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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Västerås stadsbibliotek kan förbättra sin 

kommunikation med skolorna i bibliotekets upptagningsområde. För att undersöka hur 

kommunikationen hittills har fungerat har jag genomfört en enkätundersökning hos lärarna 

som arbetar på de förskoleklasser och skolor som hör till stadsbibliotekets 

upptagningsområde. Vidare har jag genomfört en kvalitativ analys av texten och den 

grafiska formen i det informationsmaterial som Västerås stadsbibliotek skickat ut till 

förskoleklasser och skolor i upptagningsområdet. Resultatet av enkäten och analysen 

visade att kommunikationen i nuläget i grunden är god. Västerås stadsbibliotek skulle 

vinna på att ha en mer konkret kommunikation som grundar sig i specifika förslag till 

lärarna som arbetar inom upptagningsområdet. 

Nyckelord: bibliotek, skola, kommunikation, mottagaranpassa, effektivisera
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Förord
Sedan jag sommarjobbade några veckor på Köpings stadsbibliotek under min gymnasietid 

har biblioteket varit en arbetsplats och institution som engagerar och fascinerar mig. Jag 

har alltid ansett  att biblioteken är viktiga för medborgarna och önskat att fler skulle 

utnyttja den skatt som biblioteken tillhandahåller: böcker från olika platser, tider, 

traditioner och författare. I en tid där man talar om den tryckta bokens annalkande 

undergång till förmån för e-böcker, läsplattor och annat anser jag att bibliotekens arbete är 

en nödvändighet. Läsplattor kan förlora batterierna under lång resa och e-böcker kräver en 

Internetanslutning för att kunna laddas ner men en tryckt bok fungerar alltid. 

 Att få chansen att göra mitt examensarbete i samarbete med Västerås stadsbibliotek 

har betytt oerhört mycket och varit väldigt givande. Jag vill tacka min kontakt Kristina 

Öster och den övriga personalen på biblioteket som varit engagerade i mitt arbete. Jag vill 

även rikta ett tack till Birgitta Edvardsson på Västerås stad som hjälpte mig att komma i 

kontakt med stadsbiblioteket. Slutligen vill jag tacka min handledare på Mälardalens 

Högskola, Ingemar Haag, för hans genuina engagemang och entusiasm över mitt arbete. 

Sara Cartoulius

Västerås 

juni 2012
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1. Inledning
Kommunikation - ett stort begrepp som kan innefatta mycket. Kommunikation 

förekommer dagligen i den värld vi lever och jag har valt att undersöka en mycket specifik 

form av kommunikation nämligen skriftlig kommunikation skapad i syfte att informera om 

vissa tjänster.

 Den här uppsatsen fokuserar således på skriftlig kommunikation från en kommunal 

verksamhet till en annan: från stadsbiblioteket till förskoleklasser och skolor inom ett 

bestämt upptagningsområde. Västerås stadsbibliotek har en handlingsplan för sin 

barnverksamhet där det står att målet med verksamheten bland annat är ”att betona läslust 

och inspiration och visa barnen böckernas magiska värld. [...] Etablera kontakt med och nå 

alla förskolor och skolor inom kommunen med våra erbjudanden.” (Västerås stadsbibliotek 

2011c:1). I sin handlingsplan skriver bibliotekets medarbetare att en avgörande del i arbetet 

med att höja kvalitén på de tjänster som tillhandahålls är att det förs en dialog med lärarna i 

förskoleklass och skola (ibid).  Att undersöka den nämnda dialogen är en del av arbetet 

med den här uppsatsen. En annan del av uppsatsen består i att undersöka de utgående 

kommunikationsdokument, eller informationsblad om man så vill, som biblioteket skickar 

till lärare i förskoleklass och skola. Den undersökningen har skett genom kvalitativ analys 

av texten och den grafiska formen.

1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Västerås stadsbibliotek kan förbättra sin 

kommunikation med de grundskolor och förskoleklasser som ingår i stadsbibliotekets 

upptagningsområde. Att undersöka hur kommunikationen kan förbättras behöver med 

automatik inte betyda att kommunikationen är dålig i dagsläget men utan kännedom om 

såväl styrkor som brister i kommunikationen är det omöjligt att skapa utrymme för 

förbättringar. För att få reda på hur Västerås stadsbibliotek kan förbättra sin 

kommunikation behöver följande frågor besvaras:

• Hur ser kommunikationen från bibliotekets sida ut idag?
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• Hur uppfattar mottagarna (det vill säga lärarna i de berörda förskoleklasserna och 

grundskoleklasserna) att kommunikationen fungerar?

• Är stadsbibliotekets utgående kommunikation samstämmig och väl sammanhållen till sitt  

innehåll och sin grafiska karaktär? Finns det något som saknas eller bör förbättras och i så 

fall vad?

• Är informationen som skickas ut anpassad efter sina tilltänkta mottagare? 

Förhoppningen från bibliotekets sida är att en förbättrad kommunikation skall leda till 

utökat samarbete med skolorna och förskoleklasserna, främst i form av klassbesök på 

biblioteket. En bättre kommunikation borgar inte självklart för fler besök från skolan då det 

kan finnas andra hinder för skolbesök än bristande kommunikation, såsom logistiska 

problem eller personalbrist. Med detta i åtanke är det ändå viktigt att inse att biblioteket 

erbjuder ett flertal tjänster till skolorna, som kan användas som resurser i undervisningen 

(se avsnitt 2.1.1). Dessa tjänster bör kommuniceras ut på bästa sätt för att kunna nå sin 

målgrupp. Målet blir således att kommunikationen inte utgör ett hinder för skolan när 

biblioteksbesök ska genomföras, utan att kommunikationen istället blir så effektiv och 

informativ som möjligt.
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2. Bakgrund
Den teoretiska bakgrunden till detta arbete består av två huvuddelar där den första delen 

(under avsnitt 2.1) främst behandlar biblioteket som institution och dess funktion när det 

gäller samarbetet med skolan, och i viss mån det omgivande samhället. Den andra delen 

(avsnitt 2.2 och 2.3) behandlar de språkliga och grafiska  aspekterna av kommunikationen 

från biblioteket och tar upp olika verktyg för att analysera texter samt hur grafisk 

formgivning på bästa sätt används för att förbättra kommunikationen.  

2.1 Om biblioteken och dess aktiviteter
Enligt Holmberg & Weibull (2009:135f) är biblioteket den samhällsinstitution som 

svenskarna har störst förtroende för. Hela 70% av de tillfrågade har stort eller mycket stort 

förtroende för biblioteken medan bara 45% har stort eller mycket stort förtroende för 

grundskolan. Detta höga förtroende för biblioteket som institution avspeglas dock inte i 

bibliotekens besöksstatistik. Svensk Biblioteksförening (2010:6) redovisar att antalet 

biblioteksbesök per person i landet sjunkit från 7,84 år 2006 till 7,15 år 2010. I Västerås 

finns, förutom Stadsbiblioteket, 6 biblioteksfilialer och en bokbuss. Sammantaget 

minskade antalet besök på alla dessa enheter från 6,39 besök per invånare 2006, till 5,39 

besök per invånare 2010. Det står alltså klart att minskningen av antalet besök i Västerås 

under åren 2006-2010 var betydligt större än minskningen i hela landet. 

 Västerås stadsbibliotek för själva statistik gällande aktiviteterna som riktar sig till 

barn i förskoleklasser och grundskola. Statistiken gäller bland annat tre av 

huvudaktiviteterna som riktar sig till barn i förskoleklasser och grundskolan: bokskola, 

bokprat och författarbesök. Bokskolan riktar sig till förskoleklasser och dess syfte är att 

barnen ”genom lek” (Bokskola, Västerås stadsbibliotek. Se bilaga 2) ska lära sig hur 

bibliotekets lånesystem fungerar, hur man hittar i biblioteket och hur man behandlar böcker 

varsamt. Bokpraten riktar sig till barn i andra och femte klass och innebär att klassen 

besöker biblioteket och där får lyssna till en bibliotekarie som ger exempel på lämplig 

litteratur och inspirerar till egen läsning för barnen. Författarbesöken, slutligen, riktar sig 
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till barn i årskurs åtta och innebär att biblioteket (i samarbete med Västerås Kulturcentrum) 

bjuder in en författare som presenterar sina böcker för klassen.    

 År 2009 genomfördes 25 bokskolor för förskoleklasserna och 62 bokprat för 

årskurserna två och fem - alltså registrerades 87 klassbesök på stadsbiblioteket. Året efter 

hade det totala antalet bokskolor och bokprat sjunkit till 79 klassbesök. Dock tillkom 26 

författarbesök, alltså tillfällen då en utvald författare bjuds in för att tala inför årskurs åtta, 

vilket ger det totala antalet av 105 klassbesök. År 2011 genomfördes totalt 110 klassbesök i 

förskoleklass, årskurs två, årskurs fem och årskurs åtta - i form av bokskolor, bokprat och 

författarbesök. 

Tabell 1 Antal klassbesök på Västerås Stadsbibliotek sorterat efter typ av besök och årtal

År 2009 2010 2011

Bokskolor 25 30 57

Bokprat 62 49 38

Författarbesök (statistik finns ej) 26 15

Totalt 87 105 110

Som syns i tabell 1 har antalet klassbesök på biblioteket stigit något från år 2009 till 2011. 

Siffrorna blir dock en aning missvisande eftersom ingen statisk över antalet författarbesök 

från 2009 finns att tillgå. Antalet bokskolor har mer än fördubblats från 2009-2011 medan 

antalet bokprat har sjunkit ganska drastiskt från år till år. Sammantaget tycks dock 

skolbesöken ligga på en ganska jämn nivå över de tre redovisade åren. 

 Västerås stadsbibliotek har en handlingsplan för barnverksamheten som gäller år 

2011-2014. I dokumentet Handlingsplan för barnverksamheten på Västerås stadsbibliotek 

2011-2014 redogörs det för målen med barnverksamheten på stadsbiblioteket samt metoder 

för att nå målen. De övergripande målen är att ”[...] främja läslust och ge inspiration till 

barn, ungdomar och vuxna [...] Etablera kontakt med och nå alla förskolor och skolor inom 

kommunen med våra erbjudanden. Arbeta med riktad verksamhet till barn i utvalda åldrar.” 
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För att uppnå dessa mål ges i handlingsplanen förslag på ökad kommunikation med bland 

annat skolor och förskolor samt en utökning av tjänsterna som erbjuds. Under rubriken 

”Kontaktarbete och marknadsföring” rör flertalet av punkterna den kommunikation som 

finns med förskolor och skolor och hur man bäst når ut till dessa. 

 Som en konkretisering av planen för ökad kommunikation finns dokumentet 

Kommunikationsplan för marknadsföringen av den nya barnplanen fr o m ht 2011 där ett 

antal frågor kring stadsbibliotekets kommunikation tas upp. Frågorna rör vilka problem 

som finns i kommunikationen, hur kommunikationen ska ske, vilka kanaler som ska 

användas och hur de ska användas samt vilket budskap man vill förmedla. ”Vilka är de 

viktigaste budskapen? Budskapen ska formuleras utifrån målgruppens synvinkel. (Det är 

inte effektivt att berätta allt för alla). Budskapen ska också stämma överens med 

organisationens huvudbudskap och de strategiska målen,[...]”. Genomgående för 

dokumentet är en medvetenhet om ett behov av god kommunikation, men få 

konkretiseringar görs när det gäller kommunikationens och budskapets form.

2.1.1 Biblioteksbesökens koppling till läroplanen
”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.”. Så står det i 

läroplanen för svenskämnet i förskoleklass, grundskola och fritidshem (2011:222). I 

läroplanen står det även att eleverna ska få möjlighet att ta del av skönlitteratur från olika 

delar av världen genom olika tider. 

