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Syftet med studien är undersöka om ett stadsbiblioteks egenproducerade texter till 

allmänheten vänder sig mer till det ena könet än det andra samt att undersöka vad det är som 

lockar och avskräcker respektive kön till att besöka stadsbiblioteket. Autentiska texter från 

stadsbiblioteket analyserades med hjälp av ett frågeschema över jämställda texter. Intervjuer 

med två chefer och tre av stadsbibliotekets låntagare genomfördes, där de fick svara på frågor 

om stadsbibliotekets texter, kön och vad som lockar eller avskräcker människor till att besöka 

stadsbiblioteket. Resultatet visar att texterna delvis vänder sig mer till kvinnor än män och att 

låntagarna har svårt att svara på vad det är som lockar och avskräcker dem till att besöka 

stadsbiblioteket. Resultatet baserat på intervjuerna med låntagarna tyder på att kvinnor och 

män gör olika saker när de besöker stadsbiblioteket.   
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1 Inledning  
 

Hela 85 procent av svenskarna anser att biblioteken är viktiga för att samhället ska fungera 

(Höglund & Wahlström 2008), men trots det sjunker biblioteksbesöken i Sverige för varje år 

som går. Hur motsägelsefullt det än låter kan man tolka det som att svenskarna vill att 

biblioteken ska finnas där även om de flesta inte är så speciellt intresserade av att besöka ett 

bibliotek eller nyttja deras tjänster. Att så många som 85 procent tycker att biblioteken är 

viktiga är intressant, men det leder också till frågan: varför är biblioteken så viktiga för 

svenskarna? Det är en väldigt öppen fråga som beroende på vem man frågar kommer att ge 

olika svar. Dels kan det ha att göra med att bibliotekens målgrupp innefattar precis alla 

människor i samhället, vilket kan ge dem som inte annars har en given roll i samhället ett 

ställe att gå till och känna sig välkomna. Dels har biblioteken en betydande roll för vår 

demokrati eftersom människor kan gå till bibliotek och införskaffa sig information, litteratur 

och tillgång till internet gratis.   

Bibliotekens stora målgrupp fordrar att bibliotekens skriftliga kommunikation ska rikta sig till 

så många som möjligt samtidigt som den inte får utesluta eller osynliggöra människor, något 

som kan vara en svår balansgång att bemästra.  

Västerås stadsbibliotek har under en period funderat på hur de ska försöka främja jämställdhet 

via sin skriftliga kommunikation. Deras tankar kring jämställdhet har främst att göra med mål 

som Västerås Stad har satt upp för alla organisationer inom staden. Ett av de målen är att ett 

jämställdhetsperspektiv ska genomsyra stadsbibliotekets kommunikation i både bild och 

språkbruk. I den här uppsatsen kommer jag att undersöka om stadsbibliotekets skriftliga 

kommunikation, i form av trycksaker, är jämställd eller inte.  Finns det egenskaper i deras 

texter som vänder sig till det ena könet mer än det andra? Stadsbiblioteket är likt många andra 

bibliotek en kvinnodominerad arbetsplats och cirka 75 procent av de anställda är kvinnor. Att 

det är en sådan obalans i könsfördelningen är även en bidragande faktor till varför de är 

oroliga över att de inte är jämställda i sin skriftliga kommunikation och att de omedvetet 

endast vänder sig till kvinnor.  

Skulle det visa sig att texterna inte är jämställda då är det problematiskt, eftersom det innebär 

att texterna bara riktar sig till en grupp i samhället, vilket kan innebära att andra grupper i 

samhället inte känner sig välkomna till biblioteket, något som alla förlorar på. 
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Genom att använda sig av jämställt språk försäkrar sig biblioteken om att de inte avskräcker 

några potentiella besökare och främjar att biblioteket är en plats där alla är välkomna.   

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med studien är att undersöka om Västerås stadsbibliotekets egenproducerade texter till 

allmänheten vänder sig mer till det ena könet än det andra samt att undersöka vad det är som 

lockar eller avskräcker respektive kön till att besöka stadsbiblioteket. De forskningsfrågor jag 

försöker besvara är:  

- Vad finns det för egenskaper i stadsbibliotekets texter som skulle kunna 

locka det ena könet mer än det andra?  

- Hur förhåller man sig från stadsbibliotekets sida till frågan om jämställdhet i 

texter till allmänheten? 

- Vad anser stadsbibliotekets besökare skulle locka kvinnor respektive män till 

att besöka biblioteket? 

- Vad anser stadsbibliotekets besökare skulle kunna avskräcka kvinnor 

respektive män från att besöka biblioteket?  

Stadsbiblioteket antar att de i större utsträckning riktar sig till kvinnor än till män eftersom 

majoriteten av de anställda på stadsbiblioteket är kvinnor och att de på så vis omedvetet 

kommunicerar på ett sådant sätt som är mer tilltalande för kvinnor. 

 

1.2 Uppsatsens disposition  
 

I uppsatsens inledande del finns förutom en inledning även syftet, forskningsfrågor och en 

begreppslista. Sedan följer bakgrunden som tar upp tidigare forskning och annan information. 

Efter det redovisas materialet samt insamling-och analysmetoderna. Därpå följer resultatdelen 

där resultatet från textanalysen och intervjuerna presenteras separat. Det följs av analys av 

materialet som med hjälp av forskningsfrågorna har kategoriserats tematiskt.  Slutligen 

kommer en diskussionsdel och en avslutning.  
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1.3 Begrepp och definitioner  
 

Här har jag valt att definiera några av de begrepp som kan vara svårtolkade och mångtydiga, 

så att det inte uppstår någon förvirring för läsaren kring vad det är jag menar när jag använder 

dem.  

Jämställdhet – Nationalencyklopedin definierar jämställdhet som att kvinnor och män har 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i alla områden i livet. Det är inte ovanligt att 

jämställdhet misstas för det nära besläktade jämlikhet som handlar om alla människors lika 

värde, medan jämställdhet enbart omfattar jämställdheten mellan det manliga och kvinnliga 

könen.   

Kön – Ordet kön innefattar flera definitioner så som socialt kön, biologiskt kön och mentalt 

kön. Jag har valt att avgränsa mig och använda mig av den biologiska definitionen av kön, 

vilket betyder att när jag skriver kön kommer jag att referera till könen man och kvinna.   

Folkbibliotek – Folkbibliotek är ett kommunalt drivet bibliotek där det inte kostar något att 

låna böcker.  
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2 Forskningsbakgrund  
 

Det finns en hel del tidigare forskning kring språk och kön. Stora delar av den forskningen har 

fokuserat på kvinnor och mäns muntliga interaktion, vilka skillnader och likheter som hittats 

och vad det beror på. Desto mindre forskning går det att hitta om huruvida man kan se om en 

text har skrivits av en manlig eller kvinnlig författare, ännu mindre forskning finns det om vad 

det är som tilltalar de olika könen när de läser facktext och då jag inte har hittat någon tidigare 

forskning om just det kommer jag att istället ta upp relevant forskning kring kön och 

skrivande. Nedan presenteras forskning om manligt och kvinnligt skrivande, kvinnors och 

mäns läsvanor och könsfördelningen inom bibliotekarieyrket. 

