade visat sig vara genomförbart. 
Som det nu ser ut försöker man från bibliotekets håll istället upprätthålla en dialog med 
målgruppen i den dagliga verksamheten.  
 
Grönroos talar, utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv, om vikten av att 
identifiera den tilltänkta kunden för att en relation ska kunna etableras och sedan skötas 
om så att båda parterna kan känna sig nöjda. PUNKTmedis har klart identifierat sin 
målgrupp, bl. a genom ovan nämnda samarbete med målgruppen, och är måna om att i 
förlängningen tillvarata ungdomarnas intressen och vara öppna för deras förslag. 
 
Grönroos betonar också vikten av kundens uppfattning av kvalitén på den produkt som 
mottagits. Kvalitetsbegreppet kan delas in i två beståndsdelar, teknisk och funktionell 
kvalité. På PUNKTmedis fick ungdomarna själva vara med och utforma delar av den 
tekniska kvalitén i form av inventarier bokbestånd m.m. Den funktionella kvalitén är i 
detta fall det fysiska bemötandet, samarbetet mellan bibliotek och användare, något som 
man på PUNKTmedis lägger mycket stor vikt vid. Detta har biblioteket också tagit ett 
steg längre än vad som är brukligt i och med att användarna har så pass stort inflytande 
över bibliotekets funktion. Dessa två faktorer behöver enligt Grönroos fungera fullt ut 
tillfredställande för kunden för att den totala upplevda kvalitén ska upplevas som något 
positivt. Så vitt vi kan bedöma har man på PUNKTmedis lagt sig vinn om att uppnå just 
detta. 
 
Också de Sáez lyfter fram dessa faktorer när hon talar om att biblioteket bör 
marknadsföras i alla sina beståndsdelar. Det kan vara det Grönroos benämner teknisk 
kvalitet, dvs. själva byggnaden, fina rum eller vackra möbler. De Sáez menar att 
interiören bör utformas på ett sådant sätt att användaren redan vid första besöket kan få 
en känsla av bibliotekets identitet. PUNKTmedis har sin nisch och låter interiören 
spegla verksamheten, något som ju åstadkommits i samarbete med målgruppen. Vidare 
menar de Sáez att biblioteket kan marknadsföra bibliotekariens professionalism som en 
del av sin marknadsföringsstrategi, något som känns igen från det Grönroos kallar 
funktionell kvalité. PUNKTmedis jobbar mycket med att personalen ska bemöta 
ungdomarna professionellt och med en positiv attityd så att de känner sig välkomna och 
vill komma tillbaka.  
 
Grönroos menar att kundens upplevelse av kvalitén på produkten kan påverka företagets 
image eftersom det finns en möjlighet att kunden sprider sin bild av företaget, eller i det 
här fallet biblioteket, vidare till andra potentiella kunder. Det är denna möjlighet till 
profilering via ryktesspridning som PUNKTmedis vill tillvarata. PUNKTmedis vill via 
sina användare förmedla en positiv image för att få fler besökare till sitt bibliotek.  
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså känna igen en hel del av den marknadsföring 
PUNKTmedis bedriver från vår teoretiska referensram. Det gäller framförallt följande 
punkter: 
 

• PUNKTmedis marknadsföring utgår ifrån en grundläggande och fortlöpande 
analys av målgruppen och omvärlden, i enighet med vad de Sáez förespråkar. 

 
• PUNKTmedis marknadsför ett flertal av bibliotekets beståndsdelar inklusive 

bibliotekariernas funktion och professionalism, också det i enighet med vad de 
Sáez förespråkar. 
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• PUNKTmedis arbetar aktivt för att upprätthålla en god relation mellan bibliotek 
och användare, i enighet med vad Grönroos förespråkar. 

 
• PUNKTmedis arbetar aktivt med att tillgodose användarnas behov vad gäller 

såväl den tekniska som den funktionella kvalitén. Man strävar efter att på detta 
sätt skapa en positiv bild av biblioteket och hoppas på att denna image ska bidra 
till att förmå fler personer i målgruppen att besöka biblioteket. Detta stämmer 
väl med vad Grönroos skriver om profilering och image.  