 Enligt Svensk Biblioteksförening (2010:2-3) anser bibliotekens besökare att det är 

lika viktigt att bibliotek tillhandahåller svårtillgängliga böcker som nyutkomna böcker, det 

är således blandningen av litteratur som är viktig. Vidare är bibliotekspersonalens 

kompetens en viktig faktor för besökarna, eftersom man som besökare gärna vill ha hjälp 

av personalen. Svensk Biblioteksförenings rapport visar alltså att det biblioteksbesökarna 

uppfattar som viktigt hos biblioteken är just bredden och kunskapen som finns tillgänglig. 

Ur den aspekten blir skolbesöken på biblioteket viktiga eftersom barnen får en chans att 

tillgodogöra sig ”smalare” litteratur i en miljö med välutbildad personal. 
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På Västerås stadsbiblioteks hemsida (www.bibliotek.vasteras.se under fliken ”Barn och 

Unga”)  ges uttryck för just kombinationen av bredd och kunskap:

På biblioteket finns det något för alla. [...] Du kan hitta många olika sorters böcker. Vill du 
skratta finns det roliga böcker, tycker du bättre om läskiga saker så har vi hemska böcker, vill 

du läsa om något särskilt ämne finns det böcker om det mesta som tex djur, bilar eller historia. 
[...] Är det något du inte hittar på biblioteket så kan du alltid fråga oss som jobbar här.

Att biblioteket kan fungera som en tillgång i svenskundervisningen i förskoleklass och 

grundskola ter sig uppenbart då kopplingen till läroplanen är stark. Frågan som måste 

ställas är därför: hur kan biblioteket kommunicera ut sina resurser till berörda lärare? Och 

vidare, hur ska lärarna kunna utnyttja biblioteket på bästa sätt i sin undervisning? Den 

sistnämnda frågan fokuserar på lärarnas egen delaktighet i att utnyttja biblioteket, vilket är 

något som kan påverkas av ett antal faktorer såsom personalmängd, mängd elever, 

geografisk närhet till biblioteket och mycket annat. En god kommunikation från biblioteket  

kan emellertid sporra ett intresse hos lärarna att använda sig av bibliotekets tjänster. 

2.2 Hur skriftlig kommunikation kan förbättras
En stor del av bibliotekets roll i samhället handlar om information. Västerås stadsbibliotek 

uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om kommande evenemang, nyheter, 

boktips, filmtips och mycket annat. I samarbetet med skolorna har barnbibliotekarierna en 

mycket viktig roll då de sköter utskicken via mejl och papperskopior samt kontaktar skolor 

och förskolor via telefon. Dessutom uppdateras stadsbibliotekets hemsida kontinuerligt 

med information om tjänster för barn och unga.

 Kommande stycken (avsnitt 2.2.1 till och med avsnitt 2.2.4) beskriver hur man på 

ett kvalitativt sätt kan analysera texter för att undersöka om texterna fyller sitt syfte. Detta 

analysschema är hämtat från det svenska Språkrådet och är skapat som en del i arbetet med 

klarspråk. Klarspråk är ett begrepp som definieras av Språkrådet som ”begripliga 

myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk” (Hur skriver man 

klarspråk? 2009). Att arbeta med klarspråk handlar om att ha en helhetssyn på texter där 
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allt från rubriksättning och ordval till disposition och meningslängd spelar roll (ibid.).  

 År 2006 blev Språkrådet ansvarigt för det svenska myndighetsspråket. Detta 

innebär att det är Språkrådets roll att underlätta för myndigheter att ha ett språk som följer 

den svenska språklagen, vilket betyder att den offentliga svenskan ska vara ”vårdad, enkel 

och begriplig” (Språkvårdshistoria, Språkrådet 2009). Vad ”vårdad, enkel och begriplig” 

betyder kan givetvis bero på vem man frågar men det finns mätinstrument som kan ge en 

antydan om hur lättläst och begriplig en text är. Ett av dessa instrument är Klarspråkstestet, 

som finns på Språkrådets hemsida och som till stor del är baserat på Catharina Nyström 

Höögs rapport På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Salö 2009:8-9). Klarspråkstestet är 

en del av det arbete som Språkrådet utför för att öka kunskapen om hur texter bäst 

förmedlas till sina mottagare. Språkrådets rekommendationer gäller inte bara skribenter på 

myndigheter utan även ”[...] den växande skara som nästan dagligen måste lösa 

språkproblem. [...] Syftet med boken är att ge läsaren redskap för att hantera frågor [av 

olika slag]...” (Josephson 2006:5). 

 Jag kommer  i de följande avsnitten att använda mig till stor del av det svenska 

Språkrådets rekommendationer kring klarspråk i myndighetstexter för att visa vilka 

verktyg man kan använda sig av när man analyserar texter. Dessa rekommendationer har 

samlats under fyra olika perspektiv på textanalys som lyfts just i arbetet med klarspråk. Det 

är viktigt att påpeka att det inte finns några vattentäta skott mellan de fyra perspektiven jag 

använt mig av i min analysmodell. Istället går de olika perspektiven ofta ihop med 

varandra, kompletterar och berikar varandra utifrån sina specifika särdrag. Detta beror på 

att de fyra perspektiven enbart är olika vinklar på samma grundläggande fråga: förmedlas 

den här informationen på bästa sätt från avsändare till mottagare? För att kunna besvara 

denna fråga krävs det från alla utgångspunkter att man har klart för sig vem eller vilka 

avsändaren är, vilken information som ska förmedlas och vem eller vilka som är mottagare.  

Därefter kan man, beroende på vilket perspektiv man väljer att nyttja, ge sig djupare i kast 

med analysen av den information som ska undersökas. 
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2.2.1 Det etnografiska perspektivet
Josephson (2005:4-5) menar att grunden till det etnografiska perspektivet består av fem 

grundläggande frågor man som författare bör ta hänsyn till när man skapar en text: 

• Vem eller vilka är mottagarna? 

• I vilket sammanhang befinner sig mottagarna och texten? 

• Varför ska texten läsas? 

• Vad ska texten säga? 

• Hur ska texten formges på bästa sätt? 

Detta perspektiv på texter växte fram under nittiotalet och berör frågan om vilket 

samhälleligt sammanhang texten figurerar. Här finns många parametrar att ta hänsyn till, 

till exempel mottagarens attityd mot sändaren, mottagarens utbildning, arbetssituation och 

textens medium - bara för att nämna några aspekter. 

 Att ta full hänsyn till alla ovan nämnda faktorer är inte alltid möjligt menar 

Nyström Höög (2006:85-86). Ibland är mottagargruppen helt enkelt för heterogen för att 

man ska kunna anpassa texten efter allas förutsättningar. Det kan även vara mycket tids- 

och kostnadskrävande att göra en fullständig mottagaranalys, och att finna respondenter 

som är villiga att ”testläsa” texten kan vara förknippat med svårigheter. (Josephson 

2006:14)

 Olle Josepshon uttrycker komplikationerna och fördelarna med det etnografiska 

perspektivet såhär (2005:5): 

Det etnografiska perspektivet kan alltså mestadels bara antydas. Men det är alltid klokt att 

försöka ställa dessa frågor om lässituationen. Annars finns det en risk att en aldrig så 
genomarbetad bedömning av en text sker i ett vakuum. Nöjer man sig med det etnografiska 

perspektivet, är å andra sidan risken stor att man aldrig riktigt i detalj går in på vad som står i 
texten.

Det etnografiska perspektivet fokuserar således på helheten, kontexten, kring lässituationen 

och mottagaren. Att dela ut reklamblad i centrum eller att skicka hem 

myndighetsinformation med brev till någon ger två helt olika lässituationer. Detta bör man 
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som skribent vara medveten om och att helt blunda för den kontext läsaren befinner sig när 

han eller hon mottar informationen är ofördelaktigt. Kontextmedvetenhet utgör därför en 

av grunderna för att på ett lyckat sätt förmedla information. 

2.2.2 Stilistiskt-grammatiskt perspektiv
Att studera stilistik och grammatik i en text handlar främst om att titta på faktorer som 

antalet långord (ord med fler än sex bokstäver), antalet ord i en mening samt antalet 

substantiv i texten (Josephson 2005:3) För att en text ska vara så lättläst som möjligt ur ett 

stilistiskt-grammatiskt perspektiv ställer Josephson upp följande kriterier: Antalet 

substantiv bör inte överstiga 40% av texten, den blir då allt för informationstung.  Samma 

procentkvot gäller antalet långord. Meningarna bör i genomsnitt inte innehålla mer än 25 

ord och det finita verbet bör komma så tidigt som möjligt i meningen. Ju mer högertung en 

text är (alltså ju tidigare det finita verbet kommer) desto mer uppfattas texten som 

vardaglig och lättläst. Enstaka meningar med en ordlängd över 25 ord kan förekomma, och 

Nyström Höög (2006:89) rekommenderar då att man underlättar för läsaren genom att 

antingen ställa upp meningen i punktform eller använda uppräkningsuttryck.  

 Fördelen med detta perspektiv är att man får tydliga kvantiteter att använda som 

mätinstrument för att peka på hur lättbegriplig en text är. Att påpeka att antalet substantiv 

(det vill säga nominalkvoten) överstiger de rekommenderade 40% är en tydlig indikation 

på att texten kan vara tungläst. Man bör dock vara medveten om att den här typen av 

analys inte säger så mycket om textens innehåll, vad orden faktiskt betyder, utan fokuserar 

mer på hur orden grupperas och presenteras. Eller som Josephson (2005:4) uttrycker det: 

”Men det problematiska med bedömningen är att den inte säger ett smack om innehållet. 

Den första meningen skulle kunna handla om kanelbullar, den andra om skogsavverkning 

och den tredje om Julia Roberts.” Att enbart tillämpa en stilistisk-grammatisk analys på en 

text vore således att blunda för en vital del av textens funktion: innehållet. 
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2.2.3 Textlingvistiskt perspektiv 
Det textlingvistiska perspektivet handlar om att undersöka hur väl författaren vägleder sin 

läsare genom texten. Framgår det hur den ska läsas? Vad är viktigast och var ska man 

börja? Vem är texten riktad till och i vilken situation? Sammanfattningsvis: hur har 

författaren underlättat för läsaren att förstå budskapet? Nyström Höög (2006:89-90) 

uppmanar textförfattare att ”Snitsla för läsaren!” och att ”[...]vägleda läsaren genom texten, 

att ge henne eller honom explicita anvisningar om hur texten ska läsas.” Ett exempel på 

hur man underlättar för sina läsare är genom metatext - alltså en text som handlar om 

texten. I metatexten kan man tala om vad den egentliga texten handlar om, vem den vänder 

sig till, ge en kort presentation av olika stycken och klargöra vart man ska vända sig om 

man har ytterligare frågor. Användningen av tydliga rubriker och underrubriker förenklar 

också för läsaren. Kanske är det bara specifika delar av texten som är av intresse för den 

tilltänkte läsaren? I så fall bör rubrikerna tydligt tala om vilken information man kommer 

att möta i kommande stycke. (ibid)

 Förutom metatext och rubriker påpekar Josephson (2005:3) och Nyström Höög 

(2005:6) vikten av sambandsled och sambandsmarkörer (ord och uttryck som: och, därför 

att, eftersom osv.) som signalerar att texten hänger ihop som en enhet. Även dispositionen 

är avgörande för textens läslighet eftersom det bör framgå tydligt för mottagaren i vilken 

ordning informationen kommer. Är texten ordnad kronologiskt, ämnesmässigt eller på 

något annat vis? Målet är därför att mottagaren av informationen ska kunna läsa texten 

utan att bli förvirrad av hur den är uppbyggd eller av vad som dyker upp var. På samma 

sätt som en guide som visar förundrade turister runt Peterskyrkan inte börjar uppe på taket, 

utan istället går in via huvudentrén bör författaren av en text tydligt vägleda läsaren på ett 

tydligt och pedagogiskt vis. 