 

2.1 Manligt och kvinnligt skrivande  
 

Mycket av den tidigare forskning som bedrivits om språk och kön handlar om kvinnors och 

mäns skillnader när det gäller samtalsstil. Nordenstam (1990) analyserade dialoger inspelade 

på 1980-talet och kom fram till att den kvinnliga samtalsstilen var mer engagerad än den 

manliga, eftersom kvinnorna i större grad använde sig av stödsignaler och överlappning än 

vad männen gjorde. Enligt Nordenstam bytte kvinnorna ämne ofta och föredrog att prata om 

personliga ämnen, medan männen talade i längre repliker och avbröt varandra oftare.  

 

En del forskning kring manligt och kvinnligt skrivande tyder på att de skillnader som finns 

mellan mäns och kvinnors sätt att tala även kan speglas i deras sätt att skriva.  Det är mer 

vanligt att kvinnor använder sig av personliga pronomen (Argamon m.fl. 2003), skriver 

kortare meningar, utropstecken och betoningar (Rubin & Green 1992), medan män använder 

fler artiklar och skriver informationstunga meningar (Argamon m.fl. 2003).  

 

Många undersökningar som har jämfört texter skrivna av män och kvinnor har sällan kunnat 

hitta några betydande skillnader och vissa (Simkins-Bullock & Wildman 1991) menar att det 

inte bör vara möjligt att hitta några större skillnader mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i 

formella sammanhang.  Det är mer troligt att hitta skillnader mellan kvinnliga och manliga 

studenters texter om de själva har fått välja vilket ämne deras text diskuterar, men 

skillnaderna verkar bero på studenternas olika val av ämnen snarare än deras kön. (Argamon 

m.fl 2003; Thomson, Murachver, & Green, 2001). 
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Att text värderas olika beroende på författarens kön är en hypotes som flera forskare har 

undersökt i sina studier. Miller & MacReynolds (1973) utgick från hypotesen att en manlig 

uppgiftslämnare anses vara mer kompetent än en kvinnlig. Ett identiskt pressmeddelande 

försågs med antingen Dr. Robert Stapleton eller Dr. Gretchen Stapleton och delades ut till två 

grupper.  Med hjälp av två sjugradiga skalor med polerna ”foolish-wise” och ”trained-

untrained” fick Miller & MacReynolds fram ett medelvärde där den manliga texten ansågs 

mer kompetent än den kvinnliga.  

 

Inspirerad av Miller & MacReynolds studie gjorde Einarsson 1979 en undersökning vars syfte 

var att se om författarens kön influerade läsarna till att uppfatta texten på olika sätt. Genom en 

enkätundersökning där hälften av deltagarna fick läsa en text av Ingvor Lind, medan den 

andra hälften fick läsa exakt samma text men signerad Ingvar Lind, kunde Einarsson komma 

fram till att författarens kön hade betydelse. Texten som hade skrivits av Ingvor kallades för 

”mänsklig”, medan den identiska texten skriven av Ingvar benämndes som ”trovärdig” och 

”kompetent.”  

 

Hultman (1990) tar upp att kvinnliga studenter ofta får sämre betyg på sina uppsatser än vad 

de faktiskt förtjänar, något som enligt honom beror på att det finns undermedvetna idéer om 

att män och kvinnor skriver på olika sätt. De idéerna förväntar sig att kvinnor ska vara bättre 

skribenter än män, vilket betyder att det ställs högre krav på kvinnors texter samtidigt som det 

gör det svårare för dem att få lika bra betyg som sina manliga kurskamrater eftersom de måste 

vara dubbelt så bra.  

 

Milles’ Jämställt språk (2008) är en handbok för jämställt skrivande som uppmärksammar 

omedvetna mönster i texter och tal och hur man kan motarbeta det. Enligt Milles kan man 

med ett jämställt språk främja kvinnors och mäns lika rättigheter. Genom att rikta sig till män 

och kvinnor i både tal och skrift, fri från kränkningar och sexistiska uttryck, inkluderar man 

också båda könen. I handboken presenteras inte bara konkreta tips om hur man skriver 

jämställt, utan Milles förklarar även varför det är viktigt att skriva jämställt, samt tar upp 

tidigare forskning kring språk och kön. Med att skriva jämställt menar Milles att man som 

skribent synliggör och inkluderar båda könen i sina texter.  

 

Att leta efter likheter eller skillnader mellan könens sätt att tala och skriva är inte helt 

okontroversiellt och det har hävdats (Bergvall & Bing 1996) att många studier som 
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undersöker manligt och kvinnligt skrivande använder sig av felaktiga metoder som går ut på 

att anta att det ska finnas stora skillnader mellan könen och därför medvetet letar efter 

skillnader att kunna rapportera om.  

 

2.2 Mäns och kvinnors läsvanor  
 

Att kvinnor läser mer skönlitteratur än män verkar vara en allmänt vedertagen sanning något 

som statistiken av svenskarnas läsvanor bekräftar.  Enligt scb.se läser kvinnor mer än män 

oavsett ålder och utbildningsnivå. Statistiken visar att ju högre utbildning en man har, desto 

mer läser han. Trots det uppger endast 46 procent av de högutbildade männen att de läser en 

bok i veckan, medan 57 procent av de högutbildade kvinnorna säger att de gör det. Mycket av 

den tidigare forskningen om mäns och kvinnors läsvanor handlar om barn och ungdomars 

läsning, något som har sin förklaring i att många forskare menar att läsvanorna etableras i 

tidig skolålder.   

Ross m.fl. (2006) presenterar en detaljerad forskningsöversikt över läsning och vad 

biblioteken kan göra för att främja läsandet i alla åldersgrupper. I boken finns det ett avsnitt 

som heter ”the boy problem” där tar Ross m.fl. upp att det tidigare ansågs vara flickorna som 

var problemet och att mycket av den tidigare forskningen om skolresultat och läsning 

handlade om att belysa den orättvisa behandlingen av flickorna. Idag har flickorna förbättrat 

sina resultat på alla punkter medan pojkarna står stilla. Rollerna är nu omvända och det är 

pojkarna som ses som problemet eftersom de ligger efter i både läsning och skrivande, något 

som anses vara avgörande för framtida framgångar.  

Ross m.fl. tar upp några av de vanligaste förklaringarna till ”the boy problem”. En av dem är 

att läsning har feminiserats och att pojkar får lära sig att läsning är till för det kvinnliga könet. 