 

6.5 Teori och praktik –Vad kan vi se i teorierna som saknas i 
PUNKTmedis marknadsföring? 
 
Såväl de Saéz modell, med fyra P:n, som Grönroos trestegsmodell av kundrelationens 
livscykel kan ses som översiktliga helhetsmodeller för en organisations 
marknadsföringsstrategi. När vi applicerar dessa på PUNKTmedis marknadsföring 
tydliggörs vissa brister i PUNKTmedis’ marknadsföringsförfarande. I relation till vår 
teoretiska referensram framstår PUNKTmedis’ marknadsföring som bitvis mycket 
starkt, men bitvis mycket svagt förankrad.     
 
Grönroos’ trestegsmodell består av ett initialskede, en köpprocess och en 
konsumtionsprocess. I Initialskedet gäller det för företaget att frammana ett intresse på 
marknaden för den produkt eller tjänst man säljer, men också för organisationen som 
sådan. I Köpprocessen gäller det att få till ett positivt köpbeslut vilket sker genom löften 
från företaget, om kunden inte anser att dessa löften motsvarar hans förväntningar bryts 
köpprocessen. I Konsumtionsprocessen strävar företaget efter att få en så nöjd kund som 
möjligt så att hon återkommer. Det är viktigt att den upplevda kvalitén är god så att 
kundrelationen blir stark för att återköpssannolikheten ska öka.  
 
Som vi ser det ligger PUNKTmedis’ styrka i modellens sista steg, 
konsumtionsprocessen. Biblioteket har en väl utvecklad strategi för att vårda de 
relationer man har med sina användare. Vad gäller initialskede och köpprocess är man 
däremot svagare. Man arbetar från bibliotekets sida inte särskilt aktivt med att skapa ett 
intresse vare sig för PUNKTmedis som sådant eller för de tjänster man erbjuder. När de 
försök som gjorts med promotionprodukter inte fallit väl ut har man i stället för att söka 
nya vägar, låtit saken bero.  
 
också de Sáez modell med fyra P:n är avslöjande. Modellen har fyra beståndsdelar: 
produkt, plats, pris, och promotion. PUNKTmedis är starka vad gäller produkt och pris. 
Produkten, i form av bestånd, tjänster och miljö, är väl anpassad till målgruppen och 
biblioteket månar om att priset, dvs. användarnas kostnad i form av tid, pengar och 
ansträngning, ska bli så lågt som möjligt.  
 
När det gäller biblioteksverksamhet framhåller de Sáez att begreppet plats inbegriper 
bibliotekets allmänna tillgänglighet. PUNKTmedis är strategiskt placerat och de har 
också strävat efter tillgänglighet genom exempelvis utökade öppettider. Däremot har 
man inte lyckats nå fram till sina användare med information och de Internettjänster 
biblioteket erbjuder. I avsnitt 5.2 framgår det tydligt att majoriteten av de tillfrågade inte 
kände till eller aldrig använt dessa tjänster. Men det är i det fjärde P:et, promotion, som 
PUNKTmedis svaghet ligger. De arbetar, som vi ser det, inte tillräckligt aktivt med att 
förmedla vare sig bibliotekets existens, dess tjänster eller dess image till målgruppen.    
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6.6 Att marknadsföra bibliotek till unga -tidigare forskning som en 
jämförande ram. 
 
Hur ser då PUNKTmedis’ marknadsföring ut i belysning av tidigare erfarenheter kring 
marknadsföring, bibliotek och ungdomar? När vi sammanställer de punkter som i den 
forskning vi tagit del av (se avsnitt 2.2) anses vara de viktigaste åtgärderna för ett 
bibliotek som vill nå ut till ungdomar får vi en lista7 som ser ut så här:  
 

• Bilden av biblioteket behöver förändras, förnyas, moderniseras och förtydligas 
• Biblioteksmiljön ska vara välkomnande och trevlig att vistas i, inte stel och tyst 

med mycket regler 
• Böckerna bör placeras efter ett system som är enklare för användaren att förstå 

