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Abstract: This thesis reports from a case study which aims to investigate 

how to improve and simplify book promotion, targeting students 

with reading difficulties. It also aims to investigate existing models 

which school libraries can use in promotion 

The following questions are answered: How does display and 

shelving affect the number of loans? Can a marketing model be 

used successfully to analyze projects at a school library? 

The case studied was part of a project at the library of a Swedish 

primary school. The project's intention was to increase the 

circulation of easy-to-read books. These books were moved, re-

labeled and displayed in different ways during the project. The 

study is based on statistics gathered by the school librarian, as well 

as an interview. 

To analyze the findings, an adapted version of Francois Colbert’s 

Marketing Model for Cultural Enterprises was used. This proved 

to be a useful tool to plan and evaluate marketing projects. An 

issue in this case was that no clear goal was formulated when 

planning the project studied.  

The result of the case study shows that marketing is important. The 

statistical data showed a temporary decrease in the number of 

loans when books were re-shelved, but a longtime increase. All 

kinds of displaying increase the number of loans. 

Also shown was the benefit of librarians using an adapted tool, 

such as Colbert's model, to analyze and evaluate projects. However 

further adaptation is needed to obtain greater success. 
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1. Inledning  
 

”Skolbibliotek ska erbjuda böcker, informationsteknik och 

andra medier anpassade till elevers behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning.  

Bibliotekslagen säger också att skolbiblioteken ska ägna sär-

skild uppmärksamhet åt funktionshindrade … genom att er-

bjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers 

behov.” 

(Skolinspektionen 2011) 

 

Skolbibliotek har sämre bemanning än folkbibliotek. Enligt en undersökning från 2011 har 

endast fyra av tio elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek, trots att man enligt den 

gällande skollagen ska ha detta (Kungliga Biblioteket 2012, s 4). Vissa kommuner ger en 

lärare uppdrag att ansvara för biblioteket, vid sidan av sitt vanliga arbete. Läraren får då två 

timmars nedsatt tjänst per vecka, tid som ska gå till att sköta skolbiblioteket. Två timmar är 

dessvärre vad det som minst tar att ta hand om administrativa uppgifter. Därför finns det 

ingen bibliotekarie som kan hjälpa eleverna (Gómez & Swenne 1996, s 26). 

 

Dessa siffror kan ställas mot forskning som visar vikten av skolbibliotekariens närvaro.   

Vikten av att ha ett bemannat skolbibliotek blir särskilt viktigt då hela klasser kommer och 

lånar böcker samtidigt. För ovana läsare, som ofta behöver extra mycket stöd och tid för att 

hitta en lämplig bok, är denna situation inte gynnsam (Thörnfeldt 1994, s 209). Tidigare 

studier, bland annat en magisteruppsats av Myllylä & Näslund, har visat att bibliotekarier inte 

upplever att de vid klassbesök kan ge lässvaga barn det stöd de behöver för att hitta böcker 

(2004, s 60). 
 

Enligt min egen erfarenhet får det inte ta mer än tre minuter att hitta den perfekta boken. 

Längre tid än så orkar inte en läsovillig elev stanna i skolbiblioteket. Bibliotekarier inom 

grundskolan stöter regelbundet på dessa elever. För att kunna erbjuda rätt bok till rätt elev, 

krävs detaljerad kunskap om bokbeståndet, kännedom kring elevens intressen och bedömning 

av läsnivån. Hur klarar man av detta på bara några få minuter? Finns det något sätt att 

förebygga denna stressiga och ogynnsamma situation? 

 

Aidan Chambers, som skrivit Böcker inom och omkring oss, anser att det finns många sätt att 

förmedla litteratur till barn. Skolbibliotekariens uppgift att hitta böcker till elever kan 

underlättas genom en väl genomtänkt möblering och struktur i det fysiska rummet. Nås eleven 

av tydlig information kring var någonstans en viss typ av bok går att hitta och får eleven tips 

om bra böcker genom skyltning, då förenklar det arbetet (2011, s. 16f, 29). 

 

Hur gör man som skolbibliotekarie – eller som lärare med några arbetstimmar förlagda i 

biblioteket – för att effektivisera arbetet? Går det att på begränsad tid hinna med både de 

administrativa uppgifterna och litteraturförmedling? Myllylä & Näslund konstaterar i sin 

uppsats att ”hur biblioteken är fördelade inom grundskolan och gymnasieskolan kan tillsynes 

ses som något bibliotekarier har mindre möjlighet att påverka, medan lässtimulerande arbete 

och anskaffning av utbildningsmaterial är något som bibliotekarier i högsta grad kan styra 

genom sitt arbete” (2004, s. 19). Allt fler förespråkar att bibliotekarier måste se på sig själva 

som marknadsförare. I och med att den tekniska utvecklingen tillgängliggjort enorma 

mängder information – den smarta telefonen i din ficka kan både ge snabba enkla svar, och 

hämta forskningsstudier från webben – så har biblioteken förändrats. Bibliotekspersonal har 

mycket att vinna på att tänka i marknadsföringstermer. Hur hjälper jag så många som möjligt, 

så snabbt som möjligt? Vad fungerar? Vilka olika användargrupper måste jag rikta särskild 
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uppmärksamhet åt när jag marknadsför biblioteket? En forskare som ägnat mycket tid åt 

marknadsföring av bibliotek och andra kulturverksamheter är Francois Colbert. Han har bland 

annat tagit fram en modell för att utforma och utvärdera effekten av olika 

marknadsföringsstrategier. 
 

Jag som skrivit uppsatsen är anställd av kommunen och placerad på Talavidskolans bibliotek. 

Skolan har cirka fyrahundra elever i årskurserna F-6 och bibliotek har normalt 50 % 

bemanning av en lärarbibliotekarie. Fyra dagar i veckan är biblioteket bemannat minst fem 

timmar. På Talavidskolans bibliotek genomfördes från 2011 till 2013 ett projekt som syftade 

till att öka utlånen av lättlästa böcker. Lärarbibliotekarien på skolan hade tidigare jobbat inom 

kommunen med bland annat IKT, webbdesign och biblioteksfrågor. Under projektets gång var 

jag assistent på biblioteket. Jag hjälpte till med dagliga sysslor såsom utlån, men saknade 

ansvar för och reellt inflytande över biblioteket. Jag befinner mig därför i en unik position att 

granska ett projekt där marknadsföring använts i skolbiblioteksmiljö. Jag brinner personligen 

för frågor som rör läsutveckling och svårigheter i denna process. Jag tillhör själv en kategori 

personer med lässvårigheter som under skolgången skulle ha haft stor nytta av anpassat stöd, 

likt det som uppsatsen behandlar. 
    

1.1 Problemformulering  
På grund av den otillräckliga bemanningen, som påvisades i inledningen, behöver man ta till 

så många åtgärder som möjligt för att underlätta och effektivisera skolbibliotekariens arbete. 

Litteraturförmedling till lässvaga elever framhålls av forskare som särskilt viktigt. Trots att 

även statliga utredningar poängterar detta, förses skolbibliotekarier inte med den kunskap och 

de resurser som behövs för att fokusera på detta. 

 

Mina egna erfarenheter stämmer väl överens med slutsatser från tidigare forskning; det är 

mycket problematiskt att nå fram med lättlästa böcker till den målgrupp de är skrivna för. 

Orsaken är, enligt tidigare forskning, att läsovana och läsovilliga elever har begränsad 

förmåga att lokalisera böckerna och ofta även bristande intresse för detta. Jag misstänker att 

det finns många saker som kan förbättras. Tyvärr saknas kunskap om hur bibliotekspersonal 

kan arbeta för att hjälpa dessa elever. 

 

Det vore fördelaktigt om det fanns tydliga riktlinjer för hur bibliotekarier på bästa och 

effektivaste sätt når ut till lässvaga och läsovilliga elever. Detta vore bra både för 

yrkesutövare och för forskare inom disciplinen. Det är i nuläget upp till varje bibliotek att 

testa olika lösningar, och risken finns att framgångsrika lösningar inte sprids utan bara 

används lokalt. Om olika lösningar, både lyckade och mindre framgångsrika, fanns 

dokumenterade så skulle detta underlätta forskning och utbyte mellan bibliotek. 

 

Som anställd på ett skolbibliotek som aktivt arbetat med att öka utlån av lättlästa böcker, kan 

jag dela med mig av erfarenheter från detta fall. I denna uppsats presenterar jag en fallstudie 

som jag gjort på det aktuella biblioteket. Kvalitativa element, främst från en intervju med den 

lärarbibliotekarie som ansvarat för arbetet med lättläst på skolan, varvas med kvantitativa 

element. Min avsikt med detta är att ge dela med mig av den erfarenhet som finns på just detta 

bibliotek. 

 

Det saknas även verktyg för att analysera och utvärdera den typen av arbete som genomfördes 

på biblioteket. En orsak kan vara att det rör sig om litteraturförmedling till en specifik 

målgrupp, vilket kan ses som marknadsföring. För mig faller det därför naturligt att, i brist på 

en tillämpningsbar metod anpassad för Biblioteks- och Informationsvetenskap (BoI), istället 

söka svar i forskning kring marknadsföring. Jag anser att det behövs en 

marknadsföringsmodell som kan appliceras på den typ av förmedlingsarbete som är centralt 

för det aktuella fallet.       
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur man på skolbibliotek kan förbättra och 

förenkla litteraturförmedling till lässvaga och läsovilliga elever. Ett antal faktorer som 

påverkar utlån av lättlästa böcker granskas närmare. De tre faktorer som står i centrum är 

märkning, hyllplacering och skyltning. 

 

I syftet ingår även att söka fungerande metoder eller modeller som skolbibliotek kan använda 

sig av vid ovan nämnt arbete. 

 

1.3 Frågeställningar  
Följande frågor besvaras i uppsatsen: 

 Hur påverkar hyllplacering antalet utlån av lättlästa böcker?   

 Hur påverkas utlåning av lättlästa böcker av medvetna marknadsföringsstrategier 

såsom skyltning? 

 Hur fungerar en marknadsföringsmodell som analysverktyg, när man granskar ett 

projekt på skolbibliotek? 

 

1.4 Avgränsningar  
Som fallstudie av ett specifikt bibliotek är uppsatsen begränsad till de förhållanden som gäller 

där. Resultaten kan inte generaliseras till att gälla alla skolbibliotek, men erfarenheten kan 

vara till nytta för yrkesutövare inom liknande verksamhet. 

Den del av skolbibliotekets bokbestånd som studeras är litteratur som personalen klassificerat 

som lättläst Hcg
1
. Så kallad nybörjarläsning, alltså mycket lättlästa böcker för barn som håller 

på att lära sig läsa, ingår ej. 

 

Det förekommer begrepp i uppsatsen som kan behöva en närmare förklaring. Det är dock så 

pass få, att de inte samlats under någon egen rubrik, utan varje begrepp beskrivs första gången 

det omnämns. 

 

 

                                                 
1
 Hcg är det signum som används för skönlitteratur för åldersgruppen 9-12 
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2 Bakgrund   
Detta kapitel är menat att skapa en grundförståelse för uppsatsens ämne. Två statliga 

utredningar presenteras, följt av en beskrivning av det projekt som utgör uppsatsens fall. Flera 

centrala begrepp introducerat också. 

 

2.1 Litteraturutredningen  
 

”Målet är att alla i Sverige, oberoende av socioekonomisk bak-

grund, ska ges förutsättningar att utveckla god läsfärdighet. 

Läsförmågan har stor individuell betydelse, då den är grund-

läggande för demokratiskt deltagande.” 

(Litteraturutredningen 2012, s. 398) 

Med denna formulering, uttryckt i slutbetänkandet av litteraturutredningen, sattes ett högt 

mål. Ingen ska i det här landet behöva begränsas av sin läsförmåga. Bland förslagen på 

förbättringar, som enligt betänkandet skulle ingå i ett nationellt läslyft, ingick bland annat att 

fler barn och unga regelbundet ska läsa skönlitteratur. Deras läsfärdighet ska avsevärt 

förbättras under den femårsperiod som läslyftet pågår (Litteraturutredningen 2012, s. 399).  

 

Under utredningens gång sammanställdes en forskningsantologi, Läsarnas marknad, 

marknadens läsare (Carlsson & Johannisson red. 2012). Redan i inledningen konstateras att 

användning av media i dag tar upp 50 % av vår fritid. Medan tv-tittande dominerar bland 

äldre generationer, så är internet det som ungdomar lägger mest tid på. Konsumtionen av 

traditionella medier, såsom dagstidningar och skönlitteratur, har däremot minskat markant. 

Detta beror inte på minskad tillgång till böcker – bokutgivningen har aldrig varit mer 

omfattande och varierande i format. Istället verkar det vara vår inställning till och intresse för 

läsning som förändrats. Tidigare utredningar har visat att många upplever att dygnets timmar 

inte räcker till, även de som vill läsa har svårt att finna tid för detta. Idag läser endast en 

fjärdedel av alla män böcker dagligen. Bland kvinnor är siffran markant högre, cirka 40 %. 

Klyftan mellan könen ökar dessutom (Carlsson 2012). 

 

I den internationella studien PIRLS, som mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra, visar 

Sverige på en negativ trend. Tioåringar läser allt sämre, men orsaken till detta är oklar. Det 

finns många teorier, och flera faktorer spelar säkerligen in. Olika undersökningar visar att det 

främst är läsningen av facklitteratur som minskat, vilket kan förklaras med övergång till 

digital informationssökning. Andra undersökningar, som inkluderat hela befolkningen, visar 

att det främst bland yngre finns en tydlig nedgång i antalet minuter som ägnas åt läsning en 

vanlig dag (Höglund 2012). I en undersökning av hur läsare får tillgång till böcker, framgår 

att det vanligaste sättet är genom inköp. Bland vuxna utgörs bokanskaffning till 50 % av köp, 

endast 20 % anger att den bok de senast läste var lånad från ett bibliotek. För barn och unga är 

dock situationen en annan, bibliotekslån står för nära hälften av deras bokanskaffning. Detta 

innebär att skol- och folkbibliotek har ett särskilt stort ansvar för barns läsande (ibid). 
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2.2 Lättlästutredningen  
Under mandatperioden 2010-2014 genomfördes en stor utredning kring lättläst. 

 

”Regeringen beslutade den 28 oktober 2012 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att se över statens insatser för lättläst. 

Översynen ska ge beslutsunderlag för eventuella reformer och 

prioriteringar på området.”   

I gruppen som genomförde utredningen fanns förutom anställda inom kultur- och 

utbildningsdepartement, även en författare, en förlagschef och en anställd från Centrum för 

lättläst (CFLL). (Lättlästutredningen 2013, Förord) 
 

2.2.1 Betänkande 
Kulturdepartementet presenterade i augusti 2013 rapporten Lättläst, en utredning som de 

genomfört på regeringens uppdrag. Rapporten innehöll ett stort antal förslag på förbättringar 

och förändringar, främst rörande statens stöd till lättläst. Den största förändringen som 

föreslogs var att CFLL ska slås samman med Myndigheten för tillgängliga media (MTM). 

CFLL, som drivs av en stiftelse men med statliga medel, har hittills haft ansvar för forskning 

kring, läsfrämjande arbete med och viss utgivning av lättläst. De har även fungerat som 

nationellt kunskapscentrum och hållit i många projekt. MTM, tidigare även kallat Tal- och 

Punktskriftsbiblioteket, ansvarar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha tillgång 

till litterära verk och samhällsinformation. De arbetar till exempel med att framställa talböcker 

och punktskriftsböcker, skapa digitala tjänster och hjälpmedel samt stödja forsknings- och 

folkbibliotek i arbete riktat mot funktionsnedsatta (Lättlästutredningen 2013). 

 

Förslaget innebär inte att CFLL försvinner helt, utan de kommer att finnas kvar som en 

särskild enhet som ingår i MTM. CFLL är en mycket liten organisation, med endast 28 

anställda, vilket enligt förslaget innebär att de får tillgång till ökade resurser och kommer 

tillsammans med MTM kunna utveckla ett nationellt kunskapscentrum. Namnet Centrum för 

Lättläst kommer finnas kvar, eftersom detta är välkänt inom målgruppen. Enligt förslaget ska 

CFLLs förlagsverksamhet minska eller helt avvecklas, eftersom behovet av lättlästa böcker i 

första hand ska tillgodoses på den kommersiella marknaden. Statliga medel ska endast 

användas för kompletterande utgivning (Lättlästutredningen 2013).  

 

Eftersom skolan tillhör utbildningssektorn snarare än kultursektorn, framhålls i förslaget att 

arbete med lättläst i skolan ska upphöra. Lättläst i skolan har ingått i CFLLs uppdrag och 

inneburit utgivning och anpassning av lättlästa böcker för barn och ungdomar, men enligt 

utredningen bör Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) vara ansvariga för detta 

arbete. (Lättlästutredningen 2013) 

 

2.2.2 Remissvar och kritik 
I sitt remissvar ställde sig MTM till stor del positiva till förslaget att CFLL blir en del av 

myndigheten. De vill dock själva styra organiseringen och ifrågasätter tanken att låta CFLL 

förbli en relativt självständig enhet inom myndigheten.  På lång sikt vill MTM göra stora 

ändringar i hur CFLL arbetar, bland annat vill man övergå till digitala format och därmed 

sluta trycka lättlästa böcker (Esaiasson 2013). 