2.2.4 Kognitivt och pragmatiskt perspektiv
Det här perspektivet berör enligt Josephson (2005:4) främst genreförväntningar. Hur 

förväntas en text från till exempel Försäkringskassan vara skriven? Vilket tilltal förväntar 

sig mottagaren? Och vilken information förväntar man sig att få som mottagare? Att 
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använda sig av det kognitiva och pragmatiska perspektivet handlar om att undersöka om 

texten levererar det som utlovats med ett tilltal som är lämpligt för mottagaren.  

 Nyström Höög (2006:91-92) påpekar att utvärderingar av myndighetstexter har 

visat att det inte räcker att använda tilltalsord som ”du” eller ”Ni” för att mottagaren ska 

känna sig tilltalad. Många upplever dessutom att myndighetstexterna inte tar hänsyn till 

vilken information som är relevant just för den mottagaren, ofta finns det för mycket 

information som inte är intressant. En lösning för att nå fram till rätt mottagare kan vara att  

förse sin text med en informationsruta om vem den tilltänkte mottagaren är. 

 Sammanfattningsvis handlar det kognitiva och pragmatiska perspektivet om att vara 

medveten om sig själv som avsändare. Vilka förväntningar har mina mottagare på den 

information jag ger dem? Att som anställd på kronofogdemyndigheten utforma ett 

informationsblad som en postorderkatalog för kläder är knappast förväntat och möjligen 

heller inte lämpligt. 

2.3 Grafisk form som en del av kommunikationen
Många företag och organisationer har idag en grafisk profil. Den grafiska profilens syfte är 

att alla dokument och handlingar som kommer från företaget eller organisationen ska vara 

enhetliga - det ska vara tydligt för alla vilket dokument som hör ihop med vilket företag. 

Färger, typsnitt, logotyper och annat samverkar för att skapa en grafisk profil.  Bergström 

(2007:269-270) beskriver vikten av den grafiska (eller visuella) profilen som ”en 

översättning av företagets identitet, vision och centrala värden till ett visuellt språk.”. Han 

menar att det är en grundläggande förutsättning för den grafiska profilen att den är 

konsekvent och att denna konsekvens enbart kan uppehållas på ett helt företag genom 

utbildning av personalen. 

 Den grafiska profileringen medför att företagets eller organisationens 

kommunikation blir enhetlig. Den enhetligheten kan bidra till att det som kommuniceras ut  

blir ihågkommet av mottagarna. Dahlqvist & Linde (2009:90) skriver: ”Det man inte 

känner igen och det som bryter av för gravt mot förväntningar är svårare att komma ihåg. 
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[...] De flesta (och första) intrycken målgruppen får kommer från den grafiska och 

bildmässiga lösningen.”

 En viktig del i den grafiska profileringen är företagets logotyp, märket som ska 

känneteckna och representera företaget i alla lägen. Bergström (2007:271) räknar upp fem 

kriterier för hur en bra logotyp bör vara:

• Lätt att känna igen

• Lättläst

• Fungera i stort och litet teckensnitt

• Fungera i sin egen färg, men även i svartvitt

• Tidlös

Det är höga krav som ställs på logotypen, men så ska den ju också kunna representera 

företaget på allt från broschyrer till T-shirtar och reklamtavlor. 

 Bergström menar att logotypen bör vara lättläst och detsamma gäller givetvis den 

text som eventuellt ackompanjerar logotypen på till exempel informationsbroschyrer eller i 

mejlutskick. Som Dahlqvist & Linde nämnt ovan är det man känner igen lättast att komma 

ihåg, vilket även gäller teckensnitt. Hallberg (1992:73, 91) menar att det är den antikva 

teckensnittsfamiljen som är vanligast i Europa. En antikva är ett teckensnitt med serifer 

(små ”krokar” längst ute på varje linje) som till exempel Times New Roman (som denna 

text är skriven med), Baskerville eller Garamond. Det är dessa teckensnitt som utgör 

standarden för brödtext i Europa och som av många anses mest bekvämt att läsa och som 

därför rekommenderas till längre, löpande text.

 Även färger är viktiga i ett företags kommunikation och enligt Curt Design (Vad är 

en grafisk profil?) bör varje färg ha en tanke bakom sig. Den grafiska profilen ska 

kommunicera ut företagets helhet och känsla, och färgvalen är en del av det. 

2.3.1 Grafiska profiler inom Västerås stad

Den [grafiska profilen] bidrar till att skapa extern tydlighet och intern samhörighet. En 

konsekvent använd grafisk profil gör också ett trovärdigt och professionellt intryck. [...] 
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Genom att konsekvent använda oss av den grafiska profilen gör vi alltså inte bara ett 
professionellt intryck, utan bygger och vårdar även Västerås stads varumärke.

Citatet ovan är hämtat från Västerås stads grafiska manual (Västerås Stad:3) och beskriver 

hur viktig den grafiska profilen anses vara inom staden. Stadsbiblioteket i Västerås faller 

inte under samma grafiska profil som  staden, trots att även biblioteket är en kommunal 

verksamhet finansierad med skattepengar. Stadsbiblioteket har istället tagit fram sin egen 

grafiska manual med titeln Grafisk handledning. Västerås stadsbibliotek, där bland annat 

riktlinjer för användning av bibliotekets logotyp och utformningen av trycksaker 

specificeras. I den grafiska manualen (Antončić et al:2) beskrivs tanken med dess 

tillkomst:

Västerås stadsbibliotek strävar efter att ge en enhetlig bild av sin verksamhet genom att alltid 

använda sitt märke och förutbestämda typsnitt på sina trycksaker. Det ska vara lätt att känna 
igen Västerås stadsbibliotek och dess verksamhet. De som besöker biblioteket eller kommer i 

kontakt med bibliotekets material skall lätt och snabbt se vem avsändaren är.

Precis som Västerås stad har således stadsbiblioteket en formulerad målsättning att skapa 

ett varumärke som enkelt känns igen och som uppfattas som enhetligt av dess mottagare. I 

manualen finns riktlinjer för hur mycket omkringliggande tom yta stadsbibliotekets 

logotyp bör ha när den placeras nära text, vilken färg logotypen har, vilka teckensnitt som 

bör användas på rubriker och brödtexter samt en mängd mallar för brev, Power Point-

presentationer och  liknande. Stadsbibliotekets manual skiljer sig dock väsentligt från 

Västerås Stads manual då den sistnämnda är betydligt mer detaljerad när det gäller 

rubriker, typsnitt och liknande. 
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3. Metod
I kapitel 2 ställdes frågan om hur man vet att en text är bra ur mottagarsynpunkt. Hur vet 

man när en text fyller sitt syfte? Det är enbart via den tilltänkte mottagaren man kan få reda 

på hur texten upplevs. Därför utformade jag i samarbete med bibliotekspersonalen en enkät 

(se bilaga 1) som skickades ut till berörda lärare i förhoppningen att få reda på hur 

bibliotekets information upplevs. 

 Vidare genomförde jag en kvalitativ textgranskning av de informationstexter som 

biblioteket skickar ut till förskolor, förskoleklasser och grundskolor. Genom att använda 

mig av analysverktygen presenterade i kapitel 2 undersökte jag hur texterna fungerade ur 

ett klarspråksperspektiv. Slutligen genomförde jag en grafisk analys på de nämnda 

informationstexterna för att se i vilken mån den grafiska aspekten samverkade med 

innehållet och med den grafiska profilen. 

3.1 Att hitta enkätens mottagare
Eftersom denna uppsats skrivs i samarbete med Västerås stadsbibliotek i syfte att 

undersöka hur kommunikationen med skolorna fungerar föll valet på att kontakta de skolor 

som ligger inom stadsbibliotekets upptagningsområde. De texter som produceras på 

stadsbiblioteket ligger även till grund för filialernas utgående kommunikation förutom det 

material som produceras hos filialerna själva. 

 Även om biblioteket är av intresse för lärare i alla årskurser valde jag att rikta 

enkäten primärt till lärare för förskoleklasser, årskurs två, årskurs fem samt årskurs åtta. 

Detta eftersom det är i de nämnda årskurserna lärarna får särskilda erbjudanden från 

stadsbiblioteket (se avsnitt 2.1 samt bilaga 2, 3, 4 och 5). Ytterligare ett syfte med att rikta 

enkäten till lärare i olika årskurser var att eventuellt få reda på om behoven skiljer sig 

mellan årskurserna. Vill en förskollärare ha samma informationsmaterial som en lärare i 

svenska för årskurs åtta? Trots att en del av det material som inkluderas i denna uppsats (se 

avsnitt 4.1) vänder sig till såväl förskollärare som lärare i förskoleklass inkluderades inte 

förskollärarna i enkätundersökningen. Kommunikationen med förskollärare sker, enligt 
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stadsbibliotekets personal, främst via telefon och då denna uppsats fokuserar på skriftlig 

kommunikation var telefonkontakt inte relevant för undersökningen. 

De skolor som ligger inom stadsbibliotekets upptagningsområde är:

• Blåsboskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• Emausskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• Fridsnässkolan (från förskoleklass till årskurs tre)

• Herrgärdsskolan (från förskoleklass till årskurs sex)

• Norra Vallbyskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• St:Ilians skola (från årskurs sex till årskurs nio)

• Skallbergsskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• Trollbacksskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• Vallbyskolan (från förskoleklass till årskurs fem)

• Kristiansborgsskolan (från årskurs sex till årskurs nio)

• Fryxellska skolan (från årskurs fyra till årskurs nio)

• Pilträdsskolan (från förskoleklass till årskurs nio)

• Västerås Montessoriskola (från förskoleklass till årskurs sex)

Samtliga skolor förutom Fryxellska skolan och Västerås Montessoriskola har information 

på sina hemsidor om vilka lärare som jobbar i respektive årskurser och tillhandahåller 

dessutom alla lärares mejladresser. Jag kontaktade Fryxellska skolans och Västerås 

Montessoriskolas respektive expeditioner för att göra en förfrågan om möjligheten att få 

mejladresserna till lärarna i de berörda årskurserna. Västerås Montessoriskola valde att inte 

svara alls, medan Fryxellska skolan meddelade att man av princip säger nej till alla 

förfrågningar om enkäter eftersom de anses ta för mycket tid. 

 Via de andra skolornas hemsidor fann jag totalt 121 mejladresser till lärare som 

arbetar i förskoleklass, årskurs två, årskurs fem samt är lärare i svenskämnet på 

högstadienivå. Enkäten skickades till alla dessa 121 lärare via mejl. Tanken med att välja 

just mejl som kommunikationsväg var att det gav lärarna möjlighet att svara när de själva 
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ville. Det var dessutom ett tidseffektivt sätt för lärarna att delta i enkäten under den tid det 

passade dem och det gav mig möjlighet att nå betydligt fler lärare än om jag besökt 

skolorna personligen. Slutligen, men kanske viktigast, är det främst via mejl kontakten 

med stadsbiblioteket sker idag, och att följa den redan etablerade informationskanalen var 

därför naturligt. 

 Nackdelarna med mejlkontakt är främst att det kan upplevas som opersonligt, samt 

att enkäten riskerade att drunkna i mejlflödet. Dessutom fanns ingen möjlighet att ställa 

direkta följdfrågor för mig, vilket i sig gäller alla typer av enkäter men om jag personligen 

hade delat ut alla enkäter hade lärarna haft möjlighet att ställa frågor om eventuella 

oklarheter omedelbart. 

3.2 Som man frågar får man svar - att skapa en enkät
Vid samtal med de anställda på Västerås stadsbibliotek angående hur enkäten skulle 

utformas framkom att den viktigaste frågan man ville ha svar på var ”Varför kommer ni 

inte på besök i större utsträckning?”. Vi diskuterade olika sätt att ställa frågan på och hur 

man bäst kunde få fram tillförlitliga svar kring hur lärarna upplever kommunikationen med 

biblioteket. Utifrån bibliotekspersonalens önskemål och mitt eget syfte utformade jag 

sedan en enkät (se bilaga 1).