än vad SAB-systemet är 
• Det ska finnas nya fräscha böcker, filmer och musik anpassade efter målgruppen 
• Tillgång till datorer och Internet och möjlighet att få hjälp med exempelvis 

informationssökning anses viktigt 
• Öppettiderna ska vara anpassade efter målgruppen 
• Personalens bemötande av ungdomarna är viktigt 
• Möjlighet för ungdomar att jobba i biblioteket, mot betalning eller som 

volontärer 
• Ett café i eller i anslutning till biblioteksrummet  
• Biblioteket bör samarbeta såväl med andra organisationer som med skolor  
• Att bygga upp en bra image kan leda till att biblioteket vinner användare genom 

ryktesspridning 
• En snygg och informativ webbsida 
• Strategiskt planerad marknadsföring 

 
PUNKTmedis har inte någon snygg och informativ webbsida, och ligger inte heller 
särskilt långt fram när det gäller att strategiskt planera sin marknadsföring. Bortsett ifrån 
dessa två punkter kan vi konstatera att biblioteket uppfyller eller arbetar på att uppfylla 
samtliga listade kriterier. Huruvida man från bibliotekets sida tagit del av forskning 
kring bibliotek, ungdomar och marknadsföring vet vi ingenting om. Men att de känner 
sin målgrupp väl är bara att konstatera. 
 
Många av artiklarna i kapitel 2.2 handlar om att ge biblioteken en ny och väldefinierad 
image där det klar framgår att biblioteken vänder sig till och välkomnar ungdomar. 
PUNKTmedis har en stor fördel av att åtminstone veta vilka man jobbar för att locka till 
biblioteket och man har en klar image. För vanliga folkbibliotek kan det vara svårt att 
marknadsföra sig överhuvudtaget eftersom man har så många målgrupper. Där ser vi att 
PUNKTmedis har en klar fördel som har sin nisch och sina användare.  
 
I artikeln What teens want: What libraries can learn from MTV av Erin Helmrich 
(2004) menar artikelförfattaren att biblioteken inte ska vara rädda för att hämta 
inspiration från platser som inte förknippas med bibliotek som t.ex. från nöjesindustrin 
och andra mer kommersiella platser, framförallt menar man att biblioteken inte ska vara 
rädda för nya idéer. Vi kan konstatera att PUNKTmedis i vart fall har börjat i rätt ända 
när man skapade en referensgrupp bestående av ungdomar som fick utforma biblioteket. 
Numera finns inte referensgruppen kvar, vilket i värsta fall kan innebära att 

                                                   
7 Observera att listan inte följer någon form av rankningsordning. 
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PUNKTmedis går miste om nya spännande idéer. Å andra sidan jobbar man från 
bibliotekets sida hårt med att hålla en öppen dialog med användarna.  
 
Ser man till den första artikeln som presenterades i kapitel 2.2, The coolness factor: Ten 
av Elaine Meyers (1999) verkar det nästan som om PUNKTmedis följt dessa åtgärder 
till punkt och pricka. Ungdomarna i artikeln efterlyser ett bibliotek som de kan 
identifiera sig med. Det gäller både rummet och inventarierna. Det ses som oerhört 
viktigt att personalen som jobbar där har god kontakt med ungdomarna. Ungdomarna 
menar själva att ryktesspridning är en av de mest effektiva marknadsföringssätten. De 
jobbar också gärna på biblioteket för att på så sätt bli mer involverade i bibliotekets 
verksamhet och sedan kan de lättare sprida bibliotekets goda rykte vidare. 
PUNKTmedis satsar på praoelever som kan sprida PUNKTmedis’ budskap vidare (se s. 
31).  
 
Man kan också i flera artiklar se att samarbete med andra organisationer på orten är 
något som anses som mycket viktigt för den egna organisationen. Det är ett sätt att 
enkelt nå ut till väldigt många och förhoppningsvis leder det till fler besökare på det 
egna biblioteket. PUNKTmedis samarbetar också mycket med andra organisationer som 
ett led i sin marknadsföring av biblioteket.    
 