 

MTMs remissvar väckte stor oro, både vid centrum för lättläst och i media. Dagens nyheter 

publicerade flertalet artiklar, inklusive en debattartikel undertecknad av representanter från 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), CFLL, 

Demensförbundet och Afasiförbundet. Debattartikeln ifrågasatte både betänkandet och MTMs 

remissvar. Att CFLLs verksamhet skulle organiseras på det sätt som MTM önskar skulle i 

praktiken innebära en nedläggning av verksamheten. Medan utredningen poängterade vikten 
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av att den kompetens som finns inom CFLL är unik och bör bevaras, finns det inget som tyder 

på att MTM kommer att ta hänsyn till detta. Debattörerna menar att färre personer kommer 

arbeta med lättläst, färre lättlästa böcker ges ut och att de som ges ut i framtiden bara kommer 

finnas i digital form, vilket skulle få förödande konsekvenser för vissa målgrupper (Jansson, 

Hjulström, Kleber & Agebäck 2014). 

 

Bibliotek i Samhälle (BiS) skickade i december 2013 ett eget remissvar på lättlästutredningen. 

Föreningen, som enligt egen utsago är ”socialistisk förening för biblioteksanställda och andra 

med intresse för biblioteksfrågor”, ställde sig mycket kritisk till samtliga förslag i 

utredningen. Remissvaret, som även publicerades i föreningens tidskrift, tolkar att 

utredningens syfte var att bli av med ansvaret för lättläst och lämna så mycket som möjligt till 

marknaden. BiS beskriver förslagen som diskriminerande och okunniga. De menar bland 

annat att ”ur bibliotekssynpunkt är det helt avgörande att LL-förlagets böcker finns och 

distribueras i tryckt form, som fysiska föremål, att låna ut, visa upp och sprida på alla sätt.” 

(Bibliotek i Samhälle 2014) 

 

2.2.3 Beslut
2
 

Den 18 juni 2014 tog riksdagen beslut kring de förslag som Lättlästutredningen genererat. Det 

bestämdes då att CFLL från och med 1 januari 2015 kommer vara en del av MTM. CFLL 

kommer att fortsätta sin utgivning av sådana lättlästa böcker som inte prioriteras av 

marknaden (Stigell 2014). 

 

CFLL sammanfattar i ett pressmeddelande beslutet på följande vis: 

 Statens stöd till stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas från 1 januari 2015. 

 MTM ska bli ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att sammanställa och sprida 

relevant forskning om tillgängliga medier, inklusive lättläst. 

 Verksamheten på MTM ska ske utifrån de behov och i de format som målgrupperna 

behöver, såväl tryckt som digitalt.  

(Centrum för lättläst 2014) 

 

2.3 Projektet i Talavidskolans bibliotek  

Under sommaren 2012 genomfördes en omorganisation av beståndet i Talavidskolans 

bibliotek. Lättlästa böcker tilldelades då en egen hylla. Jag som skrivit uppsatsen deltog aktivt 

i detta arbete. Projektet som innebar att det lättlästa beståndet friställdes från bibliotekets 

samlingar, genomfördes utan extra resurser, tack vare engagemang från ansvarig 

lärarbibliotekarie och praktikanter. Tidigare stod alla Hcg-böcker på samma hyllor, sorterade 

endast efter författarens efternamn och utan märkning av svårighetsgrad. Efter 

omorganisationen hade samtliga lättlästa böcker placerats i en fristående hylla. På grund av 

det till en början tunna beståndet, fanns det gott om plats och hälften av hyllans fack fylldes 

inte alls. Istället användes dessa för skyltning av lättlästa böcker. Eftersom hyllan dessutom 

var knappt en meter hög, var även ytan ovanpå lämplig för skyltning. 

 

Ansvarig lärarbibliotekarie bestämde att man skulle utvärdera projektet genom att jämföra 

utlåningsstatistik från tidigare läsår, med statistik som skulle samlas in under det kommande 

året. På grund av detta sparades data från perioden före och efter omorganisationen. Drygt ett 

halvår efter projektets slut, valde man på Talavidskolans bibliotek att ha lättläst som tema 

under en månad. Temautställningar hade av bibliotekets personal tidigare upplevts som 

mycket givande, något som fick elever att hitta böckerna. Tema Lättläst innebar att man under 

                                                 
2
 Observera att denna uppsats till stor del färdigställdes före beslut och verkställande. Centrum för lättläst 

behandlas, i de fall stiftelsen omnämns i övriga avsnitt, som en fristående enhet snarare än en del av MTM. 
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fyra veckor skyltade mer än vanligt, men inte uteslutande, med böcker hyllan med lättläst. 

Under dessa veckor samlade man även statistik över utlån manuellt – lärarbibliotekarien 

antecknade vilka böcker som ställts fram, när och var samt när/om de blev utlånade.  

 

2.3.1 Projektets roll i uppsatsen 
Den empiriska delen av denna uppsats utgår från Talavidskolans bibliotek. Tre olika källor 

används. De två olika dataunderlagen – statistik från projektet och från temautställningen – 

kompletteras med en intervju av den ansvariga lärarbibliotekarien.  

 

  

2.4 Begreppet lättläst  
Lättläst är ett mångtydigt begrepp, hur det används varierar kraftigt. Det saknas en engelsk 

direkt motsvarighet
3
 och olika aktörer definierar det efter eget intresse. Enligt Myllylä & 

Näslund är det ofta berörd personal som avgör vad som är lättläst. Ute på folkbiblioteken görs 

subjektiva bedömningar och bibliotekarier resonerar olika. Många utgår från BTJs 

rekommendationer, men flera respondenter angav att de placerar nybörjarlitteratur, ämnad för 

små barn som lär sig läsa, på hyllan med lättlästa böcker. Andra inkluderar viss poesi och 

pekböcker (2004, s 54, 68f). 

 

2.4.1 Vad är lättläst?  
I den här uppsatsen använder jag mig främst av begreppet lättläst, så som det definieras i 

skriften Vad är lättläst? som gavs ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2008. Skriften 

är författad av Ingvar Lundberg, professor i psykologi, och Monica Reichenberg, lärare och 

docent i ämnesdidaktik. Enligt deras inledande definition av lättläst, som återfinns i skriftens 

början, så finns inga krav på hur en lättläst text måste se ut. Däremot har de listat ett antal 

egenskaper som lättlästa böcker bör ha. Bland dessa kan nämnas: 

 Lättlästa texter bör inte vara särskilt långa 

 Texterna bör ha ett personligt tilltal 

 Längre meningar bör innehålla satskonnektorer  

 Man bör undvika långa substantiv, abstrakta begrepp och främmande ord 

 Texterna bör innehålla tydligt förklarade orsakssamband och gärna praktiska exempel 

 (Lundberg & Reichenberg 2008. Utdrag från lista, s. 8) 

 

CFLL, som bland annat ger ut böcker genom LL-förlaget, har en delvis annorlunda syn på 

lättläst. Deras definition motsäger dock inte Lundberg och Reichenberg, utan kompletterar 

den snarare. En lättläst text bör enligt CFLL ha en rak röd tråd, använda vardagliga ord och 

korta rader, samt ha en genomtänkt layout och luftig formgivning (Batal 2008, s 96f). 

 

2.4.2 Att mäta läsbarhet  
Det finns sätt att klassificera svårighetsgrad på en stor mängd dokument, utan att någon läser 

genom dem. Vissa aspekter som är viktiga för textens läsbarhet, såsom meningslängd, går att 

beräkna och mäta med formler.  

 

Formler kan användas för att objektivt bedöma en text läsbarhet, men kan vara missvisande 

just på grund av bristande subjektiv granskning. Lundberg och Reichenberg beskriver att hur 

svårläst en text verkligen blir för en lässvag elev kan bero på hur välbekant ämnet är och 

                                                 
3
Easy-to-read, Plain English, ”High-intrest-low-vocabilary”, Easy Readers och Quick Readers är exempel på 

begrepp som används. I ämnesdatabasen LISAs tesaurus ingår Easy Readers, men sökningar med detta be-

grepp genererar mycket få träffar. 
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vilket stöd typografi och illustrationer ger (s. 49). En text med lågt värde kan bestå av många 

korta meningar och enstaviga ord, men detta kan förhindra flyt och få texten att kännas 

onaturlig (s. 82). 

 

LIX och OVIX 

Det vanligaste sättet att mäta hur lättläst en text är med den svenska formeln 

LäsbarhetsIndeX. Ett LIX-värde fås genom att beräkna den genomsnittliga meningslängden 

och addera detta till procenttalet för hur stor andel av orden som är längre än sex bokstäver. 

En text med LIX-värde under trettio räknas som mycket lättläst och passande för barnböcker 

(Lundberg & Reichenberg, s. 39ff). Tyvärr tar LIX inte hänsyn till många variabler som 

påverkar läsbarheten. En formel som kan användas som komplement är då 

OrdVariationsIndeX, som mäter mängden ord som förekommer. En text som ständigt fylls på 

med nya ord och begrepp kan vara svår att ta förstå. Medan en berättelse får högre LIX-värde 

om ett långt men vanligt ord återkommer regelbundet i texten, så blir OVIX-värdet lägre än 

om man varierade mellan flera korta ord (s. 42f). 

 

Förlagens skalor 

Utöver dessa formler så använder många förlag egna nivåindelningar för att beskriva hur 

lättlästa deras böcker är. Hegas och Nypon, två bokförlag som specialiserat sig på utgivning 

av lättläst för barn och ungdomar, har skalor med fyra respektive fem nivåer.
4
 Det är förlagens 

redaktörer som bedömer varje bok utifrån olika kriterier, en subjektiv metod som kräver långt 

mer arbete än formler. Nypon förlag menar att samtliga deras böcker har ett LIX-värde under 

tjugofem, vilket är en av orsakerna till de egna nivåindelningarna. Hegas belyser även 

ambitionen om att svårighetsgraden ska vara oberoende av målgruppens ålder, det ska alltså 

finnas mycket lättlästa böcker för både nybörjare och tonåringar (Nypon 2010; Hegas 2009). 

 

Internationella läsbarhetsmått 

LIX är inte bundet till det svenska språket, men formeln används i första hand i Sverige. Det 

finns internationellt en stor mängd tekniker för att mäta läsbarhet, men många av dem 

fungerar bara på ett språk. De utgår då från någon form av ordlista, ett index över ord och 

deras statistiska förekomst. Medan man i engelskspråkiga länder använder ett antal standarder 

och mått, så utgår nästan samtliga dessa från Lexileskalan. Denna skala påminner om svenska 

LIX på så vis att den utgår från en matematisk formel där flera av textens egenskaper mäts 

och jämförs, men är bunden till sitt språk. 
 

Historiskt har det forskats kring läsbarhet främst för att avgöra vilken nivå texter i läroböcker 

bör ligga på, så att barn får tillgång till information som inte överstiger deras läsförmåga.  

Winnetkaformeln, som utvecklades för knappt hundra år sedan, anses vara det äldsta måttet 

för läsbarhet. Formeln togs fram genom en undersökning där barn fick läsa ett stort antal 

böcker och utvärdera dem. Forskarna bakom formeln, Vogel och Washburne, tittade på hur 

många ord som förekom i böckerna, hur svåra orden var och hur meningarna var 

strukturerade. De jämförde detta med hur avancerade barnen upplevde att böckerna var, och 

tog fram den formel som i viss utsträckning fortfarande används (Vogel & Washburne 1928, 

se From & Kelloniemi 2012, s 17). 

 

Den moderna Lexileskalan utgår från en ordlista, eller en databank med flera miljoner ord och 

deras relativa förekomst i språket. Alla ord har därför ett statiskt värde, mycket vanliga ord 

har lågt värde. Formeln för att räkna ut en texts Lexile-värde är en mycket komplicerad 

matematisk algoritm, där ordets relativa förekomst endast utgör en av många variabler. 

Interpunktion och meningars längd är exempel på andra variabler (Hiebert 2011). 

 

                                                 
4
Det bör tilläggas att båda förlagen utöver sina egna skalor även anger LIX-värde för många av sina böcker. I 

böckerna finns värdet oftast i kolofonen, och det framgår även i förlagens webbutiker.  



9 

 

2.4.3 Vem behöver lättläst?  
Barn som håller på att lära sig läsa är en stor och viktig grupp, som det finns ett stort utbud av 

böcker för. Nybörjarböcker och pedagogiska läseböcker vars syfte är just att barn ska lära sig 

läsa, är lättlästa. Det finns en uppsjö av sådana böcker, idag har många förlag egna bokserier 

för nybörjarna, serier som ofta heter någonting med lätt.
5
 Detta kan skapa viss förvirring kring 

vad begreppet lättläst egentligen innebär. Det kan stå lättläst på en bok som i första hand är 

avsedd för nybörjare. Huruvida barn som lär sig läsa bör inkluderas när man talar om 

användare av lättläst litteratur är tveksamt. De målgrupper som lättläst litteratur snarare riktar 

sig mot är barn (och vuxna) som av någon orsak har problem med läsning. 

  

I Vad är lättläst? beskrivs ett stort antal grupper som har behov av lättlästa texter. Bland dem 

märks barn och ungdomar som lider av läs- och skrivsvårigheter, neuropsykiatriska störningar 

eller koncentrationssvårigheter (Lundberg & Reichenberg, s. 15). Vilken typ av lättläst bok 

som behövs varierar beroende på vilken grupp man till tillhör. Till exempel kan en elev med 

ADHD behöva korta texter med luftig typografi och mycket dramatik, för att behålla 

uppmärksamheten. De kan ha lätt för att avkoda orden och läser ibland väldigt snabbt. En elev 

med dyslexi kan däremot ägna lång tid åt samma text, men för att få flyt och hänga med i 

berättelsen krävs det att texten är lätt att avkoda. En elev med högfungerande autism kan ta till 

sig faktatexter och berättelser med logiska händelseförlopp, men kan få stora problem om de 

förväntas läsa mellan raderna eller räkna ut en karaktärs känsloläge (s. 17ff). 

     

Ahlén (1994) konstaterar att alla barn med funktionshinder behöver anpassade eller lättlästa 

böcker. De som har synliga handikapp är oftast lättare att hjälpa – den synskadade behöver 

punktskrift och talböcker, den med intellektuell funktionsnedsättning behöver enkel handling 

– medan osynliga problem som dyslexi, ADHD eller autismspektrumstörning kan vara svåra 

både att hitta och att stödja. Olika individer har olika brister och behöver böcker som är precis 

anpassade efter deras behov. Dessutom saknas ofta motivation, ett barn som läser för svåra 

eller för enkla böcker upplever att läsning är något tungt eller tråkigt (s.190). Snarare än att 

dela upp barn med osynliga problem i grupper baserat på vilken diagnos de har, kan de delas 

in efter sina läsprofiler. Ahlén ger exempel på profiler som sena, långsamma eller lässvaga 

elever respektive faktiskt läsretarderade. En långsam läsare behöver jobba med avkodning och 

läsa många enkla böcker. Den sena läsaren kan vara ett barn som beroende på begränsat 

ordförråd eller bristande tal- och lässtimulans innan skolstarten, har svårt att komma igång 

med läsningen. Detta barn måste få läsupplevelser. Högläsning eller talböcker är mycket 

värdefullt, men det är också viktigt att vuxna uppmuntrar och sprider budskapet att läsning är 

värt besväret. Jämnåriga barn kan hjälpa till genom att prata om sina egna läsupplevelser och 

sprida läsglädje. (s. 191, 194)   

 

Thörnfeldt menar att alla läsovilliga elever, oavsett orsak, har glädje av lättlästa böcker. Det är 

viktigt att utgå från individen. En bok som berör elevens intresse kan vara enklare att läsa än 

en tekniskt lättläst berättelse om något tråkigt, trots korta meningar och enkla ord (s 207f). 

 

2.4.3 Lättläst är inte alltid rätt 
Det finns många som är kritiska till hur lättlästa böcker utformas. Under rubriken ”Lätt eller 

begripligt?” visar Lundgren (1994) att korta meningar och enkla ordval kan stycka upp texten 

och förstöra läsupplevelsen. Det är viktigare att de svåra orden förklaras och meningarna är 

logiskt uppbyggda. Detta gäller särskilt för lässvaga barn som är normalbegåvade (s. 194). 

Lundgren menar att det därför behövs minst två sorters lättlästa böcker. Dels behövs de 

klassiska lättlästa böckerna med lågt LIX-värde. Dels behövs böcker som använder ett mer 

avancerat språk, men tydliga orsakssammanhang, förklaringar till abstrakta begrepp och gärna 

en tydlig berättarröst (s. 196f). 

                                                 
5
 Som exempel kan nämnas Rabén & Sjögrens Lättläst och Läsa själv, Bonnier Carlsens (Extra) Lätt att Läsa 

och Lätt och Läskigt, Berghs Lätta fakta samt B Wahlströms Kodknäckarna  
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Lundberg & Reichenberg tar upp problemet med överdrivna förenklingar och de svårigheter 

som sådana kan medföra. Att byta ut lågfrekventa och precisa ord mot vanligare men bredare 

begrepp kan skapa förvirring och öppna för olika tolkningar. Som exempel använder de texter 

där ordet fågel används för att beskriva en ormvråk, kolibri eller papegoja. Det är stor skillnad 

mellan fågel och fågel (s. 72). Ett tydligt exempel på problem med förenklade texter är att 

autentiska texter innehåller fler orsaksmarkeringar (på grund av, till följd av). Korta meningar 

ger lägre LIX-värde, så för att vara lättläst enligt LIX bryter man av meningar (s.73). 