 Direkt under enkätens titel (Hur upplever ni samarbetet med biblioteket?) fanns ett 

kort missivbrev, eller följebrev, med information om enkäten - vem som utför den och 

varför. Trost (2005:93-95) skriver att ”Missivbrevet är en väsentlig del av det som skall 

motivera den tilltänkte svararen att fortsätta läsa det och sedan besvara frågorna i 

formuläret.” Det är viktigt att missivbrevet är så kort som möjligt så att det inte stjäl 

uppmärksamhet från enkäten utan istället lockar till läsning. Samtidigt ska det tydligt 

framgå vem som genomför enkäten, vilket syfte som finns med enkäten och varför det är 

intressant att undersöka. I missivbrevet påpekades att enkäten var konfidentiell och att jag 

som mottagare var den enda som skulle se de individuella svaren, vilket enligt Patel & 

Davidson (2003:70) är viktigt att informera om.
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 Enkäten inleds med att lärarna får kryssa i vilken årskurs de främst arbetar med. 

Detta i syfte att ta reda på om, och i så fall hur, uppfattningar och behov kan skilja mellan 

lärare för olika årskurser. 

 En del av arbetet med den här uppsatsen är att utreda huruvida kommunikationen 

från bibliotekets sida har varit tillfredsställande för lärarna. En tänkbar orsak till att 

skolbesöken på stadsbiblioteket inte har varit så många som bibliotekspersonalen önskat är 

att informationen brister, men man kan heller inte utesluta att det finns andra orsaker till 

besöksbortfallet. Därför inkluderades en fråga om huruvida lärarna upplever att det finns 

några hinder för att besök på biblioteket ska genomföras, med plats för att exemplifiera vad 

dessa eventuella hinder skulle kunna bestå i. 

 De övriga frågorna i enkäten berörde kommunikationen som sådan: får man den 

information man vill ha? Om inte, vad saknas? Hur vill man att informationen förmedlas, 

via pappersutskick, via mejl eller personligen? Varje fråga hade ett antal svarsalternativ, 

men i missivbrevet meddelades det tydligt att enkätens mottagare enbart fick välja ett 

svarsalternativ på varje fråga. Valet att utforma enkäten på ovan beskrivna vis grundar sig 

till stor del på  Trosts rekommendationer för utformning av frågorna i en enkät 

(2005:71-76). Trost rekommenderar att man använder sig av frågor med slutna 

svarsalternativ eftersom frågor med öppna svarsalternativ kan vara svåra och tidsödande att 

sammanställa. Dessutom är risken med öppna svarsalternativ att den tillfrågade struntar i 

att skriva något alls, eller bara skriver några få ord som kan bli svårtydda. Patel & 

Davidson (2003:74) rekommenderar den så kallade ”tratt-tekniken” där enkäten inleds med 

”stora öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika” eftersom det anses 

motivera den tillfrågade på ett fördjupande sätt.  I slutet av enkäten lämnades, som tidigare 

nämnts, plats för egna tankar och åsikter från respondenterna, baserat på Trost (2005:73) 

”Mycket ofta får man av dessa svar goda idéer som kan vara bra att ha när man sedan skall 

tolka och analysera det insamlade materialet.”
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3.3 Reliabilitet och validitet
I arbetet med utformningen av enkäten fanns två huvudkrav: den skulle ge svar på de 

frågor som personalen på stadsbiblioteket funderade kring och den skulle vara utformad på 

ett korrekt sätt för att få bra svar. För att leva upp till det förstnämnda kravet hade jag 

kontakt med personalen på stadsbiblioteket och lät dem först tala om vilka frågeställningar 

de var intresserade av för att därefter visa ett utkast på enkäten som jag arbetat fram. 

Utformningen av enkäten baserade jag på Trost och Patel & Davidson, två utförliga källor 

med tydliga rekommendationer angående just enkäter. SCB (Övningsuppgift - Statistisk 

undersökning med enkät, 2011) rekommenderar att man i enkätundersökningar ska dela 

upp respondenterna i undergrupper för att få en tydligare bild av hur fenomenet man 

undersöker ser ut. I enkätundersökningen jag genomfört i samarbete med stadsbiblioteket 

är lärarna uppdelade i undergrupper beroende på vilken årskurs de främst arbetar i. Trots 

att bortfallet på enkätsvaren varit högt har jag kunnat säkerställa att varje lärargrupp finns 

representerad bland dem som svarat. Detta genom att procentkvoterna stämmer väl överens 

mellan de lärare som tillfrågats och de som svarat, det vill säga att de olika undergrupperna 

bland de lärare som svarat på enkäten motsvarar i princip samma undergrupps procentsats 

bland det totala antalet lärare. För att få en representativ undersökning rekommenderar 

SCB (Övningsuppgift - Statistisk undersökning med enkät, 2011) att alla i gruppen man är 

intresserad av att undersöka ska ha lika stor chans att bli utvalda till att delta i 

undersökningen. I enkätundersökningen till den här uppsatsen har alla lärare som arbetar i 

de berörda årskurserna i stadsbibliotekets område blivit kontaktade, med undantag av dem 

vars mejladresser inte fungerade. Detta innebär att alla som är berörda av det 

kommunikationsarbete från bibliotekets sida som den här undersökningen handlar om har 

haft möjlighet att delta. 

 Den kvalitativa textanalysen (som nämnts i avsnitt 2.2) är till stor del baserad på 

Språkrådets rekommendationer. Att basera så stor del av arbetet på en källa kan möjligen 

tyckas ensidigt. Faktum är dock att Språkrådet består av ett flertal olika forskare, vars 

individuella (och gemensamma) publikationer textanalysen är baserad på. Svenska 

Språkrådet är ”Sveriges officiella språkvårdsorgan” (Språkrådet 2012) och har som ansvar 
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att ge råd i språkfrågor, följa det svenska språkets utveckling samt ansvara för språkpolitik 

och språkvård (Språkrådet 2011). Slutligen är det Språkrådet som ansvarar för att den 

svenska språklagen följs (se avsnitt 2.2). Språklagen säger att det svenska 

myndighetsspråket ska vara vårdat, enkelt och begripligt (Språkvårdshistoria, Språkrådet 

2009). Västerås stadsbibliotek är en kommunal verksamhet och inte en statlig myndighet, 

vilket innebär att man inte är tvingad att följa den svenska språklagen. Det är dock  rimligt 

att argumentera för att en kommunal verksamhet som är öppen för stadens alla invånare 

bör ha ett språk som förstås av alla och information som är lättbegriplig för mottagarna. Att 

använda den svenska språkmyndigheten som referens är därför väl befogat. 
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4. Material 
Det material jag använt mig av i min textanalys består av två dokument som skickas via 

mejl till lärarna inom stadsbibliotekets upptagningsområde samt två tryckta foldrar som 

delas ut till besökande lärare eller skickas via post till skolorna. Det är detta material som 

åsyftas när jag nämner bibliotekets informationsmaterial. Förutom detta har jag även fått ta 

del av tre interna dokument rörande handlingsplanen för Västerås stadsbiblioteks 

barnverksamhet samt hur denna bör kommuniceras ut till de berörda förskoleklasserna och 

grundskolorna. 

4.1 Utgående informationsmaterial från biblioteket
Som ovan nämnts har jag i min textanalys utgått från två elektroniska och två tryckta 

foldrar som alla är riktade till lärare i förskoleklasser och i grundskolan. Detta material 

finns tillgängligt som bilagor till denna uppsats. Urvalet av materialet har skett med hjälp 

av stadsbibliotekets personal, som använt sig av detta informationsmaterial från och med 

starten av den nya kommunikationsplan för barnverksamheten som trädde i kraft under 

hösten 2011. Den information som nått lärare och andra pedagoger på skolorna inom 

upptagningsområdet för Västerås Stadsbiblioteket har alltså främst utgjorts av det material 

jag har granskat i min textanalys. De två foldrarna har titlarna Bibliotek och förskola samt 

Bibliotek och skola och är tämligen lika till sin utformning. Viktigt att påpeka är att denna 

uppsats behandlar förskoleklasser men inte förskolor. Ändå har en folder med titeln 

Bibliotek och förskola inkluderats trots att inga förskollärare kontaktats i undersökningen. 

Detta har två orsaker: för det första innehåller foldern erbjudanden som kan vara relevanta 

för både förskola och förskoleklass och för det andra utgör de båda foldrarna två delar i en 

serie av ett flertal liknande foldrar som biblioteket ger ut. Då såväl informationen som 

designen i de båda foldrarna hör ihop som ett par har båda foldrar inkluderats i materialet 

eftersom eventuella ändringar i form och text bör ske på liknande vis i båda foldrarna. 
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 De båda foldrarna är i A5-format med stadsbibliotekets logotyp på framsidan. På 

respektive folder är titeln centrerad med undertiteln i något mindre typsnitt strax under. 

Undertitlarna lyder ”Västerås stadsbiblioteks erbjudande till förskolor i Västerås” samt 

”Västerås stadsbiblioteks erbjudande till skolor i Västerås”. Foldern till förskolan har en 

liggande centrerad bild ovanför titeln som visar en man som läser för ett barn i 

biblioteksmiljö medan foldern till skolan har tre mindre bilder uppradade ovanför folderns 

titel. De tre bilderna föreställer, från vänster till höger, två pojkar som läser i 

biblioteksmiljö, framsidor på två barnböcker samt två flickor som läser i biblioteksmiljö. 

Färgskalan på samtliga bilder (inklusive bilden på Bibliotek och förskola) är varm. 

Foldrarnas uppslag är relativt lika men skiljer sig på några punkter. Medan rubriken i 

Bibliotek och förskola är centrerad över hela uppslaget på en enda rad är rubriken i 

Bibliotek och skola vänsterställd på tre rader. Gemensamt är dock att de respektive 

rubrikerna utgörs av framsidans underrubrik. Texten i båda foldrar är uppdelad i kortare 

stycken med beskrivande rubriker ovanför varje stycke men typsnittet i Bibliotek och 

förskola är något större än det i Bibliotek och skola vilket kan förklaras av att den 

förstnämnda inte innehåller lika mycket information och därför har mer utrymme för 

texten. Detta illustreras även av att Bibliotek och förskola har stadsbibliotekets logotyp 

längst ner till höger på uppslaget, medan det utrymmet fylls av text i den andra foldern. 

Foldrarnas baksidor täcks av kontaktinformation till stadsbiblioteket och de olika filialerna 

i staden samt stadsbibliotekets logotyp. 

 De två informationsbladen, som företrädesvis skickas via mejl, är något annorlunda 

än foldrarna i sin formgivning. Informationsbladet med titeln Läslust och inspiration 

innehåller till stor del samma information som foldrarna rörande klassbesök på biblioteket, 

information till lärarna och andra tjänster biblioteket erbjuder. Här är informationen en 

aning mer kortfattad och övergripande än den i foldrarna men den fyller ändå ca två A4-

sidor i utskrivet format (beroende på hur stora marginalerna är), mycket tack vare att 

typsnittet är väsentligt större än det i foldrarna. Dokumentets topp pryds av 

stadsbibliotekets logotyp samt ett foto i sommarmiljö på biblioteket. Under detta återfinns 

rubriken, kontaktinformation till barnbibliotekarierna samt en utförlig beskrivning om hur 
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man som lärare går till väga för att boka ett klassbesök på biblioteket. Resten av texten är 

uppdelad i korta stycken med beskrivande rubriker i samma stil som foldrarnas innehåll. 

Läslust och inspiration avslutas med en mindre bild på en kvinna och ett barn i 

biblioteksmiljö samt stadsbibliotekets logotyp. 