I de två artiklarna Inspired! Award-winning library marketing av Antony Brewerton 
(2003) och  The changing image of Birmingham libraries: marketing strategy into 
action, av Brian Gambles och Heike Schuster (2003) betonar artikelförfattarna vikten av 
att se marknadsföring som en process vilken inte får stanna av, utan måste fortgå och 
underhållas hela tiden. Då PUNKTmedis saknar en klar marknadsföringsplan kan detta 
var något som bibliotekets marknadsföring i längden kan bli lidande av tror vi. Saknar 
PUNKTmedis klara strategier för när, var och hur biblioteket ska marknadsföras och all 
marknadsföring sköts efter löst dragna linjer är det nog risk för att man inte utnyttjar 
sina marknadsföringsresurser fullt ut.  
 

6.7 Sammanfattning av avsnittet 
 
I vår analys har vi undersökt PUNKTmedis’ marknadsföring närmare genom att granska 
den i dess beståndsdelar. Vi har använt oss av den information vi har samlat genom den 
intervju och den enkätundersökning vi genomfört och som vi presenterat tidigare i 
uppsatsen. I analysen fann vi att det budskap PUNKTmedis vill förmedla till 
målgruppen är att biblioteket existerar, att det är till för ungdomar, att det är ett kultur- 
och fritidsinriktat bibliotek samt att användarna själva har möjlighet att påverka 
bibliotekets funktion. Detta budskap försöker biblioteket förmedla genom ett flertal 
kanaler. Man annonserar exempelvis i tidskrifter, dagstidningar och kalendarier och 
man förlitar sig till att bibliotekets rykte sprids genom att praoelever och nöjda 
användare fungerar som ambassadörer. Man har också utformat biblioteksrummet på ett 
sådant sätt att det tilltalar och lockar målgruppen och lägger sig vinn om ett 
professionellt bemötande av bibliotekets besökare. 
 
Genom den enkätundersökning vi genomfört kunde vi se att de kanaler PUNKTmedis 
valt för att förmedla sitt budskap haft varierande genomslagskraft. De starka kanalerna 
är rummets utformning och bemötandet av användargruppen. De svaga är den 
annonsering biblioteket gör, med undantag av annonser i tidskriften Chili, samt den 
mellan mänskliga kanalen. De starka kanalerna är alltså de som förmedlar ett budskap 
till den del av målgruppen som redan är besökare, medan de svaga kanalerna är de som 
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ska locka nya besökare till biblioteket. Denna slutsats bekräftas också när vi applicerar 
vår teoretiska referensram på PUNKTmedis marknadsföring. Utifrån såväl det 
transaktionsinriktade perspektivet som det relationsinriktade, framgick det att det är just 
när det gäller att skapa ett intresse hos den del av målgruppen som ännu inte är besökare 
som PUNKTmedis’ svaghet när det gäller marknadsföring ligger. Vad gäller att 
tillgodose användarens behov och skapa en god relation mellan användare och bibliotek 
är PUNKTmedis däremot starka. 
 

6.8 Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi funnit det svårt att finna relevant forskning kring 
ungdomar, bibliotek och marknadsföring. Framförallt märks en avsaknad av svensk 
forskning på området. Vi vill därför efterlysa forskning kring den del av 
marknadsföringen som PUNKTmedis lyckats lite sämre med, det vill säga att fånga in 
nya besökare. Hur ska biblioteken bli mer synliga, och hur kan man locka unga till 
biblioteket? 
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7. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte var att dels undersöka hur PUNKTmedis marknadsför sig gentemot sin 
målgrupp och dels att klarlägga vad ungdomarna uppfattar att biblioteket har att erbjuda 
för att på så vis får en bild av hur väl biblioteket lyckats med sin marknadsföring.  
 
PUNKTmedis vill med sin marknadsföring dels medvetandegöra målgruppen om sin 
existens, men också poängtera att PUNKTmedis skiljer sig från andra bibliotek för det 
första genom att det är ett ungdomsbibliotek, för det andra genom att det är kultur- och 
fritidsinriktat och för det tredje genom att användarna har möjlighet att påverka 
bibliotekets funktion. PUNKTmedis vill ändra den bild ungdomar kanske normalt har 
av ett bibliotek, och visa att PUNKTmedis är något nytt och fräscht, ett kul ställe där 
ungdomarna kan vistas. 
 