 

Att skriva och ge ut lättlästa böcker – och klassificera dem som sådana på bibliotek – är 

varken enkelt eller objektivt. Både Lundgren och Lundberg & Reichenberg förespråkar att 

man gör avvägningar, varje mening måste granskas kritiskt, varje förenkling ifrågasättas. Det 

allra viktigaste är att man är medveten om hur komplex frågan är. 

 

2.5 Marknadsföring  
Eftersom marknadsföring är ett område som traditionellt inte haft något större utrymme inom 

Biblioteks- och informationsvetenskap, inleds detta avsnitt med en översikt av viktiga 

begrepp. Förklaringarna i detta avsnitt är hämtade från Marketing Culture and the Arts av 

Francois Colbert (2001) och Marknadsföring – kort och gott av Anders Parment (2008). 

Förstnämnda presenteras i avsnitt 2.5.1, sistnämnda är en introduktionsbok inom 

marknadsföring. Parment används för att särskilja Colberts sätt att använda vissa begrepp, 

från hur de vanligtvis används. 

 

2.5.1 Francois Colberts marknadsföringsmodell   
Francois Colbert är professor inom marknadsföring, med särskilt intresse för frågor som rör 

konst och kultur. Han har tagit fram en modell för hur kulturverksamheter, som exempelvis 

bibliotek, teater och museum, bör gå tillväga för att marknadsföra sina produkter. Denna 

modell skiljer sig från traditionella marknadsföringsmodeller, eftersom relationen mellan 

behov/önskemål, efterfrågan och utbud är annorlunda. Produkter inom kultur utvecklas inte i 

första hand för att tillgodose en efterfrågan bland konsumenter (s 8ff).  

 

Francois Colberts modell spelar en viktig roll i denna uppsats, främst som analysverktyg. Den 

presenteras därför i uppsatsens teoriavsnitt. 
 

2.5.2 Begrepp inom marknadsföring  
Colbert delar upp traditionell marknadsföring i fyra olika komponenter. Marknaden och 

företaget binds samman via dels informationssystem, dels marknadsmixen (2001, s. 15). 

Medan företaget, som med ett bredare begrepp kallas aktören, inte behöver närmare 

presentation, är marknaden mer komplex. Colbert definierar marknaden som ”en grupp 

konsumenter som uttrycker behov eller önskemål för en produkt, tjänst eller idé.” (s. 18) 

Denna breda definition är viktig för att förstå Colberts resonemang, men skiljer sig något från 

traditionella definitioner.  

 

Parment beskriver marknadens konsumenter som de individer som efterfrågar en produkt. 

Denna produkt är normalt en vara eller en tjänst. Att inkludera idéer och personer i begreppet 

produkt är mindre vanligt (2008, s. 148). När Colbert talar om produkter inkluderas alla 

resultat av kreativa handlingar, även exempelvis teaterföreställningar och TV-program (2001, 

s.20). 

 

Traditionellt består marknadsföringens informationssystem av data insamlad från dels 

primära, dels sekundära källor. Parment ger försäljningsstatistik som exempel på intern data 

som automatiskt finns att tillgå. Sekundära data, från interna eller externa källor, kan 

exempelvis komma från marknadsundersökningar eller offentlig statistik (2008, s. 44f). 
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Colbert använder sig av begreppet på samma vis men begränsar termen sekundära data till att 

endast gälla data som publicerats av statistiska byråer, kulturråd och aktörer inom den 

offentliga sektorn (2001, s. 19). 

 

Marknadsmixen är ett samlingsnamn för de fyra komponenter som ingår i alla 

marknadsföringsstrategier. Enligt Parment är marknadsmix ett synsätt som används vid 

positionering på marknaden. Dessa fyra komponenter, mer kända som ”the four Ps”, är 

produkt, prissättning, plats/distribution och påverkan/marknadskommunikation (2008, s. 87).   

Parment menar att alla dessa fyra delar är lika viktiga (s. 147). Detta är något som Colbert 

frångår när han anpassar den traditionella marknadsföringsmodellen och skapar en modell 

anpassad för kulturverksamhet. Han menar att ”medan de (four Ps) bildar en helhet, så finns 

det en logisk rangordning… Man måste känna till produkten innan man sätter pris och väljer 

distributionssätt.” (2001, s.20) Utifrån detta förklarar Colbert att man inom 

kulturverksamheter inte måste se till helheten utan kan bryta produkten ur marknadsmixen. 

Kulturverksamhet särskiljer sig från kommersiella företag just för att produkten är 

utgångspunkten. Vad han syftar på är att kulturella produktioner inte nödvändigtvis är ett svar 

på marknadens efterfrågan
6
 (s. 16). 

 

2.5.3 Marknadsföring på bibliotek  
År 2002 utkom boken Marketing concepts for libraries and information services, som utgår 

från bibliotek som en marknad. Marknadsföring har därför en central roll och bibliotekets 

personal bör se sig själva som marknadsförare av böcker och tjänster som förmedlas. I boken 

beskrivs tre steg
7 

som en biblioteksanvändare måste genomgå för att kunna (och vilja) ta del 

av en tjänst, i detta fall lån av bok. De kan tyckas självklara, men är ändå viktiga att ha i 

åtanke. Först och främst måste användaren vara medveten om att tjänst finns. Bibliotek kan 

inte längre utgå från att alla känner till att de finns och vad de används till. Den vane 

användaren vet i vilken del av biblioteket de kan hitta en viss sorts bok. En sådan användare 

behöver bara göras medveten om nya tjänster och tillfälliga erbjudanden. För en ovan 

användare krävs mer promotion, bibliotekets personal måste nå ut med informationen och 

aktivt arbeta för att skapa medvetenhet kring exempelvis den lättlästa hyllan (De Sáez, s. 84). 

Efter medvetenhet kommer steget intresse och önskan som innebär att användaren behöver 

motiveras att använda tjänsten. Hur detta steg uppnås beror helt på vilken typ av användare 

man riktar sig mot. (s. 85) Marknadsföring av lättlästa böcker behöver vara grafisk, tydlig och 

innehålla minimalt med text. Ett informationsblad angående nyinköpta böcker inom denna 

kategori, kan med fördel bestå endast av rubriken ”nyheter” och bilder från bokomslagen. 

Det krävs ett noggrant övervägande kring vad man vill belysa, tillsammans med anpassning 

för att den tilltänkta användaren ska identifiera sig med och dras till det marknadsförda. Först 

då kan det tredje steget, agerande, uppnås, då användaren väljer att ta del av tjänsten. (s. 85) 

 

2.5.4 Skyltning  
I flera kommande avsnitt används det svenska ordet skyltning. Ordet används för att översätta 

flertalet olika engelska begrepp, vilket kan skapa förvirring. Den vanligaste betydelsen är den 

av engelska displays, alltså böcker som skyltexemplar, ofta på egna bokställ med framsida 

snarare än bokryggen synlig. I de kommande avsnitten är det sådan skyltning som avses, om 

inget annat anges.   

 

2.5.5 Skyltning som marknadsföring  
Ett av de enklaste sätten att ”promota” böcker är att skylta med dem. Barns uppmärksamhet 

dras till visuellt attraktiva framsidor, nyfikenhet väcks och om texten på baksidan lyckas 

bibehålla intresset så blir boken utlånad. Som bibliotekarie kan man utnyttja detta för att lyfta 

fram böcker och ge tips till många barn samtidigt (Chambers 2011, s. 29). 

                                                 
6
Mer om Colberts resonemang kring detta återfinns i teorikapitlet, där modellen presenteras. 

7
De begrepp som på engelska används är Awareness, Interest and Desire och Action 
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De Sáez beskriver skyltning som en central del av bibliotekets marknadsföringsstrategi. 

Skyltning ska vara tydlig och ha en i ögon fallande placering. Man kan med fördel skylta med 

böcker från en viss avdelning, på en plats där de annars inte förekommer. I vissa fall kan detta 

till och med innebära att man skyltar utanför bibliotekets egna lokaler. Elever som ogärna går 

till en hylla med lättlästa böcker – eller som inte ens känner till att hyllan existerar – bör 

kunna hitta minst en lättläst bok på ett bord där man skyltar med svåra böcker. 

Det är av stor vikt att skyltning varierar och hela tiden hålls aktuell. Framställda böcker som 

inte blir utlånade måste bytas ut, en användare som ser att samma böcker står framme under 

flera biblioteksbesök, tolkar detta som att skyltningen glömts bort. Hela biblioteket känns mer 

levande, om det händer saker på hyllorna (2012, s. 97). 

 

Utöver skyltning med nya böcker eller med bibliotekariens egna boktips, kan man använda 

sig av teman och utställningar (ibid.). En vecka kan ett bord vara fyllt med deckare från alla 

bibliotekets hyllor, nästa vecka kan man istället specialisera sig på fakta om ett särskilt ämne. 

En annan gång kan bordet vara fyllt med konst som elever ställt ut. 

 

Enligt Chambers talar god skyltning för sig själv. För att uppnå en sådan, krävs relativt lite 

arbete i relation till hur gott resultat man kan få. Medan det allra viktigaste är urval och 

arrangemang, listar Chambers flera punkter som kan vara avgörande för skyltningens 

framgång (2011, s. 30). Denna lista överensstämmer med och vidareutvecklar delvis vad de 

Sáez konstaterat. 

1. Val av plats – Skyltning ska om möjligt vara upplyst och det bör finnas gott om plats 

runt omkring så att många elever kan titta på och bläddra i böckerna. 

2. Tilltalande presentation – Böckerna bör arrangeras på ett sätt som varken ger ett rörigt 

eller ett fattigt intryck. En lagom mängd böcker, relevanta textskyltar och snygg 

uppställning är avgörande. För att skapa dynamik kan man till exempel variera 

positionering, vissa böcker kan ligga platt på bordet medan andra ställs upprätt. 

3. Första intrycket – När elevens blick faller på skyltningen, är det viktigt att hålla den 

kvar. Om samma bok står framme under flera besök till biblioteket, får eleven lätt 

intrycket att ingenting händer och skyltningen blir ointressant.    

4. Skötsel – Allteftersom elever plockar upp, tittar närmare, ställer tillbaka eller lånar 

böcker, så förändras ordningen bland de skyltade böckerna. Tomma hållare, 

textskyltar som flyttat sig och liknande behöver ständigt hållas efter. 

5. Böckerna – Det är en fördel om böckerna som man skyltar med finns tillgängliga i fler 

exemplar. En elev som hittar en bok av intresse vill låna den med en gång, inte nästa 

gång det finns ett tillgängligt exemplar. 

(Chambers 2011, s. 30-31) 

 

Chambers lista är av stort praktiskt värde, särskilt som fokus ligger på skolbibliotek. Tyvärr 

går dessa goda råd främst att applicera på utställningar, där man skyltar med många böcker 

samtidigt, utifrån tema eller nyheter. Hur man bäst skyltar med böcker i specialhyllor, saknas 

det kunskap kring. 
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3 Tidigare forskning 
Marknadsföring av lättlästa böcker är ett relativt outforskat område. Den forskning som 

redovisas i detta avsnitt hämtas till stor del från angränsande discipliner. Utöver biblioteks- 

och informationsvetenskap, bedöms pedagogik, sociologi och marknadsföring relevanta. 

Utöver etablerade forskare redovisas arbeten av ett antal studenter i detta avsnitt. Detta beror 

på det begränsade utbudet av vetenskapliga artiklar och liknande publikationer. 

Studentuppsatserna är på magister- och masternivå.  

 

3.1 Läsinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Denna uppsats handlar om litteraturförmedling till elever med olika läshinder, men vilka är 

egentligen dessa elever och vad behöver de för stöd? I avsnitt 2.4.3 beskrevs denna grupp som 

heterogen, med många olika svårigheter som kunde utgöra läshinder. Gemensamt för gruppen 

är att eleverna under sina första tre skolår förväntas lära sig att läsa. Läsinlärning, och de 

svårigheter som kan uppstå, är ett område som det forskas mycket om.  

 

2011 framlades en doktorsavhandling där författaren bland annat analyserade hur lärare i 

årskurs ett till tre ser på läsinlärning. Detta – att lära sig läsa – är en av de viktigaste 

kunskaperna elever tillägnar sig under sina första skolår. Författaren beskriver vikten av att 

tidigt identifiera elever som har svårigheter med läsinlärningen, så att de får det stöd som 

behövs. Men många lärare har bristande kunskap om inlärningsprocessen och använder 

"vänta-och-se" argument för att inte direkt ta tag i problem hos vissa elever. Detta resulterar i 

att allt fler elever når senare årskurser utan att till fullo ha lärt sig att läsa (Alatalo, s. 113, 

187f). 

 

Särskilt viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter är att läraren har hög kompetens och 

känner till hur man systematiskt arbetar för att förbättra läsförmågan. Det räcker inte att 

eleven lär sig avkoda text, utan fortsatt stöd krävs för att förbättra läsförståelsen. Den 

mänskliga hjärnan är så konstruerad att avkodning måste ske automatiskt för att eleven ska 

kunna rikta sin uppmärksamhet åt textens innebörd. Avhandlingen visar är att läsinlärning 

enligt många lärare är aktuellt enbart i årskurs ett och två. Sedan förväntas elever kunna läsa. 

Om så inte är fallet uppstår ett problem eftersom lärare för senare årskurser har begränsad 

kunskap om läsinlärning. En elev som börjar årskurs fyra utan att kunna både avkoda text och 

förstå innehåll, måste därför få stöd från specialpedagog. Många lärare uppger dock att 

bristande resurser leder till att långt ifrån alla får den hjälp de behöver. Specialpedagogerna är 

för få och blir därför för tungt belastade (Alatalo, s. 188, 194). 

 

Avhandlingen visar att elever, som tidigt visar tecken på läs- och skrivsvårigheter, förbises. 

De lärare som har kunskapen om och tid att lägga på lästräning finns i de första årskurserna. 

Om dessa lärare ser ett barns problem men hoppas på att det handlar om sen mognad och 

kommer lösa sig med tiden, så har barnet i senare årskurser ett hjälpbehov som ansvarig lärare 

inte kan tillgodose. Bristande åtgärder på ett tidigt stadium får således problemen att öka i 

omfattning. Specialpedagogiska insatser krävs då för att lösa problem som kunde ha undvikits 

(Alatalo, s. 187ff). 

     

En annan avhandling, Characteristics and varieties of poor readers, visar problematiken med 

att elever med läs- och skrivsvårigheter inte är en homogen grupp. Detta ökar omfattningen av 

den kompetens som krävs för att kunna hjälpa eleverna att utveckla sin läsförmåga. 

Författaren konstaterar att det finns en stor variation bland de lässvaga eleverna. Hon refererar 

till en studie där åtta olika läsprofiler identifierades bland nioåringar. Endast 40 % av eleverna 

tillhörde den grupp vars profil innebar att de helt saknade svårigheter. Medan drygt 7 % av 

eleverna hade problem som klassificerades som dyslexi, återfanns övriga inom läsprofiler som 

karakteriserades av begränsa ordförråd, låg läshastighet eller bristande läsförståelse. Olika 
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typer av problem kräver olika sorters insatser. Pedagoger måste därför känna till vilka 

strategier som fungerar bäst för respektive problemområde (Wolff 2006). 

 

Forskning, som den ovan, visar att elever som inte lär sig läsa samtidigt med sina kamrater 

kan få stora svårigheter senare. Detta resulterar inte bara att de blir svaga läsare, utan går i 

regel ut över många andra ämnen. Många barn utvecklar strategier för att kringgå läsningen. 

Elever som vet att de inte kan läsa bra, men inte vill visa detta för sina kamrater, väljer istället 

att vägra läsa. Taube, som skrivit boken Läsinlärning och självförtroende, menar att detta 

beror på att läsförmågan påverkar barnets självbild. En elev som ständigt misslyckas med 

olika typer av skolarbete som involverar läsning, tenderar att föredra andra ämnen. Snarare än 

att kämpa i motgång ger eleven upp lästräningen. Taube menar även att det finns elever som 

döljer sina svårigheter genom att sänka ambitionsnivån. Att låna en bok riktad till mycket 

lägre åldrar och skratta åt barnsligheterna, men läsa boken snabbt och problemfritt, kan vara 

ett sätt för eleven att få känna sig duktig. Detta förbättrar självbilden. Lättlästa böcker, oavsett 

om de är skrivna för småbarn eller jämnåriga, ger med andra ord eleven ökat självförtroende. 