Att läsningen har feminiserats anses bero på att majoriteten av lärare och barnbibliotekarier är 

kvinnor och att det på så sätt finns för få manliga förebilder som läser att se upp till för 

pojkarna. När Rogers Cherland (1994) gjorde en undersökning vad skönlitteratursläsning 

betydde för sju 11–12-åriga flickor i en kanadensisk småstad kom hon fram till att 

föräldrarnas attityd till läsning spelade en stor roll. Cherland följde flickornas läsning genom 

att de fick skriva läsdagböcker och intervjuade deras föräldrar och lärare. I intervjuerna 

framgick det att medan läsning bedömdes som en bra aktivitet för flickor, ansågs det inte vara 

en passande aktivitet för pojkar. Papporna förnekade bestämt att de och deras söner läste 

skönlitteratur och uppgav att om de läste var det endast för nyttans skull. Däremot uppgav 
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mammorna att de läste skönlitteratur. Enligt Cherland lär sig pojkarna av sina föräldrar att 

läsning inte är något för dem, eftersom det framställs som en kvinnlig hobby. 

Furhammars Varför läser du? (1996) granskar den funktion som läsning fyller för en individ i 

ett livsperspektiv. Furhammar utförde en fallstudie där 83 personer intervjuades om deras 

läsning och livssituation. Informanterna tillhörde 16 olika familjer som sträckte sig över tre 

generationer. Han kom fram till att männen i högre grad föredrog faktabaserad läsning medan 

kvinnorna var mer benägna att läsa fiktion.  Männen spenderade mer tid än kvinnorna på att 

läsa dagstidningar och kvinnorna la i sin tur ner mer tid på att läsa veckotidningar som 

behandlade ämnen såsom hem, mat och mode. 

2.3 Könsfördelningen inom bibliotekarieyrket  
 

Ända sedan början av 1900-talet har majoriteten av de svenska bibliotekarierna varit kvinnor, 

medan de manliga bibliotekarierna har varit i minoritet. Att biblioteksyrket är 

kvinnodominerat beror enligt Garrison (1979) på att den snabba tillväxten av bibliotek under 

1800-talet ledde till att man behövde många och lågt avlönade anställda, då blev det naturligt 

att anställa kvinnor eftersom de manliga bibliotekarierna fick högre lön.  Trots att 

biblioteksyrket snart dominerades av kvinnor, var det männen som hade de högt uppsatta 

jobben och bättre betalt, något som än i dag stämmer till viss del. 

I magisteruppsatsen Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden (2004) 

uppmärksammar Stiernstedt & Wassholm forskning genom tiderna som behandlar 

bibliotekarieyrkets status. Trots att undersökningarna har gjorts under olika tidsperioder är 

slutsatsen densamma, vilket är att bibliotekarieyrket betraktas vara ett lågstatusjobb. Den låga 

statusen ska främst bero på att bibliotekarieyrket, precis som de flesta andra 

kvinnodominerade yrken, värderas lägre än de yrkesgrupper som är mansdominerade.  (Harris 

1992) 

I Stiernstedt & Wassholms (2004) studie intervjuade författarna sju folkbibliotekarier, en 

kommundelsbibliotekarie och två folkbibliotekschefer för att ta reda på hur dessa själva såg 

på bibliotekarieyrkets status och könsfördelning. Deras studie visade att majoriteten av de 

som intervjuades menade att könsfördelningen i yrket berodde på yrkets historia, och att män 

och kvinnor hade olika anspråk på karriär och högre lön och att det var främst en manlig 

egenskap att vara intresserad av det. Både kvinnorna och männen ville se en mer jämställd 
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könsfördelning i bibliotekarieyrket, och menade att arbetsmiljön skulle förbättras om 

könsfördelningen var jämnare.   
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3. Material och metod 
 

I det här kapitlet presenteras material och metod. Insamling av material, avgränsningar, 

genomförande av intervjuer och bearbetning och analys av materialet kommer att förklaras.  

3.1 Materialbeskrivning  
 

Här beskrivs det material som använts i undersökningen samt en bakgrund om Västerås 

stadsbibliotek.  Materialet består både av autentiska texter från stadsbiblioteket och intervjuer 

med stadsbibliotekets chefer och låntagare.  

3.1.1 Texterna  
 

Det textmaterial som undersöks är tre texter från stadsbiblioteket. Den första texten är en 

folder på sex sidor som förklarar steg för steg hur man kan bli låntagare på biblioteket. 

Foldern riktar sig till blivande låntagare. Den andra texten är ett program på fyra sidor där 

man kan läsa om huvudbibliotekets aktiviteter för februari månad 2015. Programmet riktar sig 

till skillnad mot lånereglerfoldern till vana besökare av stadsbiblioteket, då den kräver viss 

förkunskap om stadsbiblioteket. Den tredje och sista texten är en sexsidig folder som dels tar 

upp stadsbibliotekets låneregler och dels behandlar lite mer generell information, till exempel 

hur man betalar övertidsavgifter. Den riktar sig både till stadsbibliotekets nuvarande och 

blivande låntagare. De här tre texterna är bara några av alla de texter som stadsbiblioteket 

producerar. Stadsbiblioteket har inte varit inblandade i valet av texter. Jag har valt de tre 

texterna eftersom alla tre innehåller information som riktar sig till alla. 

3.1.2 Intervjuer med chefer  
 

Min andra del av materialet till undersökningen består av två intervjuer med två av cheferna 

från stadsbiblioteket. Båda intervjuerna är inspelade och skedde vid två separata tillfällen på 

stadsbibliotekets kansli. Den första intervjuns längd är 50 minuter, medan den andra intervjun 

är 40 minuter lång.  Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att frågorna är öppna 

och generella och anpassas utefter de svar man får. Jag valde den här metoden eftersom jag 

ville att de jag intervjuade skulle känna sig avslappande och uppfatta situationen som att vi 

samtalade snarare än att vi befann oss i en intervjusituation där jag ställde dem mot väggen. 

Anledningen till varför jag har valt att intervjua två av stadsbibliotekets chefer är för att jag 

ville få en bild av vad stadsbiblioteket har för tankar kring deras texter och jämställdhet.  
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3.1.3 Intervjuer med låntagare  
 

Den tredje och sista delen av materialet är tre intervjuer med stadsbibliotekets låntagare. 

Intervjuerna skedde på samma dag och på två olika avdelningar på stadsbibliotekets 

huvudbibliotek. Likt intervjuerna med de två cheferna var även de här intervjuerna 

semistrukturerade. De tre intervjuerna är förhållandevis korta, den längsta varade i fem 

minuter medan den kortaste varade i lite drygt två minuter.  Två av intervjuerna genomfördes 

på tidning-och tidskriftsavdelningen medan den tredje intervjun skedde på 

skönlitteraturavdelningen. Att jag valde att intervjua tre låntagare beror på att jag ville veta 

varför de besöker stadsbiblioteket och vad de har för åsikter om bibliotekets skriftliga 

kommunikation (se 3.2 för urval av låntagare).  

3.1.4 Västerås stadsbibliotek  
 

I Västerås stadsbibliotek ingår förutom stadsbiblioteket, sex biblioteksfilialer och en bokbuss. 