För att undersöka hur väl PUNKTmedis lyckats med att nå ut till målgruppen med sitt 
budskap valde vi dels att titta på bibliotekets intentioner och genomförande av 
marknadsföringen och dels på målgruppens uppfattning av densamma.  
 
För att undersöka hur biblioteket marknadsför sig gentemot sin målgrupp valde vi att 
genomföra en intervju med en marknadsföringsansvarig på PUNKTmedis, Cecilia von 
Strokirch. En av de slutsatser vi kunde dra efter intervjun var att man på PUNKTmedis 
arbetar utefter relativt löst dragna linjer när det gäller marknadsföring. Man saknar en 
strategisk marknadsföringsplan och följer inte upp utförda åtgärder i någon större 
utsträckning. Som vi ser det är detta ett problem för biblioteket. 
 
Vi ville i vårt arbete också undersöka hur, och i vilken mån PUNKTmedis 
marknadsföring uppfattas av målgruppen. För att undersöka detta utarbetade vi en enkät 
vilken baserades på den information om bibliotekets marknadsföring vi införskaffat 
under intervjun med Cecilia von Strokirch. Under sommaren genomförde vi en 
enkätundersökning där 250 respondenter deltog.  
 
När vi sammanställt resultaten av vår datainsamling analyserade vi dem med hjälp av 
två separata marknadsföringsteoretiska angreppssätt. Christian Grönroos fick 
representera det relationsteoretiska och Eileen Elliot de Saéz det transaktionsteoretiska. 
I analysen kunde vi se att PUNKTmedis lyckats väl i vissa avseenden, men mindre väl i 
andra avseenden. När det gäller promotion i form av aktiva reklamkampanjer för 
biblioteket, tycks man närmast handfallen. Efter ett par mindre lyckade försök har 
biblioteket helt enkelt lagt den delen av marknadsföringen åt sidan. Vad gäller aktiva 
åtgärder att locka nya besökare till biblioteket kvarstår annonser i kalendarier och 
tidskrifter, åtgärder som av enkätundersökningen att döma inte har någon större 
genomslagskraft. Att marknadsföra sig gentemot den delen av målgruppen som redan är 
besökare är biblioteket däremot bra på. PUNKTmedis starka sida är att man har skapat 
en miljö speciellt för ungdomar och att man arbetar hårt med att skapa en givande 
relation med sina användare.  
 
PUNKTmedis förmåga att marknadsföra sig gentemot sina användare är något man från 
bibliotekets sida i förlängningen hoppas ska leda till att nöjda användare sprider 
bibliotekets rykte, så att även andra lockas till ett besök. Tyvärr såg vi i vår 
undersökning att även om det var vanligt att PUNKTmedis användare tipsade en eller 
flera vänner om biblioteket, var det få som upplevde att de själva blivit tipsade på 
liknande sätt. Ryktesspridningen får därför ses som en ganska farlig 
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marknadsföringsstrategi att förlita sig på, och det är vår uppfattning att PUNKTmedis 
har för hög tilltro till dess genomslagskraft.  
  
En avgörande fråga för hur väl PUNKTmedis lyckats med sin marknadsföring är hur 
många av de tillfrågade som känner till PUNKTmedis. I enkätundersökningen visade 
det sig att knappt hälften av alla ungdomar som besvarade enkäten kände till biblioteket. 
Med tanke på att biblioteket vid undersökningens genomförande endast haft öppet i ett 
och ett halvt år ser vi det som en ganska lovande siffra.  
 
Av icke besökarna var drygt hälften positiva till idén med ungdomsbibliotek och också 
intresserade av att besöka ett sådant. Det finns med andra ord underlag för 
PUNKTmedis att öka sin besöksstatistik rejält.   
 
Vi jämförde också PUNKTmedis marknadsföring och målgruppsanpassning med de 
resultat som lyfts fram i tidigare forskning och fann att PUNKTmedis i det hänseendet 
lyckats mycket väl med att uppfatta och arbeta med de aspekter som anses vara viktiga 
för att skapa och marknadsföra ett ungdomsbibliotek. Av detta kan vi, förutom att 
konstatera att PUNKTmedis uppenbarligen känner sin målgrupp väl och verkligen har 
lyckats med att anpassa verksamheten till den, också dra slutsatsen att den forskning vi 
tagit del av fokuserar på den del av marknadsföringen som är PUNKTmedis styrka, 
nämligen marknadsföring som syftar till att tillgodose användarnas intressen.  
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 Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1. Kan du berätta lite om PUNKTmedis och hur du ser på biblioteket? 
– Varifrån kom idén till PUNKTmedis? 
– Vilken funktion är biblioteket tänkt att fylla för användarna? 
– Hur väl tycker du att ni har lyckats med det? 
 
2. Hur har ni tagit reda på ungdomarnas behov och önskemål? 
– Har ni gjort någon form av marknadsundersökning? – Vilka tjänster som ni 
tillhandahåller tror du uppskattas mest hos ungdomarna? 
– Hur (och i vilken mån) kan användarna påverka bibliotekets utformning och 
verksamhet? 
– Har ni tagit del av någon tidigare forskning om bibliotek – marknadsföring – 
ungdomar när ni utformade PUNKTmedis? 
  
3. Hur arbetar ni med marknadsföring? 
– Vad anser du ingår i begreppet marknadsföring? 
– Finns marknadsföring med som en del i bibliotekets planering? 
– Har ni en långsiktig marknadsföringsplan? Hur ser den i så fall ut? 
– Hur stor del av marknadsföringen (inklusive målsättning och planering) sköts 
”lokalt”? 
– Hur mycket tid och resurser finns avsatt för marknadsföring? 
– Ser ni på kontakten med användarna som en del av er marknadsföring? 
– Arbetar hela personalgruppen på något sätt med marknadsföring?  
– Samarbetar PUNKTmedis med andra institutioner? 
– I så fall, vad tror du detta betyder för PUNKTmedis image?    
– Hur har ni gjort för att göra ungdomarna medvetna om att biblioteket existerar? 
– Hur marknadsför ni era aktiviteter, tjänster och bestånd? 
- Hur marknadsför ni biblioteket i stort? 
– Diskuteras organisationsprofilen i personalgruppen? Är alla överens om vilken bild av 
biblioteket som ska förmedlas?)  
 
 
4. Vad vill ni åstadkomma med er marknadsföring? 
– Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla? 
– Vad vill ni att målgruppen ska känna till om biblioteket? 
– Finns det någon generell målsättning? (ex. X antal användare) 
 
5. Hur har ni arbetat med att följa upp er marknadsföring hitintills? 
– Hur följer ni upp enskilda kampanjer? 
– Hur har de kampanjer ni genomfört slagit ut? 
– Har ni på något sätt undersökt vilka uppfattningar av biblioteket målgruppen har? 
– Vilken bild tror ni att målgruppen har av biblioteket?  
– Tror du ungdomarna känner till er webbsida?  
– Tror du att er logotyp känns igen av ungdomarna? 
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Bilaga 2. Enkäten 
 

1 Hur gammal är du?   år      

          

2 Är du kille eller tjej? Kille  o Tjej o    

          
3 Hur ofta brukar du besöka PUNKTmedis?        

          
 Mer än en gång i veckan  o      

 Cirka en gång i veckan  o      

  Cirka en gång i månaden  o      
 Mindre än en gång i månaden o      
          

4 Hur ofta brukar du besöka andra bibliotek?      
          
 Mer än en gång i veckan  o      

 Cirka en gång i veckan  o      

 Cirka en gång i månaden  o      
 Mindre än en gång i månaden o      
           

5 Hur fick du höra talas om PUNKTmedis första gången?     
          
 Jag gick förbi och såg det   o     

 Jag brukar besöka medborgarplatsens bibliotek, så… o     
 En kompis berättade om det  o     

 Jag läste om det i tidningen   o     

 Jag såg en affisch    o     
 Jag såg en annons i en tidning  o     

 Annan reklam   o     

 Jag fick information i skolan  o     

 Det kommer jag inte ihåg   o     
           

6 Känner du igen den här loggan? 
 

       
          