(Taube 2000, s. 36f)  

   

3.2 Litteraturförmedling till personer med läshinder    
För att förstå hur bibliotekspersonal bäst når ut till elever som har behov av lättlästa böcker, är 

det viktigt att först fråga sig hur det går till när elever väljer böcker. Aidan Chambers har 

utvecklat en teori som kallas för läsandets cirkel. Enligt Chambers är läsning av en bok inte 

något som sker naturligt och per automatik, utan många faktorer spelar in. För att hjälpa en 

elev att komma igång med läsning, räcker det inte med att visa vägen till biblioteket. Eleven 

måste få hjälp att hitta rätt bok, och därefter ges möjlighet att faktiskt läsa boken. När boken 

är slut behövs reflektion: eleven måste få avgöra om det var en negativ eller positiv 

upplevelse, vad som gjorde boken bra eller dålig osv. Baserat på detta kan eleven få hjälp att 

hitta en ny bok, som passar lika bra, eller ännu bättre. Dessa tre skeenden – att välja, att läsa 

och reaktion – bildar en cirkel. På detta vis menar Chambers att läsningen är en kedjereaktion 

som aldrig kan vara linjär (2011, s. 15). 

    

Chambers påpekar att högläsning, som tillhör skeendet att läsa, är en kritisk punkt för att sätta 

hjulet (cirkeln) i rörelse och skapa en läsare. Genom att lyssna på berättelser som kanske 

ligger över barnets egen läsförmåga, så motiveras hen att själv försöka (s. 64).  

En lässvag elev som inte vet hur man närmar sig en bok eller vad man kan få ut av att läsa 

den, blir inte en läsare av att placeras framför en hylla med lättlästa böcker (s. 16). Eleven kan 

med andra ord inte genomföra det steg, att välja som är centralt i denna uppsats. 

 

Att välja handlar om att hitta rätt bok för rätt läsare. För att denna matchning ska vara möjlig 

krävs det, enligt Chambers, att det finns tillgång till böcker och att dessa är åtkomliga. I 

biblioteket behöver det finnas en tillräckligt stor mängd med böcker, från olika genrer, med 

olika ämnen och svårighetsgrad, för att läsaren ska kunna hitta en lämplig bok. Dessutom 

måste läsaren få möjlighet att botanisera bland dessa böcker, för att kunna välja ut en bok och 

börja läsa den. Chambers poängterar i sin beskrivning av skeendet att läsa även vikten av att 

bokbeståndet är organiserat på ett sådant sätt att det går lätt att hitta böckerna. Framförallt är 

det viktigt med skyltning, alltså att böcker exponeras (s. 16-17). 

 

I en magisteruppsats inom Biblioteks- och Informationsvetenskap har Myllylä & Näslund 

använt Chambers teori och skapat en egen version av läsandets cirkel. Uppsatsen handlar om 

förmedling av lättlästa böcker på olika bibliotek. Deras cirkel innehöll därför att välja lättläst 

i stället för Chambers att välja. Myllylä & Näslund menar att i cirkelns nav finns alltid 

vuxenstöd. Det krävs engagemang från lärare, bibliotekarie och/eller föräldrar för att få hjulet 

i rullning. När det gäller att välja lättläst behöver vuxna inta rollen som litteraturkännare och 

kritiker, men också som marknadsförare. Ett av Chambers råd ifrågasätts. När man träffar 
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barn med behov av lättläst är det inte alltid fördelaktigt att eleven ges tid att själv botanisera 

bland böcker. Eftersom en ovan läsare ofta även är en ovan biblioteksbesökare, kan hen ha 

svårt att hitta böcker, vilket riskerar minska lusten att söka en lämplig bok (2011, s. 26f). 

  

Thörnfeldt (1994) beskriver de omfattande svårigheter en lässvag elev kan ha med att hitta 

rätt bok. Utöver själva läshindret finns ofta ytterligare ett hinder i att eleven inte vet hur man 

närmar sig en bok. Att bläddra lite i boken, bedöma svårigheten och läsa baksidestexten är 

ingenting som kommer naturligt, om man inte lärt sig att det är på baksidan man kan hitta en 

introduktion till bokens handling (s 209). Thörnfeldt menar att en av skolbibliotekariens 

viktigaste uppgifter är att bryta igenom motståndet hos de barn som inte vill läsa. Barnet 

måste få uppleva att läsning är något meningsfullt, något som ger positiva upplevelser. 

 

Arbetet måste alltid utgå från elevens behov. En lista med lättlästa böcker kan vara av 

praktiskt värde för bibliotekarien och elevens lärare, men en lista ger inget stöd till eleven. 

Även om eleven hittar en titel någonstans på listan som verkar rolig, så är det inte självklart 

hur hen ska gå tillväga för att få läsa boken. Någon måste sätta rätt bok i händerna på rätt elev. 

För att klara denna uppgift krävs någon som känner till vilka böcker som finns, vet vilka 

svårigheter eleven har och får veta vad eleven är intresserad av att läsa. Ett nära samarbete 

mellan lärare och bibliotekarie är därför av särskilt stor betydelse när det gäller läsovilliga 

elever. Dessa två uppfyller tillsammans det kravet, medan ingen av dem normalt besitter den 

samlade kompetens som behövs för att skapa läsintresse hos en viss elev (Thörnfeldt, s. 205, 

207). 
 

3.3  Lättlästa böcker på svenska folkbibliotek 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska bibliotek ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda anpassad litteratur. Hur arbetet med 

lättläst litteratur fungerar, och vilka resurser som anslås varierar kraftigt mellan olika 

bibliotek. I denna uppsats studeras skolbibliotek, men mycket kunskap och erfarenheter finns 

att hämta från folkbibliotekens arbete med lättlästa böcker. 

 

Vid Umeås universitet gjorde en student 2004 en studie kring förmedlingsarbete av lättläst 

litteratur. Syftet var att undersöka hur bibliotekarierna på olika folkbibliotek arbetade med att 

nå ut till potentiella läsare av lättlästa böcker. Även bibliotekariernas inställningar till sådan 

litteratur undersöktes (Dahlberg, s. 5). Efter besök på sex bibliotek i norra Sverige 

konstaterades att samtliga hade lättlästa böcker på en särskild hylla. Placeringen av hyllan 

varierade. Det var dock genomgående svårt att lokalisera den. På ett bibliotek hade hyllan 

flyttats tre gånger på kort tid, vilket flera låntagare upplevt som förvirrande (s. 30, 39). Ett 

stort problem som bibliotekarierna på de aktuella biblioteken upplevde, var målgruppens 

bredd. Olika grupper hade olika behov och önskemål. Exempelvis efterfrågades att böckerna 

skulle få stå i tråg i stället för vanliga hyllor. Detta skulle vara till fördel för låntagare med 

intellektuell funktionsnedsättning och för deras personal. Tyvärr var förslaget inte bara 

praktiskt omöjligt att genomföra, utan det gick dessutom rakt emot andra gruppers önskemål 

om diskretion, det vill säga att hyllan inte skulle sticka ut (s 39).  

 

Dahlberg konstaterar i slutet av sin uppsats att få bibliotek prioriterar lättlästa böcker. Att 

hyllan med böckerna flyttas runt framstod som ett extra stort problem, då Dahlberg upplever 

att många individer i målgrupperna är ovana biblioteksbesökare, som behöver en trygg och 

fast placering. Dessutom konstateras att informationsskyltar fram till och omkring hyllan med 

lättläst var bristfälliga. Till skillnad från vana biblioteksbesökare, bör man inte ta för givet att 

personer med behov av lättläst kommer att uppsöka informationsdisken när de har frågor. 

Istället menar Dahlberg att personal behövs ute bland hyllorna (s 42f). En intressant 

observation som gjordes under studien, var att skyltning med lättlästa böcker på annan plats i 

biblioteket inte hade önskad effekt. Enligt en tillfrågad bibliotekarie blev böcker som ingick i 
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temaskyltning ofta utlånade, med undantag av de lättlästa böckerna. (s 43) Det är dock oklart 

om detta beror på att skyltningen som marknadsföringsstrategi inte fungerar för 

målgrupperna, eller om de ovana biblioteksbesökarna tagit för givet att sådana 

temaskyltningar inte var anpassade dem. 

 

Också Myllylä & Näslunds uppsats innehåller observationer från olika bibliotek. De 

intervjuade ett antal respondenter och kompletterade intervjuerna med observationer. De två 

studenterna granskade hur den fysiska miljön såg ut på de bibliotek där respondenterna 

arbetade. Endast två av sex respondenter uppgav att de medvetet placerade lättlästa böcker så 

att de var lättillgängliga. Studenterna upplevde detta som positivt, i jämförelse med de fyra 

andra biblioteken. På dessa fanns det visserligen hyllor med lättläst, men för att hitta dem 

krävdes viss vana och förmåga att orientera sig genom lokalen (2004).  

 

Anmärkningsvärt i denna studie är att en majoritet av respondenterna inte ansåg att 

nybörjarlitteratur behövde särskiljas från det lättlästa beståndet. En bibliotekarie beskrev 

exempelvis att hyllan märkt nybörjarläsning innehöll såväl pek- och ABC-böcker som 

lästräningsböcker. Dessa böcker var märkta med Lättläst på bokryggen. De böcker med 

lättläst text som var avsedda för äldre barn, avskildes inte från det vanliga beståndet. Även 

dessa hade etiketten Lättläst (ibid., s. 40). På ett annat bibliotek fanns ingen hylla med lättläst, 

däremot fanns en hylla som kallades Snabbläst. Där samlades nybörjarlitteratur och lättlästa 

böcker, med mer avancerat material vars omfång var tunt (s. 49).  

 

Sammanfattningsvis konstaterade Myllylä & Näslund att alla bibliotek tillämpade olika 

system och skillnaderna var mycket stora. Detta gällde både märkning och placering av 

böckerna. En gemensam nämnare var dock att samtliga bibliotek i viss utsträckning 

marknadsförde de lättlästa böckerna, genom att skylta med dem i nära anslutning till hyllan 

där de placerats (ibid., s. 57). Författarna drar i sin diskussion inga slutsatser utifrån de 

observationer som gjort. Däremot konstaterar de att skillnaderna är problematiska.  

 

3.4 Skolbibliotek och elever med särskilda behov  
Befintlig forskning om hur arbetet med lättlästa böcker fungerar på svenska skolbibliotek är 

mycket sparsam. 2011 genomfördes CFLL, i samarbete med Lärarförbundet, en 

enkätundersökning om skolbibliotekens möjligheter att stötta elever med lässvårigheter. 

Resultatet presenterades i rapporten Läsförmåga, en demokratifråga.  

 

Enligt rapporten saknar 36 procent av skolorna en handlingsplan för hur man ska stötta elever 

med lässvårigheter. Skolledare upplevde att elever har god tillgång till lättlästa böcker, men 

att det behövs ökad kunskap om läsutveckling bland elever och hur man kan arbeta med 

litteratur för olika behov. Lässvaga elever behöver bibliotekspersonal som kan vägleda dem 

till att hitta passande böcker. Många bekräftar bilden att skolbiblioteken spelar en viktig roll 

för att stötta elever med lässvårigheter. I rapporten beskrivs hur elever med läshinder undviker 

svårigheterna och sällan läser. Utan tillräckligt stöd finns därför en tydlig risk att eleven helt 

slutar läsa och därmed minskar läsförmågan ytterligare. Det får i längden konsekvenser för 

elevens läsutveckling och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen 

(Lärarförbundet & Centrum för lättläst, 2011). 

 

Liknande undersökningar har gjorts tidigare, bland annat i USA. Där forskas inte mycket om 

lättlästa böcker specifikt, men många forskare studerar anpassningar för elever med särskilda 

behov. I detta område ingår anpassningar i olika skolmiljöer, såsom skolbibliotek. Två 

sammanhörande BoI-studier genomfördes 2008 och 2012. Den första ingick i en 

studentuppsats av Allen (2008). Den andra genomfördes av att en etablerad forskare, Hill 

(2012), som replikerade Allens studie. Hill använde andra respondenter, i ett annat geografiskt 
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område, men genomförandeprocessen var den samma. Hills studie genererade en artikel i den 

vetenskapliga tidskriften School Library Research (SLR).  

 

Studierna bestod av enkätundersökningar och syftet var att undersöka relationen mellan 

skolbiblioteket och elever med behov av särskilt stöd. Frågorna rörde både skolbibliotekariens 

kunskap om dessa elever och om den hjälp som erbjuds. I gruppen med elever med behov av 

särskilt stöd ingår både elever med inlärningssvårigheter och olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Men även fysiskt funktionsnedsatta, rullstolsburna och blinda elever 

ingår, vilken innebär att endast en liten del av studien tas upp i denna uppsats. 

  

Tre av fyra skolbibliotekarier hade, enligt Allen, ingen eller mycket dålig kunskap om hur 

man bäst kunde hjälpa olika elever med särskilda behov. De bibliotekarier som angav att de 

hade god kunskap, hade samtliga fått denna från skolans specialpedagoger. På frågan om 

bibliotekarierna skulle vilja ha mer information svarade samtliga ja. Hälften av 

respondenterna tyckte att det var bäst om en specialpedagog som kände de berörda eleverna 

gav information. Övriga önskade utbildning på området via konferenser, utvald litteratur eller 

gemensamma utbildningsdagar. Bland Hills respondenter gavs en något ljusare bild av 

kunskapsläget, en tredjedel av respondenterna uppgav att de hade bättre än kunskap 

genomsnittet. Ingen uppgav att de helt saknade kunskap. (Hill, s. 4; Allen, s. 14-17). 

 

Både Hill och Allen påpekar att eftersom enkäten varit frivillig, så kan inte resultaten anses 

representativa för alla skolbibliotekarier. Det är möjligt att de som svarade själva var 

intresserade av ämnet och därför kunde mer än genomsnittet. Hill konstaterade även att 

tidpunkten för hennes enkätundersökning, strax före jul, orsakade lågt deltagande (Hill, s. 12; 

Allen, s. 7-8). 

 

En annan fråga som ställdes i studien, och som är högst relevant för denna uppsats, är vilken 

service skolbiblioteken faktiskt erbjöd elever med särskilt behov av stöd. Hill rapporterade att 

93 % av biblioteken hade ”high interest/low reading level” böcker, alltså böcker som är 

tekniskt lättlästa med korta meningar, stort radavstånd etc. Det var dock bara 70 % som 

uppgav att de hade sådana lättlästa böcker som även innehållsmässigt var anpassade för elever 

med behov av särskilt stöd (Hill, s. 7).  

 

Allen redovisade nästan identisk statistik på frågan om vilken service som erbjöds. Däremot 

skiljde sig resultaten när det gällde anpassad information till eleverna. Bland Allens 

respondenter uppgav 70 % att elever med särskilda behov fick individuell hjälp av 

bibliotekarien. Bland Hills respondenter var motsvarande siffra 50 %, men ytterligare 20 % 

angav att de gjorde anpassningar som att upprepa information eller tala tydligare om de visste 

att det fanns elever i gruppen som behövde det stödet (Hill, s. 8; Allen, s. 24). 

 

De slutsatser som både Allen och Hill drar är att skolbibliotekarierna som deltagit i 

undersökningen gör vad de kan med de resurser som erbjuds. De ansvarar till stor del själva 

för att inhämta den kunskap som de behöver för att hjälpa elever med behov av särskilt stöd. 

Detta innebär att vilka insatser som erbjuds, och kvalitén på dessa, beror på den individuella 

skolbibliotekariens vilja och förmåga att utbilda sig själv (Hill, s. 12; Allen, s. 25). Allen 

konstaterar att frånvaron av hjälpinsatser på vissa skolor kan ha många orsaker. Exempelvis 

har små skolor där bara några få elever har behov av särskilt stöd, mindre möjligheter att 

erbjuda hjälp. Om det rör sig om olika typer av hjälpbehov, väljer många att erbjuda enklare 

men sämre anpassade insatser. Allen använder här high interest/low reading level böcker som 

ett exempel, biblioteken kan investera i inköp och marknadsföring av tunna, lätt- och 

snabblästa böcker som även kan intressera elever utan särskilda behov (Allen, s. 25-26).  

 

Hill konstaterar avslutningsvis att mer forskning behövs. Hon påtalar att de resultat som 

hennes studie genererat kan användas som utgångspunkt för vidare studier (Hill, s. 12). 
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3.5 Särskilda hyllor för lättlästa böcker 
Det råder brist på forskning om betydelsen av lättlästa böckers placering på separata hyllor 

kontra integrerade i resterande bestånd. MTM menar att skolbibliotek inte behöver ha en 

särskild hylla för lättlästa böcker. Detta för att ointresserade och ovana läsare inte naturligt 

söker sig till lättlästhyllan. De vill inte utmärka sig och vissa känner inte ens till att det finns 

lättlästa böcker. (Myndigheten för tillgängliga medier, 2016) 

 

3.5.1 Genre-klassificering 
En bredare fråga, som diskuterats flitigt de senaste decennierna, är om det är fördelaktigt att 

bryta ut vissa typer av böcker ur beståndet. Särskilt mycket diskuteras genre-klassificering, 

alltså att exempelvis deckare får en egen hylla istället för att sorteras utifrån författarens 

efternamn. Det finns många exempel på bibliotek, både i Sverige och internationellt, som helt 

eller delvis har övergått till att klassificera skönlitteratur utifrån genre.  

 

En studie gjordes 1998 i USA, där man undersökte vilken effekt som genre-klassificering 

hade på cirkulationen av ungdomsböcker. Studien gjordes på ett folkbibliotek, där 

bibliotekarierna identifierade ett antal populära genrer och placerade ett urval av 

ungdomsböckerna på genre-hyllor. Rohde, Hoey och Chamberlain, som står bakom studien, 

menar att för att öka ungdomars intresse för läsning och biblioteksbesök, så måste biblioteken 

se till att ungdomsböcker är tillgängliga och så lätta som möjligt att hitta. De menar att det 

enklaste sättet att göra detta är att organisera ungdomsböcker utifrån genre snarare än 

författare.  