 Informationsbladet med titeln Bokskola skiljer sig från samtliga ovan nämnda 

dokument genom att det inte har stadsbibliotekets logotyp någonstans. Det är även det 

enda dokument som innehåller ett citat, i det här fallet av den kände barnboksförfattaren 

Lennart Hellsing. Texten i Bokskola följer inte samma mönster som de övriga texterna när 

det gäller rubriker och styckesindelning, utan är istället utformad som en punktlista med en 

kort inledning. Innehållet i texten beskriver vilket syfte bokskolan har, hur bokskolan är 

utformad och vad förskolepersonalen bör tänka på innan besöket. Längst ner på sidan finns 

en liten, tecknad bild på ett hus i en skog, något som tycks vara hämtat ur en sagobok. 

Gemensamt för de båda informationsbladen är att de avslutas med en personlig hälsning 

från barnbibliotekarierna medan foldrarna har en mer formell ton med allmän 

kontaktinformation på baksidan. 

27



5. Resultat
Nedan presenteras såväl resultatet av enkätundersökningen som resultaten av den 

kvalitativa granskningen av bibliotekets informationsmaterial. 

5.1 Bortfall och svarsfrekvens 
Måndagen den 5 mars 2012 skickade jag enkäten till de 121 mejladresser jag lyckats hitta 

via skolornas hemsidor. Som väntat fungerade en del av mejladresserna inte, antingen på 

grund av att adresserna var felaktigt återgivna på skolornas hemsidor eller på grund av att 

lärarna i fråga slutat på skolan eller bytt mejladress. På så sätt föll 31 mejladresser bort. 

Kvar fanns således 90 lärare som fått mitt mejl. Under den första veckan fick jag enbart 

tolv svar på enkäten och jag valde därför att skicka ut en påminnelse exakt en vecka efter 

att jag skickat den första enkäten. Påminnelsen genererade ytterligare tre svar. Femton 

besvarade enkäter av 90 utsända ger en svarsfrekvens på 16,7%. De femton lärare som 

svarade på enkäten representerade emellertid alla de tilltänkta lärargrupperna för olika 

årskurser.

5.1.1 Resultat av enkäten
Av dem som svarade på enkäten var spridningen i de olika årskurserna tämligen god, minst 

två lärare från varje årskurs finns representerade. 

Tabell 2. Respondenternas spridning över vilken årskurs de arbetar i samt den procentuella andelen av det 

totala antalet repsondenter.

Förskoleklass Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Totalt

4 6 2 3 15

26,7 % 40 % 13,3 % 20 % 100 %

Tabell 2 bör jämföras med hur det totala antalet lärare som mottagit enkäten är fördelade 

över vilka årskurser de arbetar i. 
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Tabell 3. Fördelningen av de lärare som mottagit enkäten via mejl i de olika årskurserna samt den 
procentuella andelen av det totala antalet som mottagit enkäten.

Förskoleklas
s

Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8 Totalt

34 21 14 21 90

37,8 % 23,3 % 15,6 % 23,3 % 100 %

Vid en jämförelse mellan tabell 2 och tabell 3 finner man att lärarna i årskurs två 

procentuellt sett är överrepresenterade bland respondenterna i förhållande till den andel de 

utgör av antalet lärare som mottagit enkäten. Lärarna i årskurs två utgör nära nog dubbelt 

så stor andel av de som svarat på enkäten än vad de gör totalt sett av de 90 kontaktade 

lärarna. Värt att notera är även att lärarna i förskoleklass är underrepresenterade i antalet 

respondenter i förhållande till sin andel av det totala antalet lärare som mottog enkäten. 

Vad gäller årskurs fem och åtta stämmer procentsatserna mellan de två tabellerna ganska 

väl överens. 

5.2 Enkätens svar
13 av 15 svarade ja på frågan ”Får du den information du vill ha från Västerås 

stadsbibliotek?”. Att 86,7% av de svarande anser sig få rätt information bör rimligen 

noteras som något mycket positivt. Under ovan nämnda fråga fanns utrymme för de som 

svarat nej att redogöra för vad de saknar i informationen. Där skrevs följande kommentarer 

från de två som svarat nej på frågan:

Information om bra nya böcker för barn i min åldersgrupp 6-7 år. Man kan söka själv, men tiden går åt 

till så mycket annat, så det blir ju sällan av.

Jag skulle gärna vilja ha löpande information om nya böcker som kommer in till biblioteket.

Gärna en lista på böcker lämpliga för olika åldrar och tips på bra högläsningsböcker.
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Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.1) är informationen från stadsbiblioteket mest inriktad på 

vilka tjänster som erbjuds, såsom bokskolor och liknande. Den ena av de två lärarna som 

svarat att hon inte fick rätt information hade även uppgett att det fanns logistiska hinder för 

att ta med sig barngruppen till biblioteket då det inte fanns nog mycket personal för att 

organisera utflykter. Läraren ville gärna anordna högläsning för barnen i förskoleklassen 

och ville därför ha mer konkreta tips om lämplig barnlitteratur. 

 Nästa fråga i enkäten tog upp huruvida lärarna upplevde att det fanns några hinder 

för att genomföra klassbesök på biblioteket. Frågan formulerades: ”Upplever du att det 

finns några hinder för att genomföra klassbesök på biblioteket?” med tilläget: ”Om ja, tala 

gärna om vilka hinder det rör sig om. Till exempel tidsbrist, logistiska svårigheter eller 

liknande.” Fyra lärare, varav en lärare i förskoleklass, två lärare i årskurs två samt en lärare 

i årskurs åtta svarade att de upplevde vissa hinder. Lärarna i de lägre årskurserna 

(förskoleklass samt årskurs två) uppgav alla att det var svårt att samordna en utflykt med 

alla barn då det ansågs ta mycket tid samt krävas stor personalstyrka.

Enda hinder  när arbetslagen inte sätter  tid, för att planera in biblioteks besök, eller annat samarbete

Logistik samt personalbrist man måste vara två vuxna

Några av förskoleklasserna och skolorna i upptagningsområdet ligger relativt långt bort 

från stadsbiblioteket, vilket medför att klasserna måste använda sig av bil eller buss för att 

ta sig till biblioteket.  Därför var det inte särskilt överraskande att just logistik skulle kunna 

utgöra ett problem. Det hinder som läraren i årskurs åtta angav var dock av en helt annan 

art än de tidigare nämnda hindren för att besöka biblioteket:

Jag har vid två tillfällen hört av mig till biblioteket då de skickat ut frågan om man vill komma på 

besök, men har då på telefon fått höra att det inte anordnas särskilda besök och att de kan "visa runt 
lite" men inget mer...
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Här upplevs bibliotekspersonalens svar på lärarens fråga alltså som ett större hinder än 

utomstående faktorer i form av avstånd, tid och dylikt. 

 Nästa fråga i enkäten löd ”Om informationen från stadsbiblioteket skulle förändras, 

vilken typ av förändring önskar du då?”. Alternativen som gavs var ”Mer specifik 

information”, ”Mer generell information” samt ”Jag vill inte att informationen ska 

förändras”. Åtta lärare svarade att de önskade mer specifik information vilket stämmer väl 

överens med de önskemål om konkreta boktips som framkom i enkätens andra fråga. I 

slutet av enkäten fanns det plats för övriga synpunkter och frågor. Denna plats hade en av 

de åtta lärare som önskat mer specifik information utnyttjat till att beskriva vad han eller 

hon i fråga önskade i informationsväg:

Det vore kul om personal kunde skicka ut exempelvis bokexempel på vissa teman då coh [sic!] då. 

Även om inte varje enskild skola eller klass arbetar med temat just då, sparar man informationen och 
kan jobba på fler sätt än man kanske gjort tidigare.

Alla de övriga sju lärarna svarade att de inte ville att informationen skulle förändras.

Fråga fem i enkäten handlade om huruvida lärarna upplevde att det fanns något Västerås 

stadsbibliotek skulle kunna göra för att öka intresset från förskoleklasserna och skolan. Det 

fanns tre alternativ: ”skicka ut mer information” (vilket önskades av sex lärare), ”besöka 

vårt arbetslag och informera” (vilket även det önskades av sex lärare) samt ”annat” med 

plats för exempel. Tre lärare hade kryssat i ”annat” och gav följande exempel på vad som 

skulle kunna göras:

Vi har besök av bokbussen en gång i månaden, det kunde gärna vara oftare. Kanske personalen där 

kan komma in i klassen och berätta om böcker innan de lånar.

Ta utgångspunkt i att högstadieungdomar är intresserade av litteratur och behöver få veta mer om 
andra tjänster som biblioteket kan erbjuda än att bara läna [sic!] skönlitteratur.

Jag tycker att vi har fått bra information och att det har varit intressanta saker vi har inbjudits till, 

tyvärr har vi inte utnyttjat så mycket p.g.a tidsbrist och, antar jag, det ständiga flödet av information…
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Det sistnämnda citatet kan knappast ses som ett önskemål om förändring när det gäller 

bibliotekets arbetssätt, utan snarare som en förklaring till varför man inte utnyttjat 

erbjudanden som ”varit intressanta” från förskoleklassernas eller skolans sida. Vilken 

årskurs lärarna jobbade i tycktes inte spela någon roll för deras svar på frågan då det inte 

fanns någon specifik trend på vilka lärare som svarat vad. 

 Sex lärare hade svarat att personliga besök från bibliotekspersonalen i arbetslaget 

skulle öka intresset för bibliotekets aktiviteter. Det svaret kan ses i kontrast mot svaret på 

fråga sex, som löd ”Hur vill du helst få information från Västerås stadsbibliotek?” där ett 

av svaren löd ”Via personliga besök från bibliotekspersonalen”, vilket bara hade kryssats i 

av två lärare. Värt att notera är även att det enbart var en lärare som kryssade i alternativet 

med personliga besök på båda frågorna. Den andra läraren som önskade personliga besök 

från bibliotekspersonalen på fråga sex hade på fråga fem kryssat i alternativet ”skicka ut 

mer information.” På fråga sex svarade alla övriga lärare, alltså tretton stycken, att de helst 

ville ha informationen via mejl. De två återstående alternativen för förmedlande av 

information (via pappersutskick eller via telefon) var det ingen som valde. 

5.3 Textanalysens resultat
I min analys av informationstexter från biblioteket har jag använt mig av två foldrar och 

två informationsblad. Detta material utgör grundstommen av den information som skickats 

ut till lärare i förskola, förskoleklass och grundskola från Västerås stadsbibliotek. De två 

foldrarnas namn är Bibliotek och skola respektive Bibliotek och förskola och 

informationsbladens titlar är Bokskola samt Läslust och inspiration. 

 Foldrarna vänder sig främst till lärare i förskola, förskoleklasser och skola, och ger 

information om vilka tjänster biblioteket erbjuder. Ur ett grafiskt perspektiv är foldrarna 

ganska lika, och innehållsmässigt förekommer ungefär samma information, med smärre 

förändringar för att passa den åldersgrupp den riktar sig till. Informationsbladet Bokskola 

beskriver hur en bokskola går till, vad barnen får lära sig och vad som förväntas av lärarna. 
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Den vänder sig till ”blivande skolbarn”, alltså barn i förskoleklass. Läslust och inspiration 

är ett informationsblad som vänder sig till lärare i alla årskurser och som innehåller 

ungefär samma information som foldrarna, i något kortare version. Fördelen med 

informationsbladet är att det enkelt kan skickas via mejl, till skillnad från foldrarna som 

bara är tänkta att användas i tryckt form. Om inget annat anges kommer uttrycket 

”bibliotekets informationsmaterial” att hädanefter syfta på de fyra ovan nämnda 

dokumenten.

5.3.1 Etnografiskt perspektiv
När det gäller det etnografiska perspektivet på Västerås stadsbiblioteks information finns 

det några grundläggande fakta om målgruppen. Vem eller vilka målgruppen består av är 

tydligt: lärare i förskola, förskoleklass och grundskolan i den del av Västerås kommun som 

utgör stadsbibliotekets upptagningsområde. I vilket sammanhang befinner sig läsarna då? 