Sammanlagt har stadsbiblioteket ett 60-tal medarbetare varav ungefär 75 % är kvinnor. Enligt 

svensk biblioteksförening har antalet besök per invånare stadigt minskat sedan 2007. Då var 

det 6.50 besök per invånare. 2013 låg siffran på 5.43. Att biblioteksbesöken minskar är inte 

något som är unikt för Västerås stadsbibliotek, tvärtom speglar det den negativa trend som 

råder över hela Sverige och världen när det gäller biblioteksbesök. 

När stadsbiblioteket gjorde en enkät över huvudbibliotekets tidnings- och tidskriftsavdelning 

2009 var nästan 75 procent av enkätdeltagarna män. Tidnings- och tidskriftsavdelningen är 

alltså främst besökt av män. När det gäller lån är det kvinnorna som står för majoriteten av 

stadsbibliotekets lån. Den grupp som lånar hem flest böcker är kvinnor i åldersgruppen 35-44 

som lånar tre gånger så mycket som männen i den åldern.   

 

3.2 Metod för materialinsamling  
 

Det textmaterial som har använts i undersökningen samlades in av stadsbibliotekets 

informatör som sedan gav det till mig. Dokument med statistik över stadsbibliotekets 

låntagare, diverse enkätresultat och en undersökning om Västeråsarnas kulturvanor fick jag av 

bibliotekschefen.  

Jag har även intervjuat två av stadsbibliotekets chefer samt tre av stadsbibliotekets låntagare. 

Samtliga intervjuer spelades in på min telefon med hjälp av telefonens diktafonfunktion. 
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Intervjuerna med stadsbibliotekets låntagare spelades även dem in med telefonens 

diktafonfunktion. Intervjuerna med cheferna kom till genom att jag frågade stadsbiblioteket 

om två av deras chefer hade möjlighet att ställa upp på intervju. När stadsbiblioteket hade 

tänkt på saken, hörde de av sig till mig med namnen på de två cheferna som var villiga att bli 

intervjuade. När jag intervjuade låntagarna uppehöll jag mig på tidnings- och 

tidskriftsavdelningen och skönlitteraturavdelningen och frågade de låntagare som befann sig 

närmast mig om de var intresserade av att svara på frågor. Anledningen till varför det är fler 

män än kvinnor som intervjuades beror på att det var svårt att hitta låntagare som var 

intresserade av att svara på mina frågor. Det är därför inget medvetet val från min sida att inte 

ha med lika många kvinnor som män i min undersökning. Det är värt att nämna att när jag 

befann mig på tidnings- och tidskriftsavdelningen för att intervjua låntagare var det bara män 

som befann sig i rummet.  

 

3.3 Metod för analys  
 

3.3.1 Textanalys  
 

Jag har använt mig av en analysmetod som jag har utarbetat utifrån Milles’ frågeschema ”Är 

texten jämställd?” ur Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt. Med hjälp 

av frågeschemats tre frågor kan man granska både ens egna och andras texter för att se om de 

är jämställda och könsneutrala (Milles 2008:63). Eftersom frågeschemat kan användas både 

som en guide för hur man skriver jämställda texter och hur man kan se om andras texter är 

jämställda, innehåller den ett flertal aspekter som inte är väsentliga för de texter jag har 

analyserat. Därför har jag valt att modifiera det ursprungliga frågeschemat till ett frågeschema 

som är relevant för mitt textmaterial.  

Frågeschemat hos Milles utgår från tre frågor: 1. Synliggör texten både kvinnor och män? 2. 

Framställs kvinnorna och männen på ett nyanserat sätt i texten? 3. Tar texten upp relevanta 

könsaspekter? Varje fråga följs av en sammanfattning om vad man ska tänka på när man 

ställer frågan. Sammanfattningarna har jag skrivit, men de är baserade på Milles’ 

sammanfattningar i Jämställt språk.  

Den främsta förändringen är att jag har valt att skifta fokus från Milles’ ursprungliga avsikt 

med frågorna, då de främst riktade sig till skribenter och hur dessa skulle försäkra sig om att 

deras texter är jämställda och könsneutrala. Milles’ råd kring hur man ska tänka i själva 
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skrivprocessen har uteslutits från mitt frågeschema till förmån för att istället endast fokusera 

på hur man kan analysera andras texter för att se om de är jämställda. 

 

1. Synliggör texten både kvinnor och män?  

Om texten synliggör både kvinnor och män är den jämställd. Världen är inte jämställd 

och det kan komma att återspegla texter, men det viktiga är att det inte är 

slentrianmässigt skrivet om bara det ena könet, utan att det finns en eftersträvan av 

balans i den mån det går. Mottagaranpassning är en annan viktig del i synliggörandet 

och när det gäller jämställdhet handlar det främst om att texten riktar sig till både 

kvinnor och män. 

 

2. Framställs kvinnorna och männen på ett nyanserat sätt i texten?  

Hur beskrivs männen och kvinnorna? Är någon passiv snarare än aktiv?  Texten ska 

inte lyfta fram könstillhörighet när den inte är relevant, vilket kan undvikas genom att 

använda könsneutrala personbeteckningar istället för adjektiven kvinnlig och manlig.  

 

3. Tar texten upp relevanta könsaspekter? 

Det är onödigt att ange könstillhörighet när det inte är relevant för texten, men om 

texten belyser könsrelaterade aspekter är det såklart viktigt att just könstillhörighet 

lyfts fram.  

En aspekt som Milles inte tar upp i sitt frågeschema är vad bilder kan spela för roll, eftersom 

hennes frågeschema specifikt går ut på att bedöma texter. I två av de tre texterna jag har 

analyserat finns det inte bara text utan även bilder. Eftersom jag ska titta på om texterna är 

jämställda har jag valt att ta med vad bilderna föreställer i min textanalys, eftersom bilder i 

kombination med text i allra högsta grad kan synliggöra eller osynliggöra något av könen. I 

min analys av bilderna kommer jag att titta på samma saker som mitt modifierade 

frågeschema ovan tar upp och då främst fråga 1 och 2.  

 

3.3.2  Analys av intervjuer  
 

Enligt Jan Trost i Kvalitativa intervjuer (2010) finns det flera tillvägagångssätt vid analys av 

intervjuer och han tar upp att man behöver distans till intervjun för att kunna analysera den på 
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ett passande sätt och tycker därför att man bör analysera intervjuerna en tid efter att de har 

skett och inte under tiden de sker. Det första jag gjorde efter att intervjuerna hade spelats in 

var att transkribera intervjuerna grovt, vilket betyder att jag transkriberade vad som sas men 

noterade inte om intervjuobjekten till exempel skrattade, suckade eller tog pauser eftersom det 

inte är relevant för min undersökning. Efter transkriberingen sammanfattade jag kortfattat det 

som var relevant för mitt syfte och mina forskningsfrågor.  