 

Rohde, Hoey och Chamberlain (1998) hänvisar till många tidigare studier som har gjorts, den 

första redan 1902. Fem olika studier har alla visat att biblioteksbesökare, inte specifikt 

ungdomar, upplevde att skönlitteratära böcker var enklare att hitta om de stod tillsammans 

med andra liknande böcker. I två av studierna kunde man statistiskt påvisa att genre-

klassificering ökade cirkulationen.  Utifrån dessa bevis la författarna fram två hypoteser. Den 

första var att genre-klassificering av ungdomsböcker skulle öka cirkulationen, den andra att 

ungdomar som besökte biblioteket skulle föredra det nya systemet framför den gamla 

alfabetiska ordningen. De lyckades styrka den första hypotesen genom att jämföra utlån 

mellan de genre-klassificerade böckerna och hela beståndet. 20 % av beståndet var i 

cirkulation under studien, men hela 38 % av de genreklassificerade böckerna lånades ut. I en 

enkätundersökning som gjordes bland låntagarna visade det sig att hela 80 % föredrog det nya 

systemet, vilket styrkte deras andra hypotes.  

 

En intressant observation från studien var att författarna upplevde att informationsöverflödet 

minskade. Ungdomarna kände sig mindre förvirrade när de botaniserade bland böcker. 

Särskilt när det rör sig om stora samlingar, verkar genre-klassificering kunna underlätta för 

ungdomar som har svårt att hitta böcker på grund av alltför många valmöjligheter. Författarna 

menar att ungdomar inte har samma val- och beslutsförmåga som vuxna och därför är mer 

känsliga för informationsöverflöd (ibid.). 
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4. Teori   
För att finna lämplig teori har jag valt att söka mig utanför det egna akademiska fältet. Det 

finns tidigare forskning och teorier kring flera komponenter som ingår i denna uppsats. Men 

lättlästa böckers externa egenskaper, som hyllplacering och skyltning kan sägas vara, är ett 

relativt outforskat område. En vetenskaplig disciplin som däremot behandlar arbetet med att 

placera och göra reklam för något, är marknadsföring. I detta kapitel presenteras en 

marknadsföringsmodell för kulturverksamheter, som jag avser använda vid analys av den 

empiri som samlas in.  
 

4.1 Colberts marknadsföringsmodell 
Den kanadensiske professorn Francois Colbert har akademisk bakgrund inom marknadsföring 

och intresserar sig för hur traditionella modeller inom professionen kan användas för, eller 

anpassas till, olika områden. I sin bok Marketing Culture and the Arts från 2001 har han tagit 

fram en modell som enligt honom speglar hur marknadsföring idealt bör genomföras inom 

kulturverksamheter. Colbert nämner bibliotek och museum som exempel på verksamheter där 

traditionella modeller inte fungerar. Orsaken är enligt honom att kulturella produkter inte i 

första hand utvecklas för att tillgodose en existerande efterfrågan bland konsumenter. (s 8ff) 

Skillnaden blir särskilt tydlig om man ser på böcker och bibliotek. En författare kan skriva en 

skönlitterär bok på begäran av sitt förlag, då det framgått att det finns en efterfrågan. Dessa 

böcker marknadsförs enligt traditionella modeller. Det är dock möjligt att författaren skriver 

för andra ändamål, med personliga avsikter som inte är maximal vinst. Det kan röra sig om ett 

konstnärligt uttryck eller författarens vilja att förmedla en berättelse. En sådan bok ingår i 

kulturverksamheters utbud, snarare än vinstdrivande aktörers. Ett bibliotek kan tänkas 

inkludera boken i sitt bestånd eftersom personalen ”köper” författarens budskap. Ett bibliotek 

vars mål är att med ett så brett utbud som möjligt, erbjuder såväl populära och efterfrågade, 

som alternativa och konstnärliga böcker. (Jfr Colbert, s. 16f)   
 

4.1.1 Marknadsföringsmodell för kulturverksamheter 

I figuren på nästa sida syns Colberts marknadsföringsmodell för kulturverksamheter. Den 

beskriver hur man med hjälp av olika informationssystem och de kontrollerbara variablerna 

pris, placering och påverkan kan marknadsföra en produkt. Modellen visar den process som 

marknadsföringen av produkten idealt genomgår. 

 

Enligt Colbert startar processen inom kulturverksamheten, där aktören har en produkt och 

behöver hitta potentiella köpare eller användare. När aktören bestämt vilken målgrupp som 

produkten har, så anpassas pris, placering och påverkan utifrån denna. Detta är en typ av 

marknadsföring, där produkten förekommer marknaden, som är mycket ovanlig bland aktörer 

utanför kultursektorn. Inom kulturverksamheter styrs inte utbud av efterfrågan. (s. 16) 

 

4.1.2 Användning inom BoI 
Det finns mycket begränsad information kring hur Colberts marknadsföringsmodell för 

kulturverksamhet används på svenska bibliotek. Det är oklart om den alls fått genomslag, den 

omnämns inte i någon större utsträckning inom BoI-forskning.
8
 På magisternivå har modellen 

dock använts inom BoI åtminstone en gång tidigare. I uppsatsen LL-böcker på bibliotek 

(Dahlberg 2007) användes modellen för att analysera hur ett antal folkbibliotek arbetade med 

lättläst. Dahlberg konstaterade att Colberts modell visar vikten av att bibliotekarier känner till 

målgruppen för, och arbetar aktivt med lättlästa böcker. Detta eftersom det är med hjälp av 

låntagarna som biblioteket kan förbättra marknadsföringen. (Dahlberg, s. 28, 42) 

 

                                                 
8
 Uppslag som Colbert, kulturverksamhet och marknadsföringsmodell (även engelska motsvarigheter) har inte 

indexerats eller använts som nyckelord, inga relevanta träffar genereras vid sökning i summon eller LISA. Enligt 

Scopus citeras Colbert i 118 artiklar, ingen av dessa inom BoI.  
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Figur 1. Colberts marknadsföringsmodell för kulturverksamheter 

 

 

4.1.3 Colberts modell – steg för steg    
Marknadsföringsprocessen startar först när en produkt finns tillgänglig. För en detaljerad 

genomgång av modellens komponenter hänvisas till Colberts bok, nedan följer en förenklad 

beskrivning.  

1. Den kulturella produkten finns hos aktören. För att finna potentiella konsumenter 

behöver man samla in och analysera data. 

2. I första hand används data som redan existerar, exempelvis offentliga rapporter och 

statistik. Även interna källor, som tidigare produkters försäljningssiffror studeras. Vid 

behov görs marknadsundersökningar. 

3. Produkten finns tillgänglig för tilltänkta målgrupper. Det kan handla om provexemplar 

eller små upplagor. Om produkten är en föreställning kan det röra sig om en 

förhandsvisning.  

4. Aktören samlar in data, både kvalitativ (recensioner och eventuella klagomål) och 

kvantitativ. Utifrån all tillgänglig information gör man en analys och man utformar en 

marknadsföringsstrategi.  

5. Eftersom produkten redan finns, så består marknadsföringsstrategin av tre P. Pris och 

plats kan ha fastställts på förhand. Kulturverksamheten kan vara en teater med bara en 

salong och priset kan ibland vara gratis eller produktionskostnaden. Påverkan är all 

form av PR, reklamkampanjer och direkt marknadsföring. 

6. Produkten lanseras till hela marknaden när strategin är färdig. Colbert tillägger (s.21) 

att det finns ytterligare en komponent att ta hänsyn till: tid. Man stannar inte så fort det 

sjätte steget är taget, utan måste ständigt förnya strategin. Nya recensioner och 

försäljningssiffror, eller avtagande intresse på grund av produktens ålder, kan leda till 

sänkt pris eller en ny reklamkampanj. 

Medan Colbert inte tydligt illustrerar detta i sin modell, så kan man ur hans beskrivningar 

tolka steg 3 till 6 som en cirkulär process, snarare än en avslutad sådan. Han förklarar att 

marknaden ständigt förändras, vilket leder till att även marknadsföringsprocessen måste 

förnyas och ibland göras om helt.   
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5. Metod  
För att kunna undersöka hur olika faktorer påverkar utlån av lättlästa böcker, har jag valt att 

studera ett specifikt bibliotek, ett fall. Detta är passande eftersom uppsatsen omfattning inte 

ger utrymme för studie av flera olika bibliotek, eller för jämförelse mellan dessa. Studien 

innehåller främst kvantitativa element. 
 

5.1 Fallstudien som forskningsmetod  
Jag använder fallstudien som metod, eftersom jag bedömer att den kan tillämpas väl på det jag 

vill undersöka. Som forskningsdesign är fallstudien flexibel. Vilka metoder som används för 

insamling av information beror på omständigheterna. Man strävar efter att studera ett fenomen 

i sin naturliga kontext, och söker efter svar på frågor kring ”hur” och ”varför” snarare än 

”vad” och ”hur många” (Merriam 1994, s.22ff). 

 

Den induktiva utgångspunkt som fallstudien har, är lämplig när fenomenet som studeras är 

relativt outforskat och det saknas hypoteser att pröva (s.27). Som nämnts i föregående kapitel, 

finns det forskning kring flera olika komponenter i den helhet som jag vill studera, men ingen 

har fört samman dessa kunskaper och teorier för att undersöka hur de påverkar ett fall. Det 

finns exempelvis forskning kring lättläst litteratur och hur sådan ska utformas för att nå sin 

målgrupp. Vidare finns det litteratur och en teori, läsandet cirkel, som behandlar både barns 

läsning i allmänhet, och mer specifika frågor kring skyltning och hyllplacering.   
 

5.2 Validitet och reliabilitet   
Fallstudien som metod får ibland kritik eftersom den inte genererar resultat med hög validitet. 

Särskilt gäller kritiken den externa validiteten. Frågan är om ett enda fall kan ligga till grund 

för generaliserande slutsatser. Hög validitet får man i regel genom ett stort och representativt 

urval, något som fallstudien inte möjliggör. Det bör dock framhävas att fallstudiens syfte 

sällan är att dra slutsatser som kan överföras till att gälla andra fall (Bryman 2002, s. 44, 67f). 

 

Denna fallstudie syftar till att undersöka utlåning av lättläst litteratur på ett utvalt 

skolbibliotek. Slutsatserna som dras kan ge indikationer på några, men inte alla, faktorer som 

påverkar utlån. Andra skolbibliotek kan använda denna studie som vägledning vid beslut 

kring hur lättläst litteratur bör hyllplaceras och exponeras. För att få ett resultat utifrån vilket 

man kan bygga generella teorier, krävs vidare forskning. 

 

De områden som studeras genom den valda metoden är i regel mångdimensionella och i 

ständig förändring. Det rör sig således sällan om studie av statiska objekt, vars egenskaper 

styrs av naturlagar. Objekten består ofta av människor och deras agerande i olika situationer. 

Detta innebär att man inte kan tala om reliabilitet i traditionell bemärkelse. Det är i praktiken 

omöjligt att uppnå samma resultat två gånger, om studien inte görs i en strikt kontrollerad 

miljö. I naturlig miljö påverkas människans agerande av alltför många variabler (Merriam, s. 

180). Något som kan, och bör, kontrolleras vid fallstudier är den inre validiteten. Det finns en 

rad åtgärder man som forskare kan ta till för att förbättra denna. Ett exempel är triangulering, 

som innebär att man använder information från mer än en källa (s.179). Slutsatserna i denna 

studie kommer att bygga på tre delvis oberoende källor. I kapitel tre gav en 

forskningsöversikt, jag redovisade vilken kunskap som redan finns om ämnet. Andra 

forskares resultat påverkar därför min studie. De två andra källorna utgörs av statistik som 

granskas och av en intervju. Båda dessa källor är bundna till det specifika fallet. 

En annan åtgärd man kan använda för att förbättra den inre validiteten är att genomföra 

observationer under längre tid (s.180). Tidsaspekten upplevs inte som ett problem i denna 

studie, eftersom de statistiska data som används rör ett helt läsår.    
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5.2.1 Klargörande av egen roll   
Som kommunalt anställd och tillsvidare placerad på det skolbibliotek som studeras, kan min 

roll som opartisk ifrågasättas. Jag har under arbetets gång varit medveten om detta problem 

och försökt hålla mig distanserad från det jag granskar. Det är naturligt att jag personligen 

önskar att de satsningar som vi gör blir framgångsrika, men långsiktigt är jag mer intresserad 

av att förstå vad som fungerar och varför. Om denna studie visar att Talavidskolans bibliotek 

blivit sämre på att nå ut med lättlästa böcker till elever som behöver sådana, är det en 

framgång i form av ett misstag vi gjort och kan ta lärdom av. 

 

Det är viktigt att poängtera att jag inte är anställd på Talavidskolan, utan jag har en så kallad 

välfärdsanställning inom kommunen. Min anställning är oberoende av arbetsplatsen. I denna 

position har jag varken ansvar för beståndsutveckling eller för ekonomi. Jag genomför dagliga 

sysslor såsom utlån och litteraturförmedling.  

 

5.3 Insamling av data  
Tre olika källor används för att besvara de tre olika frågeställningarna. Två av dessa källor är 

statistik data som samlats in på det aktuella biblioteket. Den tredje källan är en kvalitativ 

intervju med den ansvariga lärarbibliotekarien. 

    

5.3.1 Hyllplacering  
Den första frågeställningen lyder ”hur påverkar hyllplacering utlån av lättlästa böcker?” 

Det finns på det aktuella biblioteket lånestatistik sparad från fyra olika perioder. Jag avser 

studera denna statistik, granska ifall all data är av värde för studien och sedan analysera ett 

urval. Det är känt att två av de mätta perioderna direkt omger omplaceringen av lättlästa 

böcker. Det rör sig om terminen före respektive efter omplaceringen, två lika långa 

tidsintervall med exakt samma bestånd. 

 

Målet med granskningen av denna statistik är att finna huruvida den ändrade placeringen har 

bidragit till ökad – eller minskad – utlåning av de lättlästa böckerna. Det aktuella beståndet 

var vid mätningens början såpass litet att inget ytterligare urval kommer att göras från min 

sida. Det har av ansvarig lärarbibliotekarie endast bekräftats att trettio böcker omplacerades i 

ett första skede. Bland dessa förekom dubbletter och längre bokserier, vilket ledde till att 

endast data från tjugo poster användes vid mätningen. Samtliga dessa data ingår i min 

granskning, men i redovisning och analys exkluderas böcker som ej varit i cirkulation. Sådana 

exemplar, med noll utlån under lång period, har sedan mätningen gallrats bort även från 

bibliotekets hyllor.
9
 

 

5.3.2 Skyltning  
Den andra frågeställningen är: ”Hur påverkas utlåning av lättlästa böcker av medvetna 

marknadsföringsstrategier såsom skyltning?” Som ett komplement till utlåningsstatistik från 

ovan nämnda intervall, finns det registrerad data rörande utlån av skyltade böcker. Under en 

kort period skyltades extra mycket med lättlästa böcker, på flera olika platser i det aktuella 

biblioteket. Bibliotekspersonal antecknade vilka böcker som placerats var, och registrerade 

varje gång någon av dessa böcker lånades. Ansvarig lärarbibliotekarie sammanställde statistik 

över vilka av dessa böcker som blev utlånade. Det är denna statistik som här granskas och 

analyseras. Målet med detta är att finna huruvida skyltning påverkat utlån av lättlästa böcker.   

 

 

 

                                                 
9
Eventuella poster som saknar utlåningsstatistik från en eller flera perioder, på grund av t.ex. förlust av exemplar, 

saknar relevans för denna studie 
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5.3.3 Intervju   
”Hur fungerar en marknadsföringsmodell som analysverktyg, när man granskar ett projekt 

på skolbibliotek?” Intervjun syftar inte direkt till att besvara denna frågeställning, utan 

respondentens svar används som ett komplement till min analys, där modellen används. 

På det aktuella skolbiblioteket jobbade man ej medvetet utifrån någon särskild modell. 

Colberts marknadsföringsmodell för kulturverksamhet ger riktlinjer för hur man bör 

marknadsföra och arbeta för att uppnå skolbibliotekets mål. Medan analys av kvantitativa 

data, i form av utlåningsstatistik, används för att utifrån modellen undersöka faktiska samband 

mellan placering, skyltning och utlån, krävs viss kvalitativ data för att bedöma modellens 

praktiska värde. En mindre, delvis strukturerad intervju med ansvarig lärarbibliotekarie 

genomförs efter det att arbetet med insamlad statistik avslutats. Under intervjun redovisas 

resultatet och respondenten får möjlighet att reagera på detta.  

 

Intervjun görs av tre orsaker. För det första var en av förutsättningarna för undersökningen, att 

bibliotekarie fick ta del av resultatet och förslag på hur man bör arbeta vidare. För det andra 

behövs det vid användning av Colberts modell ett tydligt definierat mål för marknadsföringen. 

Då inget mål skrevs ner vid projektets början, önskas i efterhand en definition av detta från 

respondenten. Den tredje, och för frågeställningen högst relevanta, orsaken till intervjun är att 

presentera Colberts modell för respondenten och ta del av dennes åsikter kring modellens 

användbarhet. Målet är således att kontrollera huruvida respondenten, i rollen som 

lärarbibliotekarie, anser att en marknadsföringsmodell kan och bör användas vid arbetet med 

att förmedla lättläst litteratur. 
    