Eftersom informationen skickas till lärarnas arbetsplatser antingen via mejl eller ordinarie 

post kan vi anta att läsarna befinner sig just på sin arbetsplats när de får informationen. Att 

veta exakt varför lärarna och förskollärarna läser bibliotekets informationsmaterial är svårt, 

men rimligt är att man läser det i syfte att undersöka vilka tjänster som är relevanta och för 

att få veta hur man kan utnyttja dessa tjänster. Detta är även vad texten vill förmedla - vad 

biblioteket kan göra för förskolor, förskoleklasser och grundskoleklasser. Texterna är 

uppbyggda i kortare stycken med rubriker ovanför varje stycke som är tänkta att förmedla 

styckets innehåll. 

5.3.2 Stilistiskt-grammatiskt perspektiv
I min analys av bibliotekets informationsmaterial fann jag att texterna genomgående var 

välskrivna och lättförståeliga ur ett stilistiskt-grammatiskt perspektiv. När det gäller 

meningslängden är informationsmaterialet genomgående bra - väldigt få meningar 

överstiger ens 20 ord. Samtidigt är meningarna inte allt för korta så att texten upplevs som 

hackig. Totalt fann jag enbart fyra meningar som innehöll 25 ord eller mer, varav en av 

meningarna var av uppräknande karaktär. Den längsta meningen (29 ord) fann jag i Läslust 
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och inspiration: ”Om detta planeras i samråd med en bibliotekarie så kan vi hitta det bästa 

sättet för just dina elever att hitta läslusten och inspirera dem till att läsa mer.”

 Vad gäller de finita verbens placering är meningarna skrivna på ett ledigt och 

lättbegripligt sätt där de finita verben ofta kommer mycket tidigt. I kommande exempel har 

jag markerat det finita verbet med versaler (om det finns fler än ett finit verb har jag nöjt 

mig med att markera det första): 

”BEHÖVER ni bli uppdaterade på nya barn- och ungdomsböcker?” (Läslust och 

inspiration) 

”Vi VET att alla skolor i Västerås arbetar med litteratur och läsning och vi vill gärna 

fortsätta vårt läsfrämjande samarbete.” (Bibliotek och skola)

 Nominalkvoten, det vill säga antalet substantiv, i en text bör inte vara högre än 

40%, vilket den heller totalt sett inte är i något av dokumenten från informationsmaterialet. 

Enstaka meningar, såsom ”Biblioteket är nyckeln till en skattkista.” (Bokskola) har en 

högre nominalkvot än 40% men de utgör undantagen. Orden biblioteket, nyckeln och 

skattkista, som är substantiv, utgör visserligen 50% av antalet ord i meningen men när det 

gäller texterna som helhet är nominalkvoten betydligt lägre. Om man tittar på varje stycke i 

texterna utgör antalet substantiv mellan 20-30% av stycket som helhet. 

 Att hålla nere antalet långord i en text som handlar om bibliotek (som bara i sig 

själv utgör ett långord) kan tänkas svårt då ord som bibliotekarie, lånekort och läsning 

nästan måste förekomma i texten. Ändå är texterna i informationsmaterialet genomgående 

varierade när det gäller ordlängd, mycket tack vare att ord som du, vi och vet ofta 

förekommer. 

5.3.4 Textlingvistiskt perspektiv
När det gäller rubriker kan man konstatera att de två foldrarna som stadsbiblioteket skickar 

ut är rubrikerna på foldrarnas respektive framsidor informativa till sin karaktär. Foldrarna 

har rubrikerna Bibliotek och förskola (med underrubriken ”Västerås stadsbiblioteks 

erbjudande till förskolor i Västerås”) samt Bibliotek och skola (med underrubriken 

”Västerås stadsbiblioteks erbjudande till skolor i Västerås”). Det framgår redan här tydligt 
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att foldrarna är tänkta att läsas av människor med anknytning till skola/förskoleklass/

förskola och att avsändaren är Västerås stadsbibliotek. Förutom den informativa 

underrubriken har båda foldrar även Västerås stadsbiblioteks logotyp längst ner på 

framsidan. Foldrarna innehåller ingen metatext som talar om att informationen främst är 

riktad till pedagoger i skola/förskoleklass/förskola, men å andra sidan är det just till dessa 

personer foldrarna delas ut eller skickas med posten. En metatext om tänkta mottagare vore 

därför möjligen överflödig, särskilt med tanke på de informativa rubrikerna på framsidan. 

 Inuti foldrarna råder en tydlig styckeindelning där varje stycke är relativt kort, 

oftast mellan tre och fem meningar, och där de flesta stycken har rubriker. I vissa undantag 

förekommer två stycken under en rubrik. ”Bokskola för förskoleklass”, ”Bokprat för 

årskurs 2 och 5” är exempel på rubriker i foldrarna. I sig är rubrikerna således informativa 

och riktar sig till en specifik årskurs. Är man lärare för barn i årskurs två kan man enkelt 

hoppa över stycket om ”Bokskola för förskoleklass” och istället gå direkt till ”Bokprat för 

årskurs 2 och 5”. 

 När det gäller informationsbladen är deras huvudrubriker, Läslust och inspiration 

respektive Bokskola, inte lika informativa till sin karaktär. På informationsbladet om 

bokskolan finns visserligen en liten överrubrik inklämd i övre vänstra hörnet där det står 

”Inbjudan till blivande skolbarn:”. När det gäller Läslust och inspiration talar den första 

meningen efter ”Hej!” om att man i detta brev kan ”läsa om de erbjudanden som Västerås 

stadsbibliotek har för lärare och elever i grundskolan inför läsåret 2011-2012.” Denna 

mening utgör i sig det första stycket, och blir på så sätt en kort metatext angående vilka 

informationen är avsedd för. Under denna metatext finns tre stycken med 

kontaktinformation och information om hur man går tillväga för att utnyttja nämnda 

erbjudanden. Därefter följer en längre text, uppdelad i flera korta stycken med informativa 

rubriker, som påminner till form och innehåll om foldern Bibliotek och skola. Exempel på 

rubriker är ”Biblioteksbesök”, ”Bokprat” och ”Sökteknik i biblioteket - 

grundskolepersonal.”. 

 Informationsbladet Bokskola följer inte alls samma mönster som det övriga 

informationsmaterialet när det gäller rubriksättning och styckeindelning. I inledningen 
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finns ett kortare citat om sagor av Lennart Hellsing, som bland annat skrivit boken Krakel 

Spektakel. Efter denna inledning finns ett kortare stycke skrivet i en mer poetisk stil än 

övrigt informationsmaterial där det bland annat står: ”Här finns en ocean av böcker och ett 

skepp lastat med äventyr [...]”. Under detta följer ett stycke med information om vad 

bokskolans syfte är, samt en lista på tre punkter där bokskolans läromål specifieras. 

Huvuddelen av informationsbladet består av en punktlista på fyra punkter med den 

kursiverade överskriften ”Bokskolan sker i samverkan mellan fyra:”. De fyra punkterna är 

alla i fetstil och har kortare stycken med text under sig. Genomgående för hela texten är att 

vissa ord och meningar, inte nödvändigtvis de som står på rubrikplats, är i fetstil samt att 

vissa ord eller meningar är skrivna i kursiverad stil. Denna blandning gör att texten kan 

upplevas som något svårnavigerad då det inte är helt lätt att se vad varje stycke innehåller 

och vem texten som helhet riktar sig till. 

5.3.5 Kognitivt och pragmatiskt perspektiv
Det kognitiva och pragmatiska perspektivet handlar mycket om vilken förväntning 

mottagaren har på en text från avsändaren. Inledningsvis konstaterades att bibliotek i 

allmänhet har mycket högt förtroende hos den svenska befolkningen (se avsnitt 2.1) vilket 

torde medföra att man som mottagare av information från biblioteket har en ganska positiv 

grundsyn på informationen och på stadsbiblioteket som institution, något som även 

bekräftades av min enkätundersökning där 13 av 15 lärare svarade att de får den 

information de vill ha från biblioteket. 

 Tilltalet i allt informationsmaterial är genomgående skrivet i du-form, med vissa 

undantag för när texten syftar på till exempel en arbetsgrupp lärare då tilltalsordet ”ni” 

istället används. Vid referenser till den egna personalen, de biblioteksanställda, används 

”vi”. Att tilltalsorden ”du” och ”ni” används istället för omskrivningar som ”den lärare 

som” eller ”de lärare” och liknande ger en personlig effekt. Dock bör det påpekas att det 

personliga tilltalet i en text som är riktad till hela skolor eller arbetslag och till personer i 

deras yrkesroll som lärare, sannolikt inte upplevs som lika viktigt som tilltalet i en text som 
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skickas hem till en specifik privatperson. Exempel på det senare är brev från 

Försäkringskassan eller Skattemyndigheten. 

5.4 Grafisk och typografisk analys
De två foldrarna, Bibliotek och skola samt Bibliotek och förskola, är som redan nämnts (se 

avsnitt 4.1) relativt lika. De har samma format, samma färgskala och ungefär samma 

information, vilket gör att foldrarna förmedlar en enhet - det finns ingen tvekan om att 

avsändaren är densamme. Några skillnader finns dock i den grafiska formen på de båda 

foldrarna, som är lätta att åtgärda. De tre bilderna som bildar en linje över Bibliotek och 

skola är väsentligt lägre i sin höjd är den ensamma bilden som finns på Bibliotek och 

förskola. Om foldrarna står eller ligger bredvid varandra skapar denna höjdskillnad en 

störning i ögats linje, men om höjden på bilderna varit densamma hade ögat kunnat flyta 

fritt över bilderna på de olika foldrarna. Samma sak gäller bibliotekets logotyp, som på 

framsidan av Bibliotek och skola är betydligt mindre än på framsidan av Bibliotek och 

förskola. 

 När det gäller foldrarnas insidor finns även här vissa skillnader. Medan rubriken i 

Bibliotek och förskola är vänsterställd och uppdelad på tre rader är rubriken i Bibliotek och 

förskola centrerad på en rad över hela uppslaget. I den grafiska profilen för Västerås 

stadsbibliotek saknas information om hur rubriker bör placeras på sidan, vilket troligtvis 

medfört att skillnader i praxis uppkommit. I Bibliotek och förskola återfinns bibliotekets 

logotyp i stort format längst ner på höger sida, medan den helt saknas i Bibliotek och skola 

(motsvarande utrymme är istället fyllt med text). Utöver detta är foldrarna lika och har ett 

liknande formspråk med rubriker i sans serif-stil (stil utan serifer, eller ”krokar” i ändarna) 

och antikva i brödtexten vilket skapar god läslighet. Läslust och inspiration skiljer sig på 

några punkter från foldrarna, men har även många likheter. Högst uppe i mitten på första 

sidan, och längst ner i mitten på sista sidan, återfinns stadsbibliotekets logotyp. Under den 

inledande logotypen finns en bild i varma färger som föreställer stadsbibliotekets exteriör 

under sommaren med blommor i förgrunden och domkyrkan i bakgrunden. Den inledande 

rubriken är skriven i en sans serif med versaler, vilket skiljer sig från alla rubriker i 
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foldrarna som är skrivna med gemener. Medan alla underrubriker i foldrarna är skrivna i 

sans serif är underrubrikerna i Läslust och inspiration skrivna i en fetstilad antikva. Vissa 

av underrubrikerna är både fetstilade och kursiva, till exempel: ”Vi som arbetar med den 

läsfrämjande verksamheten på barn- och ungdomsavdelningen är:”. Även resten av texten 

är skriven i antikva, med ett relativt stort typsnitt. I slutet av informationen finns en liten, 

högerställd bild på en kvinna och ett barn som står vid en bokhylla med varsin bok i 

handen. Motivet på bilden går i samma stil som motiven på foldrarna och även här är 

färgskalan varm. 

 Informationsbladet Bokskola är det som skiljer sig mest från det övriga 

informationsmaterialet till sin form. Rubriken är även här skriven med versaler i en sans 

serif. Resten av texten är skriven med gemener i en sans serif, och underrubrikerna är 

fetstilade. Längst nere på sidan finns en tecknad bild som inte har så mycket gemensamt 

med bilderna i resten av informationsmaterialet (som alla är fotografier med anknytning till 

biblioteket) men snarare tycks anknyta till temat för informationen. 

 Sammantaget kan man konstatera att den grafiska formen är relativt god men 

behöver bli mer genomarbetad på detaljplanet för att kunna genomsyra materialet 

tydligare. I den grafiska manualen från stadsbiblioteket finns grundläggande mallar för fax, 

brev och nyhetsbrev men inte för mejl. Instruktionerna kring den grafiska formen är 

tämligen övergripande och tydligare specifikationer såsom storlek på rubriker och 

underrubriker, storlek och placering på logotyp och liknande saknas.
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6. Diskussion
Hur vet man om kommunikation är bra? Kan man anta att kommunikationen fungerat om 

man får mottagarna att följa ett önskat handlingsmönster? Som Josephson påpekar 

(2005:5) kan man som författare av en text aldrig till fullo veta hur den mottas men 

mottagaren bör hela tiden finnas med i beräkningen när man som avsändare skapar en text. 

I den enkätundersökning jag genomförde i arbetet med denna uppsats fick Västerås 

stadsbibliotek ett bra betyg på sin utgående kommunikation, de flesta lärare ansåg att de 

fick den information de önskade. Faktorer som personalbrist och tidsbrist angavs som en 

grundläggande faktor som låg till hinder för fler besök på biblioteket från skolornas sida. 

Det är i detta sammanhang man bör ställa sig följande fråga: innebär ett ökat antal 

klassbesök på biblioteket automatiskt att kommunikationen från bibliotekets sida har 

förbättrats? Tyvärr är svaret inte så enkelt. De ökade klassbesöken skulle i teorin även 

kunna bero på ett ökat antal lärare, bättre resurser eller ändrade prioriteringar. Det som 

dock rimligen kan konstateras är att om inte biblioteket står för en god och tydlig 

kommunikation skulle inte klassbesöken öka, även om skolornas resurser ökade. Det är 

därför av yttersta vikt att biblioteket kommunicerar på ett så bra sätt som möjligt med sina 

mottagare. I slutänden kanske ett ökat intresse för bibliotekets erbjudanden bland lärarna 

kan leda till ökade resurser, istället för att ökade resurser i skolan leder till ökat intresse för 

biblioteket. En god kommunikation kan förhoppningsvis skapa ett genuint intresse och en 

nyfikenhet på hur bibliotekets resurser kan användas i undervisningen på grundskolenivå 

och i förskoleklasser.

 6.1 Utvärdering av frågeställningarna 

Såväl enkätundersökningen som min kvalitativa analys av bibliotekets 

informationsmaterial visar att biblioteket idag har en god kommunikation. Majoriteten av 

lärarna kände att de fick den information de önskade och analysen visade att informationen 

på det stora hela var välformulerad textmässigt, tydlig och mottagaranpassad med en tanke 
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kring den grafiska formgivningen. Men det som är bra redan idag kan givetvis bli bättre 

imorgon. 

 Inledningsvis kopplade jag en rad frågeställningar till min syftesbeskrivning (se 

avsnitt 1.1). Att konkretisera syftet genom att använda frågeställningar är ett effektivt sätt 

att utvärdera om man åstadkommit vad man inledningsvis planerat att göra. Hur väl har 

den här uppsatsen uppfyllt de mål den siktade mot? Har de inledande frågorna besvarats? 

Det min undersökning visat är att kommunikationen från bibliotekets sida idag består till 

stor del av tryckt eller elektroniskt material som utformats för att nå de tilltänkta 

mottagarna på ett så bra sätt som möjligt. Innehållet i kommunikationen är relevant för 

dess mottagare och utformningen av såväl text som textuppbyggnad är mycket god och väl 

genomtänkt. När det gäller den grafiska utformningen finns ännu en del övrigt att önska, 

men den grafiska handledningen som tagits fram på biblioteket visar på en medvetenhet 

om formgivningens betydelse. 

 Den utgående informationen upplevdes överlag som välanpassad för sitt syfte. En 

majoritet av tillfrågade lärarna ansåg att kommunikationen fungerade väl: de ansåg sig få 

rätt information, de uppskattade kommunikationsvägarna (främst mejl) och efterlyste 

enbart mer konkreta tips i informationen samt mer personlig kontakt (till exempel genom 

besök av bokbussen) med bibliotekspersonal. Höga krav ställs på lärarnas egen delaktighet 

då många stycken avslutas med uppmaningar till lärarna att kontakta sina närmaste 

bibliotek för mer information vilket möjligen skulle behöva ändras (se mer om detta under 

kapitel 6.2). När jag skickade ut min enkät hade jag förväntat mig en större skillnad mellan 

lärare i olika årskurser när det gäller önskemål om service och information. Det visade sig 

emellertid att lärarnas önskemål var tämligen likartade, oavsett i vilken årskurs de främst 

jobbade. Det bör dock påpekas att om svarsfrekvensen på enkäten varit högre är det 

möjligt att tydligare tendenser mellan de olika lärargrupperna hade kunnat urskiljas. Det 

går därför inte att utesluta att lärarna har olika önskemål beroende på i vilken årskurs de 

jobbar. 
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6.2 Förslag till förbättringar 

 Vad är det då Västerås stadsbibliotek behöver förbättra i sin kommunikation? Hur kan 

informationsmaterialet bli bättre? Jag kommer nedan att redogöra för förbättringar som 

enkätundersökningen satt fokus på men även på fynd jag gjort i min kvalitativa analys av 

informationsmaterialet. 

 Flera av de tillfrågade lärarna önskade sig mer specifik information och tips om till 

exempel böcker på olika teman. Detta saknades helt i det informationsmaterial jag fick 

tillgång till, som var allmänt utformat till sin karaktär. Det är rimligt att anta att avsikten 

från bibliotekets sida är att  skräddarsy olika boktips till olika klasser (vilket även nämns 

som ett alternativ i informationsmaterialet, och då främst i foldrarna) men det kräver tid 

och engagemang från lärarnas sida. Att istället få ett färdigt erbjudande, via mejl eller brev, 

som man kan acceptera eller neka till skulle antagligen ställa mindre krav på lärarna och 

upplevas som enklare. I såväl Bibliotek och skola som Bibliotek och förskola avslutas flera 

av styckena med meningen ”Hör med ditt närmaste bibliotek för att se vad som erbjuds.” 

vilket lägger kontaktansvaret på lärarna. En av lärarna uttryckte sig såhär i ett av sina svar 

på enkäten: ”Man kan ju söka själv, men tiden går ju åt till så mycket annat, så det blir 

sällan av.”. En annan lärare önskade sig tätare besök av bokbussen då det ansågs vara ett 

mer praktiskt alternativ till klassbesök på biblioteket. Att se biblioteket som en mer aktiv 

aktör i utbytet av kommunikation med skolan i allmänhet var ett önskemål som flera lärare 

förde fram. Finne (2004:1-5) beskriver skillnaden mellan traditionell 

marknadskommunikation och relationsinriktad marknadskommunikation i sin uppsats. Han 

menar att det förstnämnda innebär att företag ser på sina kunder som passiva mottagare av 

budskap medan det sistnämnda innebär en mer jämlik syn på kunden och företaget som 

lika aktiva parter. Av lärarnas önskemål kan man dra slutsatsen att de önskar sig en mer 

traditionell kommunikation där mottagarna inte behöver utföra någon motprestation i 

kommunikationen. 

 Som jag beskrivit i bakgrunden (se avsnitt 2.1) har biblioteken väldigt höga 

förtroendesiffror och en av anledningarna till det är, enligt Svensk Biblioteksförenings 

undersökning, att människor har stort förtroende för bibliotekariernas kompetens. 
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Biblioteksbesökare värdesätter att få boktips av utbildad och kunnig personal. Min 

rekommendation till Västerås stadsbibliotek är därför att man bör utnyttja det höga 

förtroende och den stora kunskap man åtnjuter genom att erbjuda mer konkreta lästips till 

skolorna. Regelbundna utskick med specifika teman och tips skulle underlätta för lärarnas 

att utnyttja bibliotekets resurser i lärosyfte. Möjligen skulle dessa erbjudanden till exempel 

kunna komma med bokbussen, så att lärarna fick ett färdigt paket med passande litteratur 

för barnens åldrar och aktuella teman, vilket skulle passa den traditionella 

kommunikationsmodellen som nämnts ovan. 

 Förutom en avsaknad av mer konkreta tips och erbjudanden var lärarna nöjda med 

den information de får från stadsbiblioteket. Detta stämmer väl överens med mina 

slutsatser av främst den etnografiska och den textlingvistiska analysen jag genomfört på 

informationsmaterialet. De övertydliga underrubrikerna på foldrarna som lyder ”Västerås 

stadsbiblioteks erbjudande till skolor i Västerås” respektive ”Västerås stadsbiblioteks 

erbjudande till förskolor i Västerås” skulle kunna förkortas till det enklare och inte så 

övertydliga ”Västerås stadsbiblioteks erbjudanden till skolor” respektive ”Västerås 

stadsbiblioteks erbjudanden till förskolor”. Att erbjudandena i foldrarna vänder sig till just 

förskolor, förskoleklasser och skolor i Västerås kan tas för givet och behöver inte skrivas 

ut. Eftersom det finns mer än ett erbjudande i varje folder bör ordet stå i plural istället för 

singular och således bör ”erbjudande” ändras till ”erbjudanden”. 

 Sammanfattningsvis är den innehållsmässiga delen överlag väl strukturerad med 

tydliga rubriker, klar avsändare, tydliga mottagare och lättbegriplig information. Min 

slutsats är att innehållet i informationsmaterialet är väl genomtänkt och baserat på 

erfarenhet av att jobba med förskolor, förskoleklasser och skolor. 

 En sista fråga som det bör tas hänsyn till är det som ligger utom kontroll för 

stadsbiblioteket: omständigheterna kring skolorna. En god kommunikation med skolorna 

från bibliotekets sida borgar inte självklart för att fler klassbesök genomförs på Västerås 

stadsbibliotek. Faktorer som geografiskt avstånd, lärarmängd, tidsåtgång och mängden 

barn påverkar även de bibliotekets barnverksamhet. I tabell 1 (under avsnitt 2.1) visar att 

antalet bokprat har sjunkit drastiskt från år till år. Den skiftande statistiken för de olika 
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typerna av klassbesök kan tänkas bero på hur många barn som föds i respektive årskull. 

Detta skulle i så fall medföra att antalet bokprat kommer att öka inom de kommande åren, 

förutsatt att barnen fortsätter på samma skolor. En annan tänkbar förklaring är att skolorna 

inte satsar lika mycket på aktiviteter för barn i årskurs två eller att en massutflyttning av 

småbarnsföräldrar ägt rum. Det är viktigt att inse att kommunikationen mellan bibliotek 

och förskolor respektive skolor inte sker i ett vakuum utan är en del av den omvärld som 

existerar. 

 

6.3 Grafisk form - något att inte glömma bort
Det kan anses att innehållet är den viktigaste komponenten när information ska förmedlas. 

Så är det kanske. Personligen väljer jag hellre en bok med spännande innehåll men enkel 

framsida än en bok med vacker framsida och tråkigt innehåll om jag ska läsa något. Men 

talesättet att vi ”äter med ögonen” är knappast helt ogrundat. Hur saker ser ut, och 

framförallt hur utseende kompletterar innehåll, blir allt viktigare. 

Västerås stadsbibliotek strävar efter att ge en enhetlig bild av sin verksamhet genom att alltid använda 
sitt märke och förutbestämda typsnitt på sina trycksaker. Det ska vara lätt att känna igen Västerås 

stadsbibliotek och dess verksamhet.

Så står det i den grafiska manualen för Västerås stadsbibliotek (Antončić et al:2). Att 

medvetenheten finns om hur det grafiska skapar enhet och tydligt förmedlar innehållet är 

ett stort steg på vägen men ännu finns saker att förbättra när det kommer till den grafiska 

medvetenheten i kommunikationen. Som jag nämnt i den grafiska analysen ovan saknas 

enhet i informationsmaterialets utformning. Detta kan bero på många olika saker. Bland 

annat saknas detaljerade föreskrifter för typsnitt, rubrikstorlek, rubrikplacering och 

liknande i bibliotekets grafiska manual. Grafisk medvetenhet är något som växer fram över 

tid och som kan behöva uppmärksammas inom arbetslaget. Mitt förslag är därför att en 

mer detaljerad grafisk manual skapas så att inga tveksamheter behöver råda kring 
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standardutformningen av allt från foldrar till mejl. Möjligen skulle även mallar för de 

vanligaste typerna av extern kommunikation kunna formges för att underlätta för 

medarbetarna. En arbetsdag kring grafisk enhet eller en kortare utbildning i den grafiska 

formens betydelse skulle kunna hållas. De, i många fall relativt stora, skillnader som 

förekommer i utformningen av informationsmaterialet har redan påpekats under kapitel 5.4 

och behöver inte upprepas ytterligare här. 

6.4  Avslutning - kommunikatörens roll
Det faktum att vi i Sverige har ett Språkråd som arbetar för klarspråk bör ses som en 

oerhörd tillgång i arbetet med språk. Att vi till och med har en språklag som säger att 

svenskan ska vara ”vårdad, enkel och begriplig” (Språkrådet, 2009) visar på en tydlig 

medvetenhet om språkets grundläggande roll från våra lagstiftare. Men än finns mycket att 

göra åt de offentliga texter vi som medborgare möter. Med ”offentliga texter” menar jag 

inte bara myndigheters texter utan alla de texter vi i vardagen möter genom reklam från 

företag, affischer på stan, webbsidor från företag, tidningstexter, kontrakt och mycket mer. 

Som vuxen medborgare förväntas man aktivt kunna delta i, och förstå, val av 

pensionsförsäkring, val av a-kassa, val av fackförbund, val av parti att rösta på, 

information från myndigheter om allt från sjukdom till kultur. Därför är det viktigt att den 

information vi möter är tillgänglig och begriplig. För någon tid sedan fick jag ett brev från 

en svensk myndighet med posten. Jag hade just avslutat mitt första år av utbildningen och 

hade således 60 högskolepoäng i svenska samt en gymnasieutbildning bakom mig. Ändå 

förstod jag inte vad som stod i brevet. Det var då jag insåg hur viktig min kommande 

yrkesroll skulle bli, för om inte ens en person med högskoleutbildning i svenska kan förstå 

kanslispråket vissa myndigheter använder sig av - hur kan vi då förvänta oss att den sortens 

svenska ska förstås av alla i samhället? Ett tillgängligt språk för alla är en fråga om 

demokrati. En fråga som inte kan ignoreras. 
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Övningsuppgift - Statistisk undersökning med enkät Uppdaterad: 2011-03-30 http://

www.scb.se/Pages/List____294039.aspx (2012-04-20) 
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Bilaga 1
Hur upplever ni samarbetet med biblioteket?

Hej!

Mitt namn är Sara Cartoulius och jag gör för närvarande mitt examensarbete i 
svenska, med inriktning kommunikation. Examensarbetet genomför jag i samarbete 
med Västerås stadsbibliotek.

Syftet med den här enkäten är att ta reda på hur du som pedagog upplever 
samarbetet med Västerås stadsbibliotek. Därför skulle jag bli väldigt tacksam om du 
tar dig tid att fylla i min enkät. På så sätt har biblioteket möjlighet att upptäcka 
fördelarna och nackdelarna med olika typer av kommunikation.

Sätt ett X vid det svarsalternativ som passar dig bäst (du kan bara välja ett 
alternativ) och skicka tillbaka dina svar till mig på den här e-postadressen så snart 
som möjligt.

Avslutningsvis vill jag påpeka att enkäten givetvis är konfidentiell - det är bara jag 
som kommer att se vad just du svarat.

1. Vilken årskurs jobbar du främst med?
- Förskoleklass
- Årskurs 2
- Årskurs 5
- Årskurs 8

2. Får du den information du vill ha från Västerås stadsbibliotek?
- Ja
- Nej

Om nej - tala gärna om vad du saknar.

3. Upplever du att det finns några hinder för att genomföra klassbesök på 
stadsbiblioteket?
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- Ja
- Nej

Om ja, tala gärna om vilka hinder det rör sig om. Till exempel tidsbrist, 
logistiska svårigheter eller liknande.

4. Om informationen från stadsbiblioteket skulle förändras, vilken typ av 
förändring önskar du då?
- Mer specifik information gällande tjänster och erbjudanden
- Mer generell information gällande biblioteket
- Jag vill inte att informationen ska förändras

5. Finns det något Västerås stadsbibliotek skulle kunna göra för att öka 
intresset för besök från förskola och skola? 
- Skicka ut mer information
- Besöka vårt arbetslag och informera
- Annat (ge gärna exempel här)

6. Hur vill du helst få information från Västerås stadsbibliotek?
- Via mejl
- Via pappersutskick
- Via telefon
- Via personliga besök från bibliotekspersonalen

Tack för att du har medverkat i min enkät!
Har du övriga frågor eller synpunkter? Skriv dem gärna här. 
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Bilaga 2
Inbjudan till blivande skolbarn:

BOKSKOLA
I sagans skog

där snurrar sagans slända och spinner tråd
som blank som solen är

 i sagans skog kan allting hända
och nästan allting händer där... 

Lennart Hellsing

Biblioteket är nyckeln till en skattkista. Här finns inte silver och guld. Här finns en 
ocean av böcker och ett skepp lastat med äventyr, saga, fantasi, lust och glädje. 
Visst är det spännande! Stadsbiblioteket inbjuder därför till bokskola.

Bokskolan inleds med ett en-timmes-besök på biblioteket för att klura ut dess 
mysterium. Bevis på ”utbildning” är ett eget lånekort och en fin gåvobok. Målet 
med bokskolan är att barnen, genom lek, ska lära sig:
• Hur böcker vill bli behandlade - Bläddraren.
• Hur de kan låna och lämna tillbaka böcker  - Lånaren.
• Hur de kan hitta i Bibliotekets hyllor och tråg - Hittaren/hyllaren.
 
Bokskolan sker i samverkan mellan fyra:

• Förskoleklassen som är länken mellan biblioteket, barnet och föräldrarna. Din 
uppgift är att:

1. Informera om bokskolan muntligt före biblioteksbesöket t ex på föräldramöte.
2. Se till att barnet får ett eget lånekort genom att föräldrarna skriftligt godkänner 

detta. Du lämnar ut och samlar in bifogade blanketter och skickar de sedan till 
oss tillsammans med en aktuell klasslista i god tid innan ert besök.

3. Organisera gruppens biblioteksbesök med hemlån av 3 st. böcker.
4. Följa upp biblioteksbesöket.

• Biblioteket
Vi trycker upp skriftlig information, skriver ut lånekort, gör personliga kuvert, 
leder bokleken på biblioteket, lånar ut böcker, köper in och delar ut gåvoboken.

• Föräldrarna
Föräldrarna är barnets förebilder. Om föräldrarna får en bra information har det 
större möjligheter att förstärka de insatser som förskoleverksamheten och 
biblioteket gör. Föräldrarna tar ansvar för barnets lån, läser med barnet, hjälper 
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barnet att komma till biblioteket och lämna tillbaka böckerna samt hämta ut den 
fina gåvoboken.

• Barnet
Barnet är huvudpersonen.

Välkomna!
Dag, Ingela, Annika, Cajsa & Lisbeth

Anmäl er direkt till Lisbeth 021-39 46 20

Västerås stadsbibliotek, barn- och ungdomsavdelningen, tfn 021-39 46 01
barninfo.stadsbibliotek@vasteras.se
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Bilaga 3

LÄSLUST OCH INSPIRATION
Hej!
I detta brev kan du läsa om de erbjudanden som Västerås stadsbibliotek har 
för lärare och elever i grundskolan inför läsåret 2011-2012.

Vi som arbetar med den läsfrämjande verksamheten på barn- och 
ungdomsavdelningen är:
Ingela Lundskog 021-39 46 22 ingela.lundskog@vasteras.se
Cajsa Broström 021-39 46 14 cajsa.brostrom@vasteras.se
Dag Hedberg 021-39 46 21 dag.hedberg@vasteras.se
Annika Simms 021-39 46 32 annika.simms@vasteras.se
 
För att få veta mer och planera eller boka in någon aktivitet kan du ringa eller
e-posta oss. Du kan även läsa om våra erbjudanden på 
www.bibliotek.vasteras.se/tjanster/pedagoger.htm

När du ringer/mejlar och bokar behöver vi veta: Skola, årskurs, klass, antal 
elever och lärarens namn samt ett telefonnummer eller mejladress som du 
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kan nås på. Det är viktigt att du som ska låna till klassen och alla eleverna har 
era lånekort med er när det är dags för ett biblioteksbesök.

Biblioteksbesök 
Klassen är välkommen hit för en visning och för att låna böcker så ofta ni vill. 
Ring och boka in när tänker komma för att vi ska kunna ge er det bästa 
bemötandet.

Bokskola för förskoleklass
Alla förskoleklasser får komma på bokskola. Vi visar på ett lekfullt sätt vad 
biblioteket har att erbjuda och alla barn får sitt eget lånekort. Boka via Lisbeth 
Aho, 021-394620, lisbet.aho@vasteras.se.

Bokprat 
Bokpratet är ett samarbete mellan bibliotekarien och läraren, där 
bibliotekarien står för bokupplevelsen och läraren står för kunskapen om varje 
barns behov och läsförmåga. Vid bokpratet berättar bibliotekarien om olika 
sorters böcker för att locka till läsning. Efter boktipsen får eleverna låna 
böcker på egen hand och bibliotekspersonalen finns tillgängliga för att 
vägleda eleverna i biblioteket.

Föräldramöten 
Vi deltar gärna på föräldramöten och pratar om läsning och läslust. Vi kan då 
ge tips på både högläsningsböcker och böcker som barnen kan läsa själva. Det 
går även att förlägga föräldramötet på biblioteket.

Lärarbokprat 
Behöver ni bli uppdaterade på nya barn- och ungdomsböcker? Vi tipsar er 
gärna. Det går även att förlägga mötet på biblioteket.

Läslust –inspiration
Ett besök på biblioteket kan vara starten på en intensiv läsperiod. Om detta 
planeras i samråd med en bibliotekarie så kan vi hitta det bästa sättet för just 
dina elever att hitta läslusten och inspirera dem till att läsa mer. Vi arbetar 
tillsammans med litteratur och läsning under en bestämd period i det vi kallar 
”läsprojekt”.

Sökteknik i biblioteket - grundskolepersonal
En enkel kurs i hur du och dina kollegor själva hittar i biblioteket och söker i 
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bibliotekskatalogen. Detta för att du enkelt ska kunna beställa och plocka ihop 
den litteratur du behöver som komplement till undervisningen.

Så det är bara att e-posta eller att ringa för att boka 
ett biblioteksbesök i vår!

Hälsningar
Ingela, Cajsa, Dag, Annika & Lisbeth
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Bilaga 4
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Bilaga 5
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