 

3.4 Etiska aspekter  
 

Alla intervjuobjekt har blivit lovade anonymitet och blev tillfrågade innan om det gick bra att 

intervjuerna spelades in. De två cheferna jag har intervjuat kommer inte att tilltalas vid namn, 

kön eller ålder eftersom jag har lovat dem anonymitet. För att försäkra mig om att cheferna 

ska förbli anonyma hänvisar jag till dem båda som ”hen”. När det gäller låntagare valde jag 

att uppge kön och åldersgrupp då det känns relevant för min undersökning, men deras namn 

frågade jag inte efter eftersom det inte tillför något till min undersökning. Innan jag har 

använt mig av siffror från stadsbibliotekets egenproducerade enkäter och liknande har jag bett 

om tillåtelse från de ansvariga på stadsbiblioteket innan jag har tagit med det i min uppsats.  

Anledningen till varför cheferna är anonyma men att Västerås stadsbibliotek nämns vid sitt 

rätta namn är något som jag diskuterat med de ansvariga på stadsbiblioteket. De hade inga 

problem med att det framgår av min uppsats att det är deras texter jag har undersökt och 

därför är stadsbiblioteket inte anonymt i min undersökning.  
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4 Resultat  

 

I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat. Resultaten är uppdelade i tre delar efter 

de tre materialen: texterna, intervjuerna med cheferna och intervjuerna med låntagarna.   

4.1 Texterna  
 

Nedan följer resultatet av textanalysen på de tre texterna från stadsbiblioteket. De tre texterna 

finns bifogade som bilagor i slutet av uppsatsen (se bilaga 1, 2 och 3).  

4.1.1 Text 1 ”Så lånar du på biblioteket”  
 

Texten är en tryckt folder som kort och koncist beskriver hur man kan låna på biblioteket steg 

för steg. Texten varken synliggör eller osynliggör kvinnor och män, eftersom det inte finns 

något i texten som tyder på att det vänder sig till det ena könet framför det andra. 

Stadsbibliotekets målgrupp är som jag har nämnt tidigare i inledningen stor och innefattar i 

princip alla människor i samhället och enligt Milles bör jämställda texter vara 

mottagaranpassade så att de inte utesluter något av könen. Den här texten är mottagaranpassad 

och könsneutral. Att den vänder sig till alla, oavsett könstillhörighet illustreras genom att 

texten vänder sig direkt till ett könsneutralt personligt pronomen i form av ”du” istället för 

han eller hon. Överhuvudtaget beskrivs varken kvinnor och män i texten, därför porträtteras 

inget av könen som aktiva eller passiva, då texten adresserar läsaren som ”du” och beskriver 

personalen på stadsbiblioteket med ”vi” och ”oss”. Texten tar inte upp könstillhörighet och 

könsaspekter, något som är positivt eftersom en beskrivning om hur man lånar böcker på 

stadsbiblioteket är en text som inte borde diskutera eller ta upp kön då det inte finns någon 

relevans i det. 

4.1.2 Text 2: ” Det händer på huvudbiblioteket februari 2015”  
 

Texten består av fyra sidor och är ett program över de konserter, utställningar, föreläsningar 

och liknande som kommer att ske på huvudbiblioteket under februari månad 2015. 

Programmet består av både text och bilder. När det gäller bilderna finns det sex stycken bilder 

som föreställer personer som alla är aktuella på olika sätt i huvudbiblioteket. Fyra av de 

bilderna porträtterar kvinnor, en av dem är ett bokomslag med en kvinna på framsidan, medan 

två av bilderna har män som motiv.  På programmets framsida kan man finna den största 

bilden som föreställer två kvinnor tillsammans med textruta med orden: ”Lundgren & Wikner 
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berättar om deckardrottningen från Västerås”. Däri ligger en förklaring till varför just den 

bilden är på framsidan, då det antagligen är lite extra intressant att uppmärksamma om en 

föreläsning om en Västeråsfödd författare på framsidan av Västerås stadsbiblioteks program. 

Bilderna synliggör både män och kvinnor, även om det finns en obalans i hur många bilder 

som finns som har män som motiv, porträtterar de bilderna sammanlagt sju män, medan de 

fyra bilderna på kvinnor porträtterar allt som allt fem kvinnor.  

Även texten synliggör de båda könen, då den vänder sig till människor av alla åldrar och 

intressen genom att använda det personliga pronomenet ”vi”. Det kan verka underligt att påstå 

att texten synliggör kvinnor och män genom att den inte tar upp könstillhörighet alls, men det 

är just därför som texten synliggör de båda könen, eftersom det inte finns något som tyder på 

att de som har skrivit texten tycker att bara något av könen är välkommet till stadsbiblioteket.  

Både män och kvinnor figurerar i texterna, men det läggs inget fokus på att det är just en 

kvinna eller en man som ska göra något, utan texten beskriver kortfattat vad personerna som 

ska föreläsa och uppträda ska göra utan att lägga något värde i personernas könstillhörighet. 

Könen framställs som lika aktiva i beskrivningarna om vad de ska göra och det är främst 

verben ”berättar” och ”talar” som används för att visa det.  

 

4.1.3 Text 3: ”Information och låneregler”  
 

Texten är en tryckt folder som handlar om information och låneregler.  Vid första anblick 

påminner den här texten väldigt mycket om text 1, då båda texterna har liknande rubriker och 

innehåll. Texterna skiljer sig däremot en hel del, framförallt beror det på att den här texten har 

längre meningar och ger mer ingående information om stadsbibliotekets regler. När det gäller 

om texten är jämställd är resultatet detsamma som text 1, då det inte finns något i texten som 

anspelar på könstillhörighet eller kvinnor och män. Likt text 1 och text 2 synliggör även den 

här texten både män och kvinnor genom att en vänder sig till det könsneutrala pronomenet 

”du” istället för han eller hon.  

Det finns en bild i foldern och det är den bilden som är det enda som går att anmärka på när 

det gäller jämställdhet. Bilden föreställer tre kvinnor och av bilden att döma är två av 

kvinnorna låntagare som får hjälp av den tredje kvinnan som är anställd på stadsbiblioteket, 

antagligen som bibliotekarie.  Bilden presenteras tillsammans med orden: ”Välkommen som 

besökare och låntagare!”. Vid första anblick kan bilden ses som passande och välkommande 
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då den visar två låntagare som får hjälp, men den signalerar ändå något eftersom det bara är 

kvinnor som synliggörs. Stadsbiblioteket är en kvinnodominerad plats när det gäller både 

besökare och anställda och just därför är det onödigt med en bild som förstärker det genom att 

bara synliggöra kvinnor.  

 

4.2 Intervjuer med cheferna  
 

Nedan kommer intervjuerna med cheferna att redovisas i form av kortfattade 

sammanfattningar.  

4.2.1 Intervju med chef 1 

 

Enligt chef 1 är jämställdhet som begrepp inget som personalen diskuterar speciellt ofta, men 

genom att det på senare år har anställts mer män har diskussionen kommit upp oftare då 

många tycker att det är positivt att fler män anställs. Cheferna är väl medvetna om att kvinnor 

besöker stadsbiblioteket och lånar böcker i en mycket högre grad än män, men de vet också 

att männen besöker stadsbiblioteket nästan lika mycket som kvinnorna även om de gör andra 

saker än att låna böcker. Kvinnorna står för majoriteten av hemlånen, medan männen står för 

den största användningen av de publika datorerna samt tidnings- och tidskriftsläsandet.  Att 

det är en sådan skillnad mellan vad kvinnor och män gör på stadsbiblioteket är inget som 

diskuteras speciellt mycket, något som chef 1 tycker att de borde bli bättre på att ta upp och 

uppmärksamma genom att prata om det. 