5.4 Analys utifrån Colberts modell    
Analysen inleds med en granskning av resultatet, och resonemang kring de olika delarnas 

innebörd. Därefter följer en analys utifrån Colberts modell. En tolkning av modellen, 

anpassad för skolbiblioteket, används i denna analys. Utifrån modellen analyseras resultatet 

som helhet. Analysen innehåller fyra moment: 

 

1. Sammanställning av data. Detta är den statistik som finns med i resultatredovisningen. 

2. Definition av målet. Vad skolbiblioteket ville uppnå framgår i intervjun som finns 

med i resultatredovisningen. 

3. Applicering av modellen. Steg för steg appliceras modellens olika delar på statistiken 

och det definierade målet. 

4. Analysresultat. Bedömning och slutsatser som kan dras utifrån Colberts modell. 

 

Viktigt att notera är att alla moment utom det tredje endast kortfattat beskrivs i analysen, 

eftersom de behandlas i uppsatsens övriga delar. De slutsatser som fjärde momentet genererar 

bör inte förväxlas med slutsatser som återfinns i uppsatsens diskussionsavsnitt. Förstnämnda 

utgår endast från Colbert, emedan sistnämnda är mina slutsatser utifrån det resonemang som 

jag fört.  
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6. Resultat  
De beskrivande texter som förekommer i detta kapitel är hämtade från den intervju som 

genomfördes med Talavidskolans lärarbibliotekarie den sjätte augusti 2014. Respondenten har 

själv valt att medverka men omnämns endast som lärarbibliotekarien. Intervjun, som var 

delvis strukturerad, utgick från ett antal frågor som återfinns i bilaga A. Statistik som 

presenteras i kapitlet senare delar är sammanfattad för att enkelt och tydligt visa resultatet. 

Hela det statistiska materialet finns i bilaga B och C. 

 

6.1 Presentation av fallet – Talavidskolan   
På Talavidskolan, som har drygt trehundra elever i åldrarna 6 till 12 år, jobbar vid tiden för 

denna studie en lärarbibliotekarie. Hon har andra uppdrag på skolan, men är i biblioteket 

ungefär tjugo timmar i veckan. Lärarbibliotekarien beskriver Talavidskolans bibliotek som ett 

relativt modernt men ändå traditionellt bibliotek. Nästan hela beståndet består av tryckta 

böcker, vilket syns tydligt i lokalen som består av bokhyllor, sittplatser, två datorer och ett 

skrivbord som fungerar som lånedisk. Biblioteket ansvarar även för utlämning och förvaring 

av media såsom talböcker och mp3-spelare. Det rör sig både om media som tillhör 

bibliotekets egna bestånd, och förmedling av hjälpmedel som tillhör skolan specialpedagog. 

 

6.1.1 Bibliotekets utseende och historia   
Talavidskolans bibliotek ligger sedan drygt fem år tillbaka på andra våningen i skolans 

huvudbyggnad. Rummet är ett tidigare klassrum och lokalerna runt omkring tillhör för 

närvarande årskurs fem och sex. Lärarbibliotekarien beskriver att det har blivit en naturlig 

mittpunkt, dit eleverna gärna går. Från början bestod inredningen av stora bord och stolar i 

trä, medan väggarna var helt täckta av plåtbokhyllor. 
  

”Jag vikarierade som lärare på Talavidskolan några gånger 

under åttiotalet. När jag började som lärarbibliotekarie 2007 

kände jag igen bibliotekets inredning. Det var samma soffor 

och bord som stått i lärarrummet tjugo år tidigare.” 

Eleverna beskrev skolbiblioteket som tråkigt, slitet och fullt med gamla böcker och möbler. 

Enligt lärarbibliotekarien hade ingen haft tid att gallra på flera år. 2008 beslutades om en 

upprustning av lokalen och inför höstterminen 2010 stod det nyrenoverade biblioteket klart. 
 

”Genom ett projekt som kallades Idébibliotek 1.0 fick vi pengar 

att måla om och köpa helt nya möbler. Ett bilderbokstråg och 

två vagnar är det enda som finns kvar från det gamla biblio-

teket... Det nya biblioteket är stilrent vitt/rött, det är hemtrevligt 

och fullt av böcker.” 

De nya bokhyllorna är av modellen Expedit från IKEA, de är olika höga och långa, men har 

gemensamt att de istället för vanliga hyllplan består av kvadratiska fack. Lärarbibliotekarien 

förklarar att facken, som är 30x30x30 centimeter, visserligen försvårade uppradningen av 

böcker, men gav förbättrade möjligheter till skyltning i hyllorna. Eftersom flera hyllor var 

knappt en meter höga, kunde man dessutom använda ytan ovanpå för elevutställningar eller 

temaskyltning. 

 

Lärarbibliotekarien beskriver att det för henne är självklart att tänka på marknadsföring i 

biblioteket. Hon menar att detta är en viktig del av hennes uppdrag. Hon tror att brist på tid 

och resurser leder till att lärarbibliotekarier på många skolor inte prioriterar marknadsföring.  

I samband med renoveringen gallrades en stor mängd böcker, för att hålla beståndet aktuellt 

och intressant. Många av de kvarvarande böckerna lagades, plastades om och fick nya 

etiketter på ryggen. De lättlästa böckerna blev tvärt om av med en etikett. I samråd med 
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skolans specialpedagog hade lärarbibliotekarien kommit fram till att den röda prick som 

identifierade lättlästa böcker, ledde till negativ särskiljning. De uppfattade att flera elever som 

behövde lättläst ogillade de röda prickarna. I och med att prickarna togs bort så integrerades 

det lättlästa beståndet helt bland bibliotekets vanliga Hcg-böcker. Varken fysisk placering, 

klassificering eller märkning skiljde sig åt. 

 

6.1.2 Omorganisation   
Sommaren 2012 genomförde lärarbibliotekarien, tillsammans med denna uppsatsens 

författare, ett projekt som gick ut på att omorganisera delar av beståndet. Främst berördes de 

lättlästa böckerna, som flyttades till en helt egen hylla. Lärarbibliotekarien beskriver att 

bakgrunden till omorganisationen var misstankar om att de lättlästa böckerna inte nådde fram 

till sina tänkta läsare eftersom det inte fanns någon synlig skillnad, och skolans lärare hade 

dålig kunskap om hur man kunde hitta lättlästa böcker. Motiveringen att ha lättlästa böcker 

”gömda” bland vanlig Hcg-böcker var att eleverna som behövde lättlästa böcker skulle kunna 

låna dem utan att gå till en specialhylla. Men nu lånade de inte böckerna, för att de inte hittade 

dem någonstans alls. 
 

”Syftet med omorganisationen var att se till att de lättlästa 

böckerna lånades, eftersom vi visste att det fanns barn som inte 

hittade dem.” 

Det finns inga skrifter från projektet, inga planer eller mål antecknades. Syftet som hon anger 

är alltså den tanke som funnits och förmedlats muntligt. Formuleringen gjordes först vid 

intervjutillfället. 
 

En förändring som lärarbibliotekarien hade upplevt under det sista läsåret innan 

omorganisationen, var ett ökat behov av lättlästa böcker. Skolan hade bland annat tagit emot 

en grupp nyanlända elever och återfått ansvaret för ett antal elever med särskilda behov, som 

under en period varit placerade på resursskola. Hon menar att det även handlade om en 

generell försämring av läsförmåga och minskat intresse för läsning, bland eleverna. 

 

Ett annat konstaterande som fick lärarbibliotekarien att besluta om en fristående hylla med 

lättlästa böcker, var tendensen bland främst killar att låna så tunna och enkla böcker som 

möjligt. Även pojkar med hög läsförmåga drog sig till hyllor med böcker för yngre elever. Det 

verkade inte ge hög status bland de äldre killarna, om man läste tjocka böcker. Därför var det 

rimligt att anta att det inte heller skulle ge låg status om man endast lånade tunna böcker från 

en hylla märkt med lättläst. ”Att något är lätt betyder att det är bra”, beskriver hon dessa 

pojkars resonemang.   

  

Efter omorganisationen hade samtliga lättlästa böcker placerats i en låg, fristående hylla. På 

grund av det till en början tunna beståndet, fanns det gott om plats och hälften av hyllans fack 

fylldes inte alls. Lärarbibliotekarien beskriver att man inte hade förutsett att beståndet var 

såpass litet, men att det ändå var positivt eftersom de tomma facken, precis som hyllans 

ovansida, kunde användas för skyltning. Hon konstaterade att nästan hälften av de lättlästa 

böckerna kunde skyltas samtidigt.
10

 

 

När lärarbibliotekarien först upptäckte att beståndet var litet, så övervägde hon om urvalet 

hade varit för strikt. Hon bestämde sig dock för att satsa på att fortsättningsvis köpa in så 

många lättlästa böcker som möjligt, istället för att gå igenom Hcg-beståndet på nytt och leta 

efter fler lättlästa böcker. Inför projektet hade lärarbibliotekarien sökt information på internet 

                                                 
10

 Det är viktigt att komma ihåg att det bestånd som fanns vid omorganisationen var mindre än det bestånd som 

sedan ingick i temaskyltningen. Ett stort antal lättlästa böcker köptes in under läsåret, lärarbibliotekariens 

konstaterande att hälften av böckerna kunde skyltas var därför endast korrekt direkt efter omorganisationen. 
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och bland annat läst Vad är lättläst? från specialpedagogiska myndigheten. Hon utgick från 

riktlinjer i denna skrift när hon avgjorde vilka böcker som skulle klassas som lättlästa. 

Exempelvis tittade hon på alla de böcker som hade LIX-värden angivna eller liknande 

gradering, och bestämde att böcker med LIX-värde över 20 var för svåra för att passa in på 

Hcg-hyllan. 

 

På frågan om fortsatt omorganisation av beståndet, det vill säga att utifrån Colberts modell 

upprepa processen med att flytta böcker regelbundet för att se om utlån ökade, svarade 

Lärarbibliotekarien att hon var klart skeptisk. Hon förklarar att det ur 

marknadsföringssynpunkt kan vara värdefullt att upprepa försöket, men det skulle ha en 

ytterst negativ effekt för elever som har svårt att orientera sig i biblioteket. Hon menar att 

eftersom syftet var att få fler elever att hitta de lättlästa böckerna, så vore det kontraproduktivt 

att fortsätta flytta runt böckerna.   

 

6.2 Utlåningsstatistik  
Nedan redovisad statistik gäller utlån av ett urval

11
 böcker från Talavidskolans bibliotek. 

 Period 1 sträcker sig från implementeringen av det aktuella biblioteksdatasystemet, 

fram till 2011-12-31. Perioden är drygt 4 år lång och det är inte känt ifall samtliga 

böcker ingick i beståndet från periodens början. 

 Period 2 pågår mellan 2012-01-01 och 2012-08-13. På grund av att bibliotekets 

öppettider följer läsåret, är den reella perioden vårterminen 2012. 

 Period 3 pågår mellan 2012-08-14 och 2012-12-31. Den reella perioden är 

höstterminen 2012. 

 Period 4 sträcker sig över hela 2013. 

 

Titel     Period 1 2 3 4 

Storck, Åsa. Boken om Mei    6 0 1 0 

Storck, Åsa. Farligt besök    3 1 0 1 

Storck, Åsa. Hampus och Mei   3 1 1 0 

Lundgren, Max. Benny boxaren   6 0 0 0 

Dömstedt, Tomas. Bellas band   11 1 0 0 

Ekholm, Jan Olof. Bra jobbat, grabben   6 0 0 0 

Ekholm, Jan Olof. Skärp dig, grabben   1 1 0 2 

Johansson, Ewa Christina. Tavlans hemlighet  4 1 1 4 

Bratlund, Bente. Fråga chans    6 2 2 0 

Bøgh Andersen, Kenneth. Dödens sång och annat otäckt 13 3 5 5 

Bidstrup, Lise. Dvärgarna från Terra – De försvunna barnen 12 3 0 4 

Werner, Boel. Tora, mesig och modig   4 0 0 1 

Osland, Erna. Rena mörkret    5 0 0 6 

Skåhlberg, Anette. Vattenspår   3 0 1 5 

Nilsson, Ulf. En halv tusenlapp   8 1 0 2 

Antal utlån totalt     91 14 11 30 

Tabell 1. Antalet utlån av varje titel under de fyra mätperioderna 

                                                 
11

 Urvalet gjordes under projektet, all insamlad data redovisas här. De utvalda böckerna var inte representativa 

för hela det lättlästa beståndet, utan bestod av de titlar som lärarbibliotekarien bedömde som populära. Hon 

förklarar vid intervjutillfället att en betydande andel av de lättlästa böckerna som initialt ställdes på hyllan, inte 

hade lånats ut på flera år. Flera av dem har sedan dess gallrats.   
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Den statistik som är relevant för denna undersökning är period två och tre. De kringliggande 

perioderna är olika långa och kan därför vara missvisande. Bibliotekets lättlästa böcker, ett 

bestånd i vilket samtliga objekt ingår, separerades från övriga Hcg-böcker under sommaren 

2012. Period två och tre är lika långa och det är känt att inga objekt tillkom eller utgick under 

dessa perioder. Den enda variabel som ändrats mellan perioderna är böckernas placering. 

Fram till 2012-08-13 existerade ingen distinktion mellan lättlästa och normalsvåra Hcg-

böcker i katalogen, de klassificerades endast som Hcg.  

 

I genomsnitt lånades varje bok ut 0,93 gånger under period två och 0,73 gånger under period 

tre. Det finns dock en statistik felmarginal på cirka 0,13 i det första fallet och 0,26 i det andra 

fallet. På grund av detta går det inte att statistiskt säga att utlånen minskade, utan det man 

istället bör konstatera är att förändringen inte var statistiskt signifikant. 

Period 2: 0,93 ± 0,13 Mellan 0,80 och 1,06 

Period 3: 0,73 ± 0,26 Mellan 0,47 och 0,99 

 

Om man ser till hela urvalet och samtliga mätperioder, istället för varje enhet (bok) och de 

relevanta perioderna, får man det resultat som syns i diagram 1. Det blir här tydligt att 

skillnaden mellan perioden direkt före (2) och direkt efter (3) omorganisationen är liten. 10 

procent av utlånen skedde under period 2, jämfört med 7 procent under den tredje perioden. 

Med den statistiska felmarginalen saknas belägg för att konstatera en minskning. 

     

 

Diagram 1. Fördelningen av utlån mellan perioderna 

    

6.3 Resultat av temaveckor  
Under totalt fyra veckor satsade biblioteket på att skylta med lättlästa böcker. Enligt 

Lärarbibliotekarien var satsningen medvetet utformad så att det efteråt skulle gå att jämföra 

hur framgångsrika olika skyltningar var. Målet var att öka utlånet av de lättlästa böckerna, 

men lärarbibliotekarien var även nyfiken på hur viktig skyltningens placering var, och om 

vissa platser var mer effektiva än andra. Inledningsvis var tanken att skyltningen skulle stå 

framme i en eller max två veckor. Detta eftersom temaskyltningar enligt lärarbibliotekarien 

inte brukade pågå längre. 

 

Då statistiken sammanställdes efter två veckors temaskyltning, lärarbibliotekarien förklarar att 

det var i samband med elevernas påsklov, konstaterades att mer statistik behövdes för att 

kunna dra slutsatser. Därför fortsatte temaskyltningen även två veckor efter lovet. Alltså 

pågick ”temaveckan” i själv verket i fyra skolveckor.   
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7% 

21% 
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Period 1
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Period 4
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Lärarbibliotekarien förklarar att det inte sattes upp några textskyltar eller annan information 

som angav att det var lättläst tema. De som lärt sig känna igen lättlästa böcker förstod temat 

eftersom de skyltade böckerna var märkta med en rosa remsa. Remsans betydelse är känd 

bland personal och bland elever som har ett känt behov av lättläst. Det finns dock ingen 

skriftlig information uppsatt och det står ej angivet i boken att det rör sig om lättläst litteratur. 

Trots att man vid omorganiseringen valde att gå emot teorin, så misstänkte lärarbibliotekarien 

fortfarande att det fanns ett fåtal elever som skulle välja bort böcker om det stod uttryckligen 

på dem att var lättlästa. Den rosa remsan tillkom under januari 2013. Lärarbibliotekarien 

beskriver att man redan vid omorganisationen pratade om att märk böckerna diskret, men det 

dröjde innan man hade tid att fixa det. 

 

Under temaveckorna kunde lättlästa böcker ha en av fyra placeringar – fem om man inklude-

rar utlånade böcker – enligt kategorierna nedan: 

 K1 - Skyltning ovanpå hyllan: Ovanpå den cirka en meter höga bokhyllan, som 

rymmer det lättlästa beståndet och som är märkt med "Lättläst – Hcg", placerades fyra 

bokställ. Här skyltades fyra lättlästa böcker. 

 K2 - Skyltning i hyllan: Den lättlästa hyllan består av åtta kvadratiska fack. I sju av 

dessa fanns det tillräckligt med utrymme för att skylta med böcker. Här skyltades sju 

lättlästa böcker. 

 K3 - Skyltning på annan plats: På en annan hylla i biblioteket, där det normalt skyltas 

med Hcg-böcker, reserverades ett bokställ för en lättläst bok. Här skyltades med ett 

tiotal svårlästa böcker och en lättläst. 

 K4 - Ingen skyltning: Den fjärde kategorin bestod av det kvarvarande lättlästa 

beståndet. Dessa stod på sin ordinarie plats i den lättlästa hyllan. 

Medan temat pågick under fyra veckor, var det inga böcker som behöll sin position i de tre 

första kategorierna under mer än en vecka. Om en bok inte hade lånats ut efter sju dagar, 

flyttades den tillbaka till sin ordinarie plats och en annan lättläst bok ställdes fram. Detta 

menar lärarbibliotekarien att man gjorde för att skapa variation och undvika att skyltningen 

bestod av böcker som ingen ville låna. 

 

Totalt ingick 48 böcker vid någon tidpunkt i de tre första kategorierna. Det lättlästa beståndet 

hade vid temats början växt till 73 böcker, vilket innebar att ca 2/3 av böckerna skyltades. 

Enligt lärarbibliotekarien var urvalet i grunden slumpvis, men dubbletter och uppföljare 

undveks. 

 

 

 

 
 

        

   Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Totalt  

 Kategori 1 1 0 0 2 3  

 Kategori 2 0 4 1 0 5  

 Kategori 3 0 0 0 0 0  

 Kategori 4 1 1 1 1 4  

Diagram 2. Antal utlån av böcker från olika placeringar 

Eftersom kategorierna är olika stora behöver man väga in procentuellt utlån för att få en tydlig 

bild. Exempelvis är 100 % av K1 fyra, vilket innebär att 75 % av böckerna lånades ut. 

Motsvarande siffror för K4 är att fyra av sextioen böcker lånades ut, knappt 7 %.    

Kategori 1 Skyltning ovanpå hyllan 
Kategori 2 Skyltning i hyllan 
Kategori 3 Skyltning på annan plats 
Kategori 4 Ingen skyltning 
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7. Analys och slutsatser 
Inledningsvis analyseras det resultat som presenterades i föregående kapitel. Dessa analyser 

utgår från den första av uppsatsens frågeställningar, och ämnar besvara delfrågorna. I början 

av varje avsnitt upprepas den aktuella frågan. 

 

Därefter presenteras en djupare analys utifrån Colberts marknadsföringsmodell för 

kulturverksamheter. Denna analys ämnar besvara uppsatsens andra frågeställning.  

    

7.1 Hyllplaceringens inverkan på utlån 
Hur påverkar hyllplacering utlån av lättlästa böcker? På Talavidskolan visade det sig att 

antalet utlånade lättlästa böcker minskade när man flyttade dem till en egen hylla. Under den 

första terminen efter omorganisationen lånades elva lättlästa böcker ut, medan det under 

terminen innan hade lånats ut fjorton. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant, det går 

alltså inte att säga att böckerna lånades ut oftare när de ingick i Hcg-beståndet och stod 

placerade på Hcg-hyllorna. 

 

Den fjärde perioden, som hittills inte varit av intresse, är två terminer lång. Även om den inte 

oproblematiskt kan användas statistiskt, så kan ett intressant resonemang föras. Period fyra är 

lika lång som period två och tre tillsammans. Med andra ord är detta en period när de lättlästa 

böckerna hade en egen hylla, som är dubbelt så lång som period tre. De trettio utlånen under 

period fyra motsvarar alltså femton lån per termin. Detta tyder på att utlån på längre sikt ökar. 

Ökning över tid, som skulle kunna förklaras med att det tar ett tag att lära sig den nya 

ordningen, är en variabel som inte tagits hänsyn till vid mätningen. Det är inte heller en 

variabel som är relevant vid analys enligt Colberts marknadsföringsmodell för 

kulturverksamhet. 

 

7.2 Skyltningens inverkan på utlån 
Hur påverkas utlåning av lättlästa böcker av medvetna marknadsföringsstrategier såsom 

skyltning? Under de fyra veckor som temaskyltningen pågick, så ökade utlåningen av de 

lättlästa böcker som skyltades. Denna trend var särskilt tydligt om man ser till de böcker som 

skyltades i eller ovanpå hyllan med lättlästa böcker. Ungefär tre av fyra böcker som skyltades 

på detta vis blev utlånade inom en vecka. Detta att jämföra med tre av femtio böcker som stod 

kvar på sin plats i hyllan.  

 

Att skylta med lättlästa böcker på andra platser i biblioteket, visade sig vara mindre effektivt. 

De böcker som placerades på en hylla där det normalt skyltas med Hcg, blev inte utlånade 

alls.  

 

7.3 Analys utifrån Colberts modell 
Modellen på nästa sida är Colberts modell, så som den kan tolkas för skolbibliotek. Modellen 

är, med endast ett undantag, en direkt applicering av originalet (Figur 1, s. 20) på den aktuella 

verksamheten, på så vis att produkt översatts till bok, interna data till utlåningsstatistik och så 

vidare. Den bågformade pil som hänvisar tillbaka från sjätte till tredje steget, återfinns inte i 

originalmodellen. Det rör sig om tidskomponenten som Colbert omnämner (se avsnitt 4.1.2) 

och som innebär att steg tre till sex upprepas när en viss tid har förflutit. 
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Figur 2. Marknadsföringsmodell för skolbibliotek 

 

7.3.1 Modellen applicerad på omorganisationen 
De två första stegen i marknadsföringsmodellen berör inte omorganisationen. Det förutsätts 

att böcker vid tidigare tidpunkt införskaffats och registrerats i biblioteksdatasystemet. Vid 

omorganisationens början befann sig böckerna mellan steg två och tre, de var i cirkulation och 

alltså tillgängliga för elever och pedagoger. De utgjorde en del av bibliotekets bestånd. 

När det beslutades att alla lättlästa böcker skulle särskiljas ur beståndet och tilldelas en egen 

hylla (steg tre), rådde det ingen cirkulation. På grund av att skolans elever hade sommarlov, så 

var det ingen som lånade eller lämnade böcker. I den händelse lättlästa böcker lånats ut innan 

sommaren, och alltså saknades i biblioteket vid tidpunkten, räknades dessa böcker inte in i det 

aktuella beståndet. Sådana böcker flyttades vid en senare tidpunkt över till hyllan för lättlästa 

böcker.  

 

För att kunna välja ut vilka böcker som skulle flyttas till den nya hyllan, användes information 

från många olika källor. Utöver bokdata från biblioteksdatasystem konsulterades även data 

från förlag, andra biblioteks klassificeringar och granskning av den fysiska boken. Denna 

process, som motsvarar steg fyra i modellen, leddes av ansvarig lärarbibliotekarie. De böcker 

som hon bedömde var lättlästa, plockades bort från Hcg-hyllorna. All tillgänglig data kring 

dessa böcker samlades i ett dokument. 

 

Vid denna punkt i processen, mellan steg fyra och fem, frångicks Colberts 

marknadsföringsmodell för kulturverksamheter något. Ett formulerat mål med 

omorganisationen ska enligt Colbert ligga till grund för hur man sedan placerar och 

marknadsför produkterna. Detta gjordes inte. Ansvarig lärarbibliotekarie uppgav i intervju vid 

senare tillfälle att ”syftet med omorganisationen var att se till att de lättlästa böckerna lånades, 

vi visste att det fanns barn som inte hittade dem.” Denna tankegång fanns redan vid 

omorganisationen, men formulerades inte. Det går därför inte heller att säga att placering och 

marknadsföring utformades för att uppfylla ett specifikt mål. Det outtalade målet var att få fler 

elever att hitta lättlästa böcker, framförallt de elever som hade behov av lättlästa böcker. 

Placeringen av den nya hyllan
12

 var strategisk. Det rörde sig om den första hyllan som alla 

elever passerade när de kom till biblioteket. Hyllan märktes upp med en skylt där det stod 

”Hcg Lättläst” men utöver detta marknadsfördes den inte. Det är oklart huruvida detta 

                                                 
12

 Det rörde sig inte om någon ny möbel, utan endast en ny funktion för en redan existerande bokhylla.  
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berodde på att det inte hade fastställts något mål som en marknadsföringsstrategi kunde 

baseras på, eller om ansvarig lärarbibliotekarie inte ansåg att det behövdes någon vidare 

marknadsföring.  

 

Processen gick därför vidare till sjätte steget, omorganisationen avslutades i och med att 

sommarlovet tog slut och böckerna åter hamnade i cirkulation. Tidskomponenten, som enligt 

modellen leder till att steg tre till sex upprepas, tog ingen hänsyn till vid omorganisationen. 

Enligt Colbert förändras marknaden hela tiden och han menar att resultatet därmed är en 

färskvara. Att bortse från detta var inget misstag från bibliotekets sida, utan ansvarig 

bibliotekarie ansåg att ständig förändring vore kontraproduktivt.  

 

Sammanfattningsvis följde omorganisationen endast inledningsvis Colberts modell. Alla de 

moment som Colbert beskriver, återfinns i någon form i processen. Avsaknaden av ett väl 

definierat mål med omorganisationen, resulterade i att marknadsföring av den nya hyllan 

uteblev. Eftersom processen inte upprepades, utan böckerna endast flyttades vid ett tillfälle 

och sedan permanent fick behålla denna placering, går det inte att dra slutsatsen att denna nya 

placering är ultimat. Enligt Colberts modell borde biblioteket efter en tid ha flyttat de lättlästa 

böckerna till ytterligare en ny plats, för att kontrollera om detta gav ännu bättre resultat.  

 

7.3.2 Modellen applicerad på tema lättläst 
Precis som vid omorganisationen, så var steg ett och två i Colberts marknadsföringsmodell 

redan avklarade vid temaveckans början. De böcker som ingick var sedan tidigare del av det 

lättlästa beståndet. Eftersom temaveckan ägde rum efter omorganisationen, så stod alla 

tillgängliga böcker – alla produkter – på hyllan med lättläst. Böckerna befann sig mellan steg 

två och tre, de var i cirkulation.  

Till skillnad från vid omorganisationen, så inleddes inte processen kring temavecka med att 

bokdata och statistik studerades. Istället valde ansvarig bibliotekarie att slumpvis välja tolv 

böcker ur det lättlästa beståndet. Även placeringen av böckerna avgjordes av slumpen.  

Det fanns inget nedskrivet mål, i praktiken genomfördes denna temavecka på samma vis som 

man tidigare genomfört andra temaveckor. Det fanns en uttalad önskan om att lära sig mer om 

hur skyltningens placering påverkade vilka böcker som faktiskt lånades ut. 

Med andra ord ville man undersöka vilken marknadsföringsstrategi som var mest effektiv.  

På en avgörande punkt skiljde sig tema lättläst från bibliotekets tidigare temaveckor. Ansvarig 

lärarbibliotekarie samlade manuellt in statistik, inte bara genom den utlåningsstatistik som 

automatiskt genereras. Så fort en lättläst bok lånades ut så registrerades det i ett särskilt 

dokument, tidpunkt för lån och bokens dåvarande position angav. Av sekretesskäl sparades 

ingen data kring boktitlar och låntagare. 

Inledningsvis var tema lättläst endast ett två veckor långt projekt. Under denna tid fanns 

böckerna tillgängliga för elever och pedagoger, marknadsföringsprocessen hade därför vid 

första anblick nått sitt slut. Det sjätte steget togs så fort de slumpvis valda böckerna 

placerades på bokställ. Vid närmare granskning visar det sig dock att bibliotekspersonalen på 

eget initiativ gjorde precis det som Colbert beskriver och som återfinns som en bågformad pil 

i modellen (Figur 2). Efter en vecka gick bibliotekspersonal igenom de utlån som gjorts och 

vilka böcker som fått stå orörda hela veckan. Med andra ord gick de tillbaka till steg tre och 

gjorde de en ny granskning av data. Baserat på utlåningsstatistik så togs beslutet att ändra 

placeringen av böckerna, så att tolv nya böcker slumpvis valdes ur det lättlästa beståndet. 

Syftet med att göra detta var ett annat än det som Colbert förespråkat. Enligt Colbert skulle 

processen upprepas för att låntagarnas beteende kunde förändras över tid. Eftersom 

bibliotekspersonalen inte hade som mål att få en specifik bok att bli utlånad så många gånger 

som möjligt, var det därför inte heller deras mål att hitta den ideala placeringen för en bok. De 

använde snarare denna upprepning av processen som ett sätt att kontrollera att det var bokens 

placering som ökade eller minskade utlånet, inte bokens titel.     
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7.4 Slutsatser kring modellen som analysverktyg 
På Talavidskolans bibliotek kände personalen inte till några marknadsföringsmodeller. De 

agerade utifrån egna idéer och genomförde projekten på det sätt som föll sig naturligt.  

Det fungerar att i efterhand applicera modellen på processen. Med hjälp av en sådan 

applicering får bibliotekspersonal ett nytt verktyg för att utvärdera sitt arbete. Genom att gå 

igenom processen på precis det sätt som gjordes i avsnitt 7.3.1 och 7.3.2, kan 

bibliotekspersonalen dels analysera projekten för att se om de haft önskad effekt, dels dra 

slutsatser kring hur de kunde ha genomfört projekten annorlunda.  

 

Det skulle ha varit en stor fördel ifall marknadsföringsmodellen hade funnits med redan från 

början, istället för att enbart vara ett utvärderingsverktyg. Detta kan antas gälla även för andra 

bibliotek och kulturverksamheter som vill genomföra olika marknadsföringsprojekt. Att 

använda modellen garanterar ingen förändring av hur biblioteken arbetar med 

marknadsföring, men kan underlätta planering och genomförande. På Talavidskolans 

bibliotek skulle den stora skillnaden ha legat i att ett mål måste definieras innan placering och 

marknadsföring bestäms. Däremot är det inte säkert att man på Talavidskolan skulle ha tjänat 

på att följa modellen steg för steg, utan att kritiskt ifrågasätta varför stegen genomfördes. 

Särskilt tydligt blir vikten av ifrågasättande vid analys av omorganisationen. Enligt Colbert 

skulle bibliotekspersonalen upprepa flyttningen av böcker vid senare tillfälle för att 

kontrollera om detta gav ännu bättre resultat. Ansvarig lärarbibliotekarie hade dock inga 

planer på en sådan upprepning, eftersom hon bedömde att det skulle skapa förvirring bland 

låntagarna. Den statistik som redovisas i avsnitt 6.2, tyder på en positiv trend. Direkt efter 

omorganisationen minskade utlånen av de lättlästa böckerna marginellt, men ett år senare 

hade en ökning skett. Detta tyder på att den ansvariga lärarbibliotekariens resonemang var 

korrekt, att följa Colberts modell och flytta böckerna igen så fort det konstaterats att utlån 

minskat, skulle ha lett till att den förbättring som skedde senare skulle ha gått förlorad.         
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8. Diskussion och slutsatser  
Hur vet vi om det var en bra idé att flytta böckerna? Frågan ställdes på Talavidskolan 

bibliotek drygt ett år efter projektets slut. Svaret blev att det alltid är en god idé att testa nya 

saker och försöka förändra till det bättre. Resultatet från fallstudien tyder på att det finns 

problem, både med den här typen av förändringsprojekt och med utvärderingen av sådana 

projekt.  

 

I detta kapitel förs en diskussion kring den genomförda studien, rörande både positiva och 

negativa delar av resultatet. De slutsatser jag drar har inte lagts i något separat avsnitt, utan 

återfinns som en del av diskussionen i respektive avsnitt. Slutsatserna hänger ihop med de 

resonemang som förs i diskussionen, att separera delarna skulle försvåra läsningen.  

 

8.1 Ett lyckat projekt? 
Var det en bra idé att flytta alla lättlästa böcker till en egen hylla? Efter att ha samlat in 

statistik och analyserat resultatet, så finns inget entydigt svar. Analysen visade inte den 

positiva effekt som bibliotekets personal hade hoppats på. Tvärt om visade det sig att utlånen 

av lättlästa böcker minskade under det första halvåret efter det att böckerna fått en egen hylla. 

Det går inte att säga om detta berodde på att den nya placeringen var sämre, eller hade andra 

orsaker. Tidigare studier pekar på att förändringen i sig är negativ, eftersom det kan skapa 

förvirring bland låntagarna. Flera forskare beskriver att ovana läsare också är ovana 

biblioteksbesökare och därför behöver stöd för att hitta rätt böcker. För elever som har svårt 

att orientera sig men som har lärt sig på vilken hylla en viss lättläst serie brukar stå, kan 

flytten resultera i att de inte längre hittar böckerna. Samtidigt ökar chansen att eleven hittar 

flera olika böcker på rätt nivå, när hen väl har lärt sig vart böckerna finns. Tidigare forskning 

kring genre-klassificering visade att många låntagare uppfattade det som mer logiskt att alla 

böcker inom en specifik genre fanns på samma plats. Även ungdomar som inte hade något 

läshinder tyckte att den alfabetiska ordningen var jobbig. Jag anser inte att lättläst är någon 

genre – det finns lättlästa deckare, mysterier och kärleksromaner – men jag tror ändå att den 

klassiska klassificeringen efter författares efternamn, upplevs som krånglig av många elever. 

Jag upplever att elever frågar efter deckare snarare än en deckarförfattare, och att läsovilliga 

elever frågar efter tunna böcker snarare än efter författare som skriver lättläst.  

 

Att särskilja de lättlästa böckerna från det övriga Hcg-beståndet resulterade i att de lättlästa 

böckerna var enklare att hitta, men bara för dem som visste att de hade flyttats och vart de 

placerats. Det faktum att statistiken från 2013, året efter projektet, visade en positiv trend, kan 

tolkas som att förändringen på kort sikt var negativ, men på längre sikt ledde till fler utlån.  

Min slutsats är att skapandet av en lättläst hylla, trots den tillfälliga minskningen av utlån, 

hade positiv effekt. Avsikten med projektet var inte att få en snabb och tydlig ökning av 

antalet utlånade lättlästa böcker. Om det stämmer att utlånen på lång sikt ökar, så innebär 

detta att fler elever faktiskt hittar fram till de lättlästa böckerna när de står på en egen hylla.  

 

Syftet med denna uppsats var vidare att finna sätt att förbättra och förenkla 

litteraturförmedlingen till elever med lässvårigheter. Oavsett om Talavidskolan har funnit den 

ideala lösningen, eller bara fått till en liten förbättring, så innebär särskiljningen från det 

övriga beståndet en förenkling av litteraturförmedlingen. När böckerna stod på samma hyllor 

som svårare böcker, krävdes det att bibliotekspersonal eller lärare kände till vilka lättlästa 

böcker som fanns och kunde plocka fram lättlästa böcker. Detta hade enligt mig två 

nackdelar. För det första så tog det tid och förutsatte att lärare kände till de lättlästa böckerna, 

för det andra krävde det att eleverna faktiskt bad om hjälp. Tidigare forskning visade att de 

som var ovana biblioteksbesökare inte självklart förstår att personalen finns där för att hjälpa 

till. Med en särskild hylla krävdes det endast att elever och lärare visste om att hyllan 

existerade och innehöll enklare böcker.   
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Temaskyltningen, som genomfördes ett år efter omorganisationen, var framgångsrik på ett sätt 

som direkt gick att se. Utlåningen av lättlästa böcker ökade dramatiskt när böckerna 

exponerades. De böcker som skyltades ovanpå hyllan med lättlästa böcker, blev utlånade i 

mycket större utsträckning än böckerna i hyllan. Det finns ingen statistik som stödjer att 

skyltning är mer effektivt när det gäller lättlästa böcker, än andra böcker i beståndet. Medan 

lättlästa böcker som skyltades på en annan hylla, tillsammans med svårare Hcg-böcker, inte 

blev utlånade, så fördes ingen statistik över förhållandet mellan skyltade och icke skyltade 

böcker i det övriga beståndet. Dahlberg gjorde en liknande observation under sin studie, att 

lättlästa som skyltades tillsammans med svårare böcker, inte blev utlånade. I det fallet trodde 

bibliotekspersonalen att det berodde på att lässvaga personer tog för givet att de skyltade 

böckerna var svåra. Resultatet från Talavidskolans temaveckor stärker detta: om en elev vet 

om att det brukar stå svåra böcker på en viss hylla så kommer eleven inte ens att titta på 

skyltade böcker i den hyllan. 

 

Att skyltning är positivt och leder till ökat utlån, upplevs inte som oväntat. I det här fallet 

bekräftades bara vad tidigare forskning visat. Chambers beskriver att bokbeståndets 

organisation och hur böcker exponeras kan vara helt avgörande för val av bok. Thörnfeldt 

förklarar att ovana läsare kan ha svårt att närma sig en bok. Om man inte vet att titeln står på 

bokryggen och att handlingen ofta beskrivs på baksidan så kan det hända att man lånar en bok 

enbart utifrån hur framsidan ser ut. I så fall innebär skyltning, där många framsidor syns, att 

intresse skapas bland dessa elever. Att böckers utseende, framförallt framsidan, kan vara helt 

avgörande för om en bok blir utlånad, är enligt mig en annan intressant forskningsfråga. Om 

lässvaga elever lånade böcker från temautställningen på grund av att böckerna hade attraktiva 

framsidor och såg lättlästa ut, så innebär det att utseendet väckte läslust. Jag upplever ofta att 

böcker som har tråkiga framsidor är svåra att skapa intresse för bland eleverna. Det vore 

intressant att veta om det är en riktig iakttagelse och i så fall varför det förhåller sig på det 

sättet. 

 

Oavsett om den positiva effekten är unik för lättlästa böcker eller allmängiltig, så drar jag 

slutsatsen att skyltning är ett mycket bra sätt att nå ut med lättlästa böcker till flera olika 

målgrupper. I den tidigare forskningen framgick att det inte rör sig om någon homogen grupp, 

utan olika elever har olika svårigheter och blir därför hjälpta på olika vis. Elever med 

koncentrationssvårigheter vill kanske ha en tunn bok, medan en elev med dyslexi vill att 

texten ska vara lätt att avkoda. Det är därför viktigt att flera olika sorters lättlästa finns med 

bland skyltningen. Att de lättlästa böckerna skyltades innebar att många elever, som annars 

inte skulle ha sökt sig till hyllan, upptäckte böckerna.  

 

Jag upplever att det finns ett dilemma som togs upp både i tidigare forskning och i min 

intervju med lärarbibliotekarien. De lättlästa böckerna ska vara lätta att hitta och forskning 

tyder på att en separat hylla underlättar. Samtidigt finns det många elever som inte vill 

särskilja sig från sina kamrater, och det kan upplevas som pinsamt att behöva gå till en 

speciell hylla. MTM menar att dessa elever inte vill utmärka sig, och detta verkar vara det 

vanligaste argumentet för att inte ha en hylla med lättläst. Tidigare studier på folkbibliotek 

visade att hyllor med lättlästa böcker var vanligt på vuxenavdelningen men mindre vanligt 

bland barn- och ungdomsböcker. Jag tror att detta kan förklaras med att vuxna inte är lika 

känsliga för grupptryck, de besöker inte biblioteket tillsammans med alla sina kamrater och 

behöver därför inte känna att de är annorlunda bara för att de går till en särskild hylla. Jag tror 

även att det kan vara en fördel att göra som vissa av dessa folkbibliotek, och kalla de lättlästa 

böckerna för snabblästa. Talavidskolans lärarbibliotekarie beskrev i intervjun att särskilt äldre 

pojkar inte tyckte att tjocka böcker gav status. Tvärtom ville de ha korta och snabblästa 

böcker. Taube beskrev i sin forskning om läsinlärning och självförtroende, att vissa elever 

lånar böcker som är riktade till yngre barn, trots att innehållet är barnsligt, eftersom det ger 

självförtroende att klara av att läsa boken snabbt. Jag anser visserligen att böcker måste vara 
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lagom svåra och intressanta för att väcka läslust och utveckla läsaren. Men om ordet snabbläst 

upplevs som mer positivt än lättläst, och leder till att fler elever lånar dessa böcker, så tar det 

bort den negativa sidan av dilemmat, det blir inte längre pinsamt att låna böckerna. Om detta 

innebär att de lässvaga elever, som verkligen behöver lätta böcker, upplever snabbläst som 

något positivt och kan låna dem utan att sticka ut ur gruppen, så gör det kanske inte så mycket 

att elever som redan kan läsa väljer böcker som inte utmanar och utvecklar dem lika mycket.       

 

 

 

8.2 Fallets svagheter 
Det bestånd som ingått och den statistik som granskats kan tyckas vara mycket knapphändig. 

Det ligger tyvärr i fallstudiens natur och således även i denna. Det fanns helt enkelt inget 

större bestånd och ingen mer statistik att inhämta, skolbibliotekets storlek var en begränsning. 

Vid en fallstudie granskas ett avgränsat fenomen eller system. Eftersom studien var begränsad 

till den skola som studerades, kunde flera olika datakällor användas men inte mer data än vad 

skolan hade att erbjuda. Om projektet hade genomförts på en skola med större bibliotek och 

därmed större lättläst bestånd, så är det möjligt att resultatet skulle ha blivit ett annat.  

En annan begränsning som blev tydlig under arbetets gång bestod i det biblioteksdatasystem 

som användes på skolan. Den utlåningsstatistisk som fanns att tillgå bestod av data som 

ansvarig lärarbibliotekarie på eget initiativ samlat ihop från datasystemet vid ett antal 

tidpunkter. Biblioteksdatasystemet tillåter inte att man i efterhand går tillbaka och ser hur 

många lån som skett under en specifik period. Det skulle ha varit intressant att kunna följa 

utlåningstrenden under flera år, både före och efter den tidpunkt då lättlästa böcker fick en 

egen hylla. Under arbetets gång försökte jag få fram sådan kompletterande statistik, men 

dessa data lagras inte i systemet. För att få fram den statistik som används i denna studie, 

krävdes att en lärarbibliotekarie manuellt gick in en gång per termin och kontrollerade varje 

boktitel och antecknade siffrorna i ett externt dokument. 

 

När det gällde temaskyltningen var dataunderlaget bättre, i och med att alla utlån av lättlästa 

böcker under temaveckorna registrerades manuellt. En möjlig brist ligger i den mänskliga 

faktorn. Medan bibliotekets personal dagligen kontrollerade vilka lättlästa böcker som lånats 

ut, går det inte att utesluta att någonting missades. Jag har vid flera andra tillfällen noterat i 

detta bibliotek, att böcker ”rör på sig” utan att bli utlånade. Elever kan plocka upp böcker, läsa 

baksidan och lägga ifrån sig dem på något helt annat ställe. Det förekommer också att 

skyltade böcker ställs tillbaka i bokhyllan av elever eller lärare och att andra böcker hamnar 

på skyltplatserna. Under temaveckorna kontrollerades skyltningen en gång per dag, men det 

går inte att utesluta att vissa böcker rörde på sig mellan dessa kontroller.      

 

8.3 En fungerande modell för analys?  
Colberts marknadsföringsmodell för kulturverksamhet visade sig vara ett användbart, om än 

begränsat, verktyg för att analysera och utvärdera projekt liknande det som genomfördes på 

Talavidskolans bibliotek. Efter att ha anpassat modellen för den aktuella kulturverksamheten, 

alltså skolbibliotek, gick det bra att applicera den på projektets båda delar. Min bedömning är 

att projektet skulle ha tjänat på att använda modellen från start. Vad jag avser med detta är att 

målformulering och planering av såväl omorganisationen av det lättlästa beståndet, som av 

temaskyltningen av lättlästa böcker, skulle ha blivit tydligare. Hade bibliotekets personal tänkt 

i marknadsföringstermer från start, och satt sig in i en modell, så skulle arbetet ha blivit mer 

strukturerat. Det framgick visserligen i intervjun med den ansvariga lärarbibliotekarien att hon 

sedan länge sett marknadsföring som en viktig del av sitt arbete, att litteraturförmedling är en 

form av marknadsföring som ingår i skolbibliotekets uppdrag. Att dessa tankegångar fanns 

var bra, men enligt mig inte tillräckligt. Om det inte vore för att statistiken från projektet på 

grund av detta uppsatsarbete har analyserats och ett resultat presenterats, så skulle 

erfarenheter och eventuella nya kunskaper ha gått förlorade. Jag frågar mig hur många 
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liknande projekt som genomförts på skolbibliotek både i Sverige och i andra länder, projekt 

vars resultat endast blivit kända lokalt, erfarenheter som kunde delats och gagnat många inom 

professionen. Det är fullt möjligt att exakt samma sak gjorts många gånger förr, och kommer 

göras flera gånger igen, utan något utbyte av erfarenheter. Detta gäller vidare inte bara arbetet 

med lättlästa böcker och marknadsföring av dessa. Jag misstänker att problemet är större, att 

erfarenheter från olika projekt på skol- och folkbibliotek inte delas.  

 

En fungerande, gemensam modell både för att planera och utvärdera projekt med samma eller 

näraliggande inriktning, vore praktiskt och även tidssparande. Med en gemensam modell ökar 

även möjligheten att samarbeta och på sikt öka utbytet av erfarenheter. Hur ett sådant 

samarbete skulle utformas kan jag som uppsatsskrivare bara spekulera kring. En databas eller 

wiki skulle eventuellt fungera.  

 

Är då Colberts marknadsföringsmodell, i den form som den använts i denna uppsats ett bra 

verktyg? Jag anser att det behövs mycket mer arbete med anpassning, alternativt att en helt ny 

modell tas fram, som är utformad för ändamålet. Jag bedömer att jag använt den bästa 

tillgängliga modellen, och använt den på ett fungerande vis. Det fanns tydliga brister, särskilt i 

de steg som ingår i modellen respektive de steg som jag faktiskt fann tillämpbara i det 

aktuella fallet. Utan tillgång till den bakgrundsinformation och de tankegångar som Colbert 

presenterar i sin bok om modellen, skulle anpassningar vara svåra. Viktigt att påpeka dock är 

att hela modellen, med samtliga steg, blir relevant vid planering och genomförande av projekt. 

Det är just vid analys och utvärdering, som jag fann framförallt de inledande stegen 

överflödiga.         
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Bilaga A: Intervjufrågor 
Mall med frågor som användes vid intervju med ansvarig lärarbibliotekarie. 
 

 

1. Beskriv skolans bibliotek. Läge, inredning, tankegång. 

    Beskriv omorganisationen, vad var det som gjordes? 

 

2. Vilket syfte hade omorganisationen av beståndet? 

 

3. Fanns det något definierat mål? 

 

4. Varför valde ni att ge böckerna en egen hylla och därmed skilja dem helt från andra Hcg-

böcker?   

 

5. Vilket var målet med temaskyltning av lättlästa böcker? 

 

6. Vad baserade ni beslut rörande det lättläst beståndet på? 

 

7. Hur och var hittade ni information när ni planerade projektet? 

    Läste ni t.ex. tidigare forskning eller utgick ni från egna erfarenheter? 

 

Mellan fråga 7 och 8 får Lärarbibliotekarien ta del av den statistik som sammanställts. Det rör 

sig om statistik som hon själv har ansvarat för att samla in, men som nu presenteras på ett 

överskådligt sätt. Detta görs för att de kommande frågorna berör denna statistik.  

 

8. Det går inte att säga att omorganisationen gett något ökat utlån av lättlästa böcker. Enligt 

den marknadsföringsmodell som används i uppsatsen, borde man därför göra en ny omorgani-

sation. Är detta aktuellt? 

 

9. Är det aktuellt att göra en ny omorganisation, eller återgå till tidigare hyllplaceringar? 

 

10. Varför? /Varför inte? 

 

11. Det verkar som att skyltningen har haft ökat utlånen av lättlästa böcker. Hur tycker du att 

man ska använda detta resultat i fortsättningen? 

 

12. Ser du några problem med att, med stöd av modellen, fortsätta experimentera med olika 

sätt att marknadsföra de lättlästa böckerna? 

 

13. Vad tänker du kring marknadsföringsarbete på skolbibliotek? Varför behövs det? Finns 

det problem med att tänka i marknadsföringstermer? 
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Bilaga B: Utlåningsstatistik, omorganisering  
 

Det statistiska underlaget från omorganisationen. Underlaget består av utlåningsstatistik från 

perioder före och efter den tidpunkt då böckerna särskildes från det övriga Hcg-beståndet. 

Siffrorna vid de tre mätningarna är uppdelade på det sätt de presenteras i 

biblioteksdatasystemet: Antal utlån i år respektive antalet utlån totalt (sedan boken först 

registrerades i systemet). I resultatkapitel har dessa siffror räknats om för att förtydliga och 

undvika upprepningar. I underlaget nedan ingår även böcker som inte lånades ut alls under 

perioden. Dessa plockades bort ur statistiken i resultatet.  

 

Lånestatistik vid flytt, 2012-08-13 
  

D: 130101 D: 140107 

    
i år tot. i år tot. 

 
i år tot. 

 Storck, Åsa. Boken om Mei 

 

0 6 1 7 

 

0 7 

 Storck, Åsa. Farligt besök 

 

1 4 1 4 

 

1 5 

 Storck, Åsa. Hampus och Mei 

 

1 4 2 5 

 

0 5 

 Lundgren, Max. Benny boxaren 0 6 0 6 

 

0 6 

 Lundgren, Max. Benny boxaren i 0 6 0 6 

 

0 6 

 Lundgren, Max. Benny boxaren n 0 6 0 6 

 

0 6 

 Lundgren, Max. Benny boxaren o 0 6 0 6 

 

0 6 

 Lundgren, Max. Benny mästaren 0 4 0 4 

 

0 4 

 Johansson, Ewa Christina. Tavlans 1 5 2 6 

 

3 10 

 Callenbo, Eva. Vilma och Happy,  0 6 0 6 

 

0 6 

 Bratlund, Bente. Fråga chans 

 

2 8 4 10 

 

0 10 

 Bøgh Andersen, Kenneth. Dödens  3 16 8 21 

 

4 26 

 Bidstrup, Lise. Dvärgarna från  2 13 2 13 

 

1 15 

 Bidstrup, Lise. Dvärgarna från  1 2 1 2 

 

2 4 

 Werner, Boel. Tora, mesig o 

 

0 4 0 4 

 

1 5 

 Storck, Åsa. Stormen 

 

0 1 0 1 

 

0 1 

 Osland, Erna. Rena mörkret 

 

0 5 0 5 

 

1 7 

 Skåhlberