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Utvärdering Stategisk marknadsföring april 2013 - Snabbrapport (redigerad) 
 
Filtrering 
Filtreringsvillkor: Fråga 
Svaren som matchar alla av följande villkor

 

1. Jag är
Antal svarande: 29 

 

 
 
 
 

2. Befattning
Antal svarande: 29 

 

 
 
 
 

Villkor 1: Jag deltog på kursdagen i

Svarsalternativ: Karlstad
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3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet?
Antal svarande: 27 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 9 17 Mycket nöjd 27 3,59

 
 
 

4. Jag deltog på kursdagen i
Antal svarande: 29 

 

 
 
 
 

5. I vilken grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen dina behov denna dag?
Antal svarande: 28 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 0 4 24
I mycket hög

grad
28 3,86
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6. Om du inte tyckte tillgänglighetsanpassningen uppnådde dina behov, beskriv varför och berätta
vad som kan förbättras.
Inga svar. 

 

7. Det viktigaste jag har lärt mig är:
Antal svarande: 19 

Att identifiera sina målgrupper, och att vara konsekvent i sitt budskap
Att marknadsföring av bibliotek är svårt men viktigt och att det är något som bör underhållas och tänkas på hela
tiden.
Jag tyckte att kursen gav mig en fördjupning av Trobäcks första kurstillfälle. Jag tycker att det nu känns mer
greppbart, att jag har mer att arbeta på än innan. Även de små sakerna som kom fram i gruppdiskussionerna
och redovisningen efteråt är något jag tog med mig.
Vikten av att ha en medveten plan med kommunikationen och att hålla sig till den i allt. Och en grunden till hur
man faktiskt tar fram en sådan medveten lan och vilka vägar det kan vara rimligt att välja.
Hur man kan tänka gällande sin marknadsföring. Ta det i rätt ordning. Så att det blir professionellt och inte
splittrat.
Tidigare har jag tyckt att det har varit svårt att tänka marknadsföring i samband med bibliotek, nu har jag fått
upp ögonen för att mycket av det "tänket" går att applicera på vår verksamhet.
Att inte krånga till det
Att börja i det operationella för att skapa trovärdighet och en stabil grund.
Att marknadsföring är svårt. Det är väldigt mycket som spelar in. Att vi är väldigt spretiga i vårt sätt i dag att
marknadsföra oss, eftersom vi vill tillfredställa alla. Att vi måste lära oss att välja och välja bort.
Att vi behöver se oss själva utifrån. Hur ser andra på biblioteket och hur ska vi få hit dem som inte kommer?
Att all marknadsföring börjar och har sin grund i den "operativa delen", alltså att vi som personal och vår attityd
är mycket viktig.
Metoder för att gå vidare med valet av strategi och metod.
Att marknadsföring är stort och lite svårt, men viktigt att vi jobbar tillsammans mot ETTuppsatt mål.
Att det faktiskt går att genomföra en kommunikationsplan med relativt enkla medel - bara man är tillräckligt
strukturerad och genomtänkt.
Att vara konsekvent i sitt marknadsföringsarbete. Fundera på vilken strategi och taktik som passar bäst.
Det viktigaste var att vi fick ett konkret exempel på hur man kan formulera en marknadsföringsplan. Det var
också intressant och rba att höra hur Petra upplevde att vi marknadsförde nu, och hur vi egentligen bör göra.
Hur man bör tänka när man gör en marknadsföringsplan
Hur otroligt viktig den operationella marknadsföringen är
Tydlighet hos oss. Viktigt att jobba målinriktat
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8. Efter denna dag är mina kunskaper i ämnet
Antal svarande: 29 

 

 
 
 
 

9. Jag kommer att ha användning av kunskaperna i mitt arbete
Antal svarande: 29 

 

 
 
 
 

10. I vilken utsträckning tillförde kursdagen dig förståelse för arbetet med strategisk
marknadsföring?
Antal svarande: 28 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 12 15
I mycket hög

grad
28 3,5
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eller liknande

genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på min arbetsplats

genom att medverka i/leda en 
läraktivitet på andra bibliotek inom 

KUB-området

på annat sätt, nämligen

-
-

 

11. I vilken utsträckning tillförde Petra Trobäcks presentation dig kunskaper som du kommer att ha
användningför i ditt arbete med marknadsföring av biblioteket och bibliotekets tjänster?
Antal svarande: 29 

1 2 3 4 Totalt Medelvärde

Inte alls 0 1 11 17
I mycket hög

grad
29 3,55

 
 
 

12. Frågor/kommentarer
Antal svarande: 2 

Petra är en tydlig kommunikatör och som förmedlar relevant kunskap och erfarenhet som är lagom anpassad.
Skulle gärna sett att Petra kommenterat det vi kommit fram till i den sista övningen om kommunikationsstrategi.
Nu var det svårt att veta om man var på rätt spår eller inte.

 

13. Jag kommer att förmedla det jag har lärt mig till mina medarbetare
Antal svarande: 29 
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14. Jag har tidigare deltagit i andra läraktiviteter inom KUB
Antal svarande: 29 

 

 
 
 