Chef 1 menar att det mesta går tillbaka till könsfördelningen på deras arbetsplats. Hen menar 

att eftersom personalen är stadsbibliotekets ansikte utåt syns det om de inte har en mångfald 

bland personalen. Att sträva efter att det ska finnas en bättre balans bland kvinnor och män är 

ett första steg till flera förändringar. Om stadsbiblioteket på sikt lyckas skapa en differentierad 

personal tror hen att det kan få effekt i kombination med att samhället till exempel arbetar på 

att få fler pojkar och män att läsa. Att det är fler kvinnor som lånar böcker är inte bibliotekens 

fel säger chef 1. Hen tror att det finns idéer om att romanläsning är något för kvinnor och det 

är ju mer samhällets fel än bibliotekens. Att kvinnor lånar mer böcker än män ser chef 1 till 

viss del som något bekymmersamt och tror att det finns en del män som missar någonting 

genom att inte läsa och eftersom det är så pass stor skillnad i statistiken är det något som de på 

stadsbiblioteket måste jobba med.  
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Chef 1 tror att stadsbibliotekets kommunikation är kvinnlig på det sättet att de har en 

kvinnodominerad arbetsstyrka och att det kanske är något som kommuniceras tydligt för 

vuxna, men ännu tydligare för barnen. När det gäller deras skriftliga kommunikation har 

Västerås stadsbibliotek enligt chef 1 aldrig vänt sig till och producerat skriftlig 

kommunikation riktat till endast män. Att stadsbiblioteket skulle sätta upp skriftlig 

kommunikation i form av en lapp i sina lokaler som riktar sig specifikt till män ser chef 1 som 

något kontroversiellt som inte skulle tas emot väl här i Sverige. Att överhuvudtaget rikta sig 

till något av könen är inte aktuellt eftersom hen tror att det skulle lägga för mycket fokus på 

könstillhörighet. Hen undrar dessutom hur man skulle gå till väga för att vända sig till bara ett 

kön.   

4.2.2 Intervju med chef 2  
 

Chef 2 understryker flera gånger under intervjun att biblioteket är till för alla och att de jobbar 

för att alla ska känna sig inkluderade på stadsbiblioteket. En stor del av intervjun med chef 2 

handlade om mångfald då det är något som hen jobbar mycket med. Hen menar att 

biblioteken ständigt måste hänga med i senaste och vara aktuella eftersom det är deras jobb. 

Enligt chef 2 pratas det mer om mångfald och tillgänglighet än jämställdhet på 

stadsbiblioteket och menar att det inte hade tagit jämställdhet på samma sätt om det inte vore 

för att de hade fått uppdrag av Västerås stad att mäta hur många män och kvinnor det är som 

besöker hörsalen på huvudbiblioteket. Chef 2 tycker att mångfald är mer brådskande att arbeta 

med än jämställdhet då hen menar att biblioteket står för en viktig del i integrationen för 

människor som precis kommit till Sverige. Hen är medveten om att det är främst kvinnor som 

lånar böcker, men tror att män ser biblioteket som en mötesplats och vet att det finns grupper 

med män som träffas regelbundet på stadsbiblioteket för att umgås och prata med varandra. 

Hen tror att stadsbiblioteket lockar vissa eftersom det är en plats som är tyst till skillnad från 

resten av samhället, där man hela tiden utsätts för ljud och andra intryck. Enligt chef 2 har det 

aldrig kommit upp att skriva skriftlig kommunikation som enbart vänder sig till män. Hen ser 

det inte som något problematiskt att vända sig till ett specifikt kön men säger att de aldrig har 

gjort det eftersom tanken inte har slagit dem.  De skulle kunna vända sig till män för att få 

dem att låna mer böcker eller läsa mer med sina barn, men chef 2 tror inte att det skulle kunna 

gå att förändra genom deras skriftliga kommunikation, utan tror att det är ett samhällsproblem 

snarare. Hen tror att om de kunde förändra deras nuvarande homogena personal skulle det 

kunna leda till att stadsbiblioteket kommunicerade jämställt, eftersom de omedveten säger 

någonting genom att ha en väldigt kvinnodominerad personalstyrka.  
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4.3 Intervjuer med låntagare  
 

Här sammanfattas de tre intervjuerna med stadsbibliotekets låntagare.  

4.3.1 Intervju med låntagare 1  
 

Låntagare 1 är en man i sextioårsåldern och han intervjuades på huvudbibliotekets tidnings- 

och tidskriftsavdelning där han satt och läste en dagstidning. Låntagare 1 säger först att han 

bara besöker stadsbiblioteket eftersom det regnar ute och att han inte ville bli blöt, men han 

erkänner senare att han besöker tidnings- och tidskriftsavdelningen flera gånger i veckan. Den 

avdelningen är den enda han besöker och gör det därför att han vill läsa norrländska tidningar 

eftersom han ursprungligen kommer därifrån. Han läser böcker då och då beroende på om han 

hittar något intressant, men han lånar aldrig böcker från stadsbiblioteket, något som enligt 

honom inte beror på något annat än att han läser så sällan att han lika gärna kan köpa 

böckerna själv. Stadsbibliotekets skriftliga kommunikation är inte något som han någonsin 

stött på eller läst och han har därför ingen åsikt om dem. Förutsatt att de inte förändrar 

tidnings- och tidskriftsavdelningen finns det ingenting som skulle kunna avskräcka honom att 

besöka stadsbiblioteket.  

4.3.2 Intervju med låntagare 2  
 

Låntagare 2 är en kvinna i fyrtioårsåldern och hon intervjuades på huvudbibliotekets 

skönlitteraturavdelning. Hon besöker stadsbiblioteket ”då och då”, vilket hon gissar är några 

gånger i månaden. Anledningen till varför hon är på skönlitteraturavdelningen när jag 

intervjuar henne är att hon letar efter en bok hon vill låna. Hon läser främst skönlitteratur och 

säger att det därför inte finns någon anledning för henne att besöka några andra avdelningar 

på stadsbiblioteket. Hon har inte sett eller läst någon skriftlig kommunikation från 

stadsbiblioteket. Jon tror sig komma ihåg en broschyr som hon fick när hon blev låntagare 

men hon har inget minne om innehållet och vågar inte säga om hon reagerade på något i 

texten. Låntagare 2 undrar om det ens skulle gå att skriva så att man bara riktar sig till kvinnor 

och betvivlar att stadsbiblioteken skulle kunna producera skriftlig kommunikation som skulle 

avskräcka henne från att besöka dem. Hon tycker att bibliotek är en viktig del av det svenska 

samhället och tror att hon kommer att fortsätta att besöka stadsbiblioteket en lång tid framöver 

eftersom det har blivit en vana för henne att göra det.  
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4.3.3 Intervju med låntagare 3  
 

Låntagare 3 är en man i femtioårsåldern som intervjuades på huvudbibliotekets tidnings- och 

tidskriftsavdelning där han läste en tidskrift. Han besöker den avdelningen regelbundet, hur 

ofta beror på hur mycket tid han har över, något som varierar från vecka till vecka. Han 

besöker stadsbiblioteket främst för att läsa tidskrifter och är inte intresserad av att besöka till 

exempel skönlitteraturavdelningen eftersom romaner inte intresserar honom då han inte tycker 

att det ”ger honom något”. Låntagare 3 kan inte komma på att han någonsin har läst någon 

skriftlig kommunikation från stadsbiblioteket och är inte heller intresserad av att göra det. 