 Japp! Det är PUNKTmedis logga. o      
 Nej, jag har aldrig sett den förut o      
          

7 Har du lagt märke till PUNKTmedis annonser i någon av följande     



 58 

 tidskrifter/kalendarier (Kryssa i alla alternativ som stämmer in)    
          

 Chili  o       
 DN  o       

 Stockholmtown o       

 Allt om Stockholm o       
 Kultur för de unga o       

 Nej ingen av dessa o       
           

8 Hur uppfattar du PUNKTmedis? (Kryssa i alla alternativ som stämmer in)   
          
 Det är ingen större skillnad på PUNKTmedis och andra bibliotek o    

 Det märks att PUNKTmedis är ett ungdomsbibliotek  o    

 Det är ett bra ställe att hänga på på fritiden  o    
 Det är ett bra ställe att plugga på   o    

 Det är ett bra ställe att träffa kompisar på  o    

          
           

9 Vad tycker du om bibliotekets inredning?      
          
 Snyggt och mysigt  o      

 Tråkigt och intetsägande  o      
 Fult   o      

 Jag tycker inget speciellt  o      
           

10 Hur upplever du PUNKTmedis personal?      
          
 Överdrivet hjälpsamma, man får mer hjälp än man vill ha  o   

 De är hjälpsamma och trevliga    o   

 De ser rätt ointresserade ut, men man får hjälp när man ber om det o   
 De är otrevliga och inte alls särskilt hjälpsamma   o   

          

11 Hur upplever du PUNKTmedis öppetider?      
          

 Det är bra att de har kvällsöppet   o    

 Mig spelar det ingen roll jag är ändå bara där på dagen. o    
 Jag vet inte    o    
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12 Brukar du använda PUNKTmedis internettjänster för att göra omlån, reservera    
 eller söka litteratur?        

          
 Ja, ofta   o      

 Ja, ibland   o      

  Nej, jag har provat men det är krångligt o      
 Internettjänst??   o      

          

13 Har du någon gång tipsat en kompis om PUNKTmedis?     

          

  Ja, flera stycken o        

 Ja, en person o        

 Nej  o       
 Jag vet inte o       

          
14 Känner du till att PUNKTmedis anordnar arrangemang som författarbesök,    

 fotoutställningar och skrivarverkstäder m.m?      
          

 Nej, det hade jag ingen aning om   o    

 Ja, men jag har aldrig deltagit i något sådant  o    
 Ja, jag brukar delta i de arrangemang som verkar kul  o    
           

15 Vad tycker du om idén med ett ungdomsbibliotek?     
          

 Det är en jättebra idé     o   

 Det är onödigt, vi kan lika gärna gå till ett vanligt folkbibliotek  o   

 Det är en dålig idé, ungdomar är inte så intresserade av bibliotek o   
           

16 Till sist: Har du några egna kommentarer om PUNKTmedis eller om ungdomsbibliotek i   
 allmänhet?        

                 

                 

      Tack för hjälpen Lisa & Rikard  
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1 Hur gammal är du?   år      

          

2 Är du kille eller tjej? Kille  o Tjej o    
          
          

3 Hur ofta brukar du besöka bibliotek?      
          
 Mer än en gång i veckan  o      

 Cirka en gång i veckan  o      
 Cirka en gång i månaden  o      

 Mindre än en gång i månaden o      
           
           

4 Vad tycker du om idén med ett ungdomsbibliotek (som PUNKTmedis är)?   
          

 Det är en jättebra idé     o   

 Det är onödigt, vi kan lika gärna gå till ett vanligt folkbibliotek  o   

 Det är en dålig idé, ungdomar är inte så intresserade av bibliotek o   

          
5 Skulle du vara intresserad av att besöka ett ungdomsbibliotek om du visste att det fanns?  

          

 Ja o        

 Nej o        

          
6 Till sist: Har du några egna kommentarer om PUNKTmedis eller om ungdomsbibliotek i   

  allmänhet?        

                 

                 

                 

                 

          
      Tack för hjälpen Lisa & Rikard  
          
          
          
 