Han tror inte att han är ensam om att vara ointresserad av texter från stadsbiblioteket. Han har 

inte fått intrycket av stadsbiblioteket att de tycker att män hör hemma på någon speciell 

avdelning, men säger att han allra oftast stöter på män när han besöker tidnings- och 

tidskriftsavdelningen. Vad det beror på vet han inte och det är inget han reflekterar över. Det 

som lockar honom till att besöka stadsbiblioteket är att han kan läsa tidskrifter där och han 

kan inte komma på om vad som skulle kunna avskräcka honom att fortsätta att besöka det. 

Däremot tror han att om han skulle sluta gå till stadsbiblioteket skulle det bero på honom själv 

och inte att stadsbiblioteket hade kommunicerat något han inte höll med om. Han spekulerar 

att de som besöker stadsbiblioteket gör det av vana och att det flesta inte tänker så mycket på 

vad stadsbiblioteket ”håller på med”.  
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5 Sammanfattande analys  
 

I det här kapitlet kommer en sammanfattande analys av alla tre materialen att presenteras 

tematiskt efter forskningsfrågorna.  

I textanalysen av stadsbibliotekets tre texter framgår det att texterna är relativt jämställda. 

Själva texterna i de tre foldrarna är jämställda, men bilderna är inte det. I text 3 finns det bara 

en bild och den föreställer tre kvinnor. Det skulle kunna tolkas som att stadsbiblioteket bara 

vänder sig till kvinnor, då bilden ger sken av att det bara är kvinnor som besöker och jobbar 

på stadsbiblioteket. Av de sju bilder föreställande människor i foldrarna är det fem stycken 

som avbildar endast kvinnor. Stadsbiblioteket skulle kunna förbättra sina texter genom att ha 

med bilder på både män och kvinnor, något som skulle göra deras texter mer jämställda. Som 

det framgår av tidigare forskning i kapitel 2 finns det nästintill ingen forskning som har 

undersökt om det finns något som lockar kvinnor mer än män och vice versa när det gäller 

brukstexter.  Genom att analysera texterna för att se om de är jämställda kan man få fram om 

texterna inkluderar och synliggör de båda könen lika mycket, vilket det visade sig att de 

gjorde. Stadsbibliotekets antagande var att de omedvetet riktar sig främst till kvinnor eftersom 

det är en sådan obalans i könsfördelningen bland de anställda. Resultatet av textanalysen tyder 

på att det delvis finns belägg för deras antagande. Båda cheferna är överens om att 

stadsbiblioteket kommunicerar på ett kvinnligt sätt genom att deras personalstyrka är 

kvinnodominerad och att det skickar signaler till biblioteksbesökarna. Ingen av dem nämnde 

att det var deras skriftliga kommunikation som var kvinnlig, vilket betyder att de motsäger sig 

själva eftersom undersökningen tog avstamp i deras oro att de omedvetet producerade skriftlig 

kommunikation som enbart tilltalade kvinnor.  

Något som cheferna är eniga om är att de båda tror att det är samhällets fel att män inte läser 

böcker och lånar på samma sätt som kvinnor gör, och att de inte tror att deras skriftliga 

kommunikation är av en avgörande faktor gällande det. Något som blev tydligt efter 

intervjuerna med cheferna är att de aldrig har medvetet valt att rikta sin skriftliga 

kommunikation till bara män. Chef 1 menade att det beror på att det inte skulle vara möjligt 

att genomföra, medan chef 2 var mer positivt till idén om att bara rikta sig till män för att få 

dem att låna eller läsa mer. Att de har olika åsikter är inte uppseendeväckande i sig eftersom 

det är två personer med olika tankar som har intervjuats, däremot går det i linje med resten av 

den här undersökningen.   
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Gemensamt för alla tre låntagare som intervjuades är att det inte har kommit i kontakt med 

stadsbibliotekets skriftliga kommunikation och att de därför inte har något att säga om den. 

Alla tre är vagt medvetna om att det finns skriftlig kommunikation att ta del av, men är inte 

intresserade av att göra det. Det resultatet är egentligen inte förvånande eftersom de tre 

låntagare är vana biblioteksbesökare som alla har olika men tydliga anledningar varför de går 

till stadsbiblioteket. En van biblioteksbesökare är antagligen inte intresserad av att läsa en 

folder om till exempel låneregler, men skulle kunna vara mer intresserad av att få tag i ett 

program eftersom det beskriver kommande händelser och inte saker hen redan är bekant med.  

Ingen av de låntagare som intervjuades nämnde att de besökte hörsalen eller andra aktiviteter 

på huvudbiblioteket och därför tittar de heller aldrig i programmen som kommer ut varje 

månad.  

Frågan om vad det är som skulle locka eller avskräcka dem från att besöka stadsbiblioteket 

visade sig inte vara en sådan en enkel fråga som man skulle kunna tro för låntagarna. 

Låntagare 2 och 3 är inne på samma svar, att deras biblioteksbesök har blivit en vana för dem 

och många andra och att de därför inte reflekterar så mycket över vad som skulle kunna få 

dem att inte gå till biblioteket längre. Av deras svar att döma skulle man kunna tolka det som 

att de har blivit hemmablinda, att de går till stadsbiblioteket lånar en bok eller läser en tidning 

och sedan går därifrån utan att reflektera över vad de har sett i lokalerna. Vad som lockar eller 

avskräcker respektive kön är alltså svårt att svara på, även om man skulle kunna dra slutsatsen 

utifrån de tre låntagarna som intervjuats att män går till stadsbiblioteket för att läsa tidningar 

och tidskrifter medan kvinnor går dit för att låna böcker. Det vore felaktigt att hävda att alla 

män bara går till biblioteket för att läsa tidningar och att kvinnor går dit för att låna böcker, 

men det är vad de tre låntagare jag har träffat gör, vilket är ett resultat som stämmer överens 

med stadsbibliotekets tidigare statistik kring ämnet.  
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6 Diskussion  
 

I det här kapitlet diskuteras resultaten av undersökningen och analysmetoden.  

6.1 Resultatdiskussion 

 

Det som går att utläsa av denna studie är att stadsbibliotekets texter är jämställda i text men 

inte i bild och att de tillfrågade biblioteksbesökarna inte är intresserade av eller mottagliga för 

den skriftliga kommunikationen. Västerås stadsbiblioteks antagande om att de omedvetet 

producerade skriftlig kommunikation som riktar sig till endast kvinnor visade sig vara delvis 

korrekt, då foldrarna hade fler bilder föreställandes kvinnor än män. De skriftliga delarna i 

foldrarna visade sig dock vara jämställda. Resultatet av textanalysen är inte allt för oväntat. 

Enligt resultatet från Simkins-Bullocks & Widmans (1991) undersökning där de jämförde 

texter skrivna av samkönade och olikkönade par är det inte troligt att hitta några större 

skillnader i texter skrivna i formella sammanhang mellan kvinnligt och manligt skriftspråk. 

Alltså hade det varit förvånande om resultatet av textanalysen hade visat att det gick att se att 

det var en kvinna som hade skrivit texterna.  

Däremot finns det lite forskning om vad det är för egenskaper i en text som lockar eller 

avskräcker män respektive kvinnor att läsa brukstexter, därför finns det inget som säger att 

ord x lockar kvinnor, medan ord y lockar män. Den tidigare forskningen jag tog upp i kapitel 

2 om manligt och kvinnligt skrivande behandlade främst två saker: vad finns det för skillnader 

mellan texter skrivna av män och kvinnor och hur olika bemöts en text om det är en man eller 

kvinna som står som författare till den. Väldigt lite av den forskningen går att applicera på 

min egen undersökning, då det till exempel inte finns någon avsändare på stadsbibliotekets 

skriftliga kommunikation som skulle kunna påverka läsaren till att bilda sig en uppfattning 

baserat på författarens kön.  

Det är tydligt att texterna jag har analyserat är jämställda i text men inte i bild, något som är 

mindre tydligt är vad låntagarna har för uppfattning om vad stadsbibliotekets skriftliga 

kommunikation har för inverkan på deras attityd till biblioteket. Att det skulle visa sig att 

ingen av de låntagare som intervjuades läser eller tar del av stadsbibliotekets skriftliga 

kommunikation är ett resultat som inte är förvånande, då alla tre är vana biblioteksbesökare 

som vet precis vilken avdelning de ska gå till när de besöker huvudbiblioteket i Västerås.  
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När det gäller vad det är som lockar eller avskräcker besökarna från att besöka 

stadsbiblioteket, hade besökarna överraskande lite att säga om varför de gick till 

stadsbiblioteket den dagen jag intervjuade dem. För dem tedde sig svaret enkelt, en skulle 

låna en bok, de två andra skulle läsa en dagstidning eller tidskrift och utöver det kunde de inte 

riktigt utveckla lockelsen med att besöka stadsbiblioteket förutom att det hade blivit en vana 

för dem. Intervjuerna med låntagarna bekräftade att det är främst män som besöker 

huvudbibliotekets tidnings- och tidskriftsavdelning något som stadsbiblioteket redan är 

medvetna om, dels på grund av den enkät de gjorde 2009 som jag tog upp tidigare och dels 

stämmer det överens med chefernas egen bild av vad män och kvinnor gör på biblioteket.  

Låntagare 2 är en kvinna som läser ofta medan låntagare 3 är en man som tycker att läsning 

av skönlitteratur inte ger honom något. Deras olika syn på läsning speglar i viss mån 

Cherlands (1994) undersökning som kom fram till att läsning av skönlitterära verk bedömdes 

av föräldrar som en passande sysselsättning för flickor men inte för pojkar. Cherland kom 

fram till att mammorna läste skönlitteratur medan papporna förnekade att de läste 

skönlitteratur och hävdade att de bara läste för nyttans skull. Självklart är det svårt att 

generalisera utefter resultat som är baserat på tre människors åsikter och vanor, men det är 

intressant att samma mönster som tidigare forskning har uppmärksammat om mäns och 

kvinnors läsvanor går även att hitta i min undersökning. 

6.2 Metoddiskussion  
 

Att undersöka texterna med hjälp av en modifierad variant på Karin Milles’ frågeschema om 

jämställda texter kändes relevant eftersom undersökningen till viss del gick ut på att se om 

stadsbibliotekets texter var jämställda. Ett alternativ hade varit att välja en mer textanalytisk 

modell, men då det var jämställdheten som skulle undersökas är jag ändå nöjd med den valda 

analysmodellen.  Genom att intervjua två av stadsbibliotekets chefer och tre låntagare fick jag 

en inblick i hur de olika parterna ser på stadsbibliotekets skriftliga kommunikation. 

Intervjuerna var i allra högsta grad ett bra komplement till textanalysen  

Jag hade kunnat analysera fler texter än de tre texter jag valde, men avgränsning har varit 

nödvändigt då jag i den här undersökningen har utgått från tre olika material. Likadant hade 

jag kunnat intervjua fler av stadsbibliotekets besökare för att få en mer pålitligt bild av vad 

bibliotekets besökare tycker, men även där har jag varit tvungen att avgränsa mig då det inte 

hade varit gångbart att intervjua så många fler eftersom det hade blivit för mycket material att 
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analysera. Avgränsningarna kan ha inverkat på undersökningens kvalitét. Om jag hade 

analyserat fler texter och intervjuat fler låntagare hade undersökningens resultat kunnat ge en 

mer omfattande bild av stadsbibliotekets texter samt fler låntagares syn på både texterna och 

stadsbiblioteket. 
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7 Avslutning  

 

Syftet med den här undersökningen var att dels titta på om Västerås stadsbiblioteks texter 

vände sig mer till det ena könet än det andra och dels att undersöka vad det är som lockar och 

avskräcker respektive kön till att besöka stadsbiblioteket.  

I inledningen tog jag upp hur viktigt det är att stadsbibliotekets texter är målgruppsanpassade, 

något som kan vara svårt att lyckas med eftersom de har en väldigt stor målgrupp. Om de når 

ut till alla människor i samhället kan inte den här undersökningen svara på, däremot kan jag 

säga att baserat på den här undersökningens resultat är stadsbibliotekets texter inte helt 

jämställda. Det skriftliga i stadsbibliotekets texter är jämställt, men bilderna är inte det då fem 

av sju bilder med människor på föreställer kvinnor. Stadsbibliotekets bör därför se över deras 

val av bilder och tänka på att även inkludera bilder där män figurerar i deras texter.  

Sammanfattningsvis tycker jag att det skulle vara spännande att se framtida forskning om vad 

det är som attraherar män respektive kvinnor när de läser brukstexter. Finns det ens några 

skillnader? Majoriteten av den tidigare forskningen kring manligt och kvinnligt skrivande 

menar att det finns väldigt få skillnader mellan hur könen skriver. Kanske skulle det visa sig 

att resultatet skulle bli detsamma i den forskningen jag är intresserad av att se mer av. Oavsett 

vad resultaten skulle visa skulle en sådan forskning förhoppningsvis kunna tillföra något nytt 

till den forskning som redan finns om kön och språk.    
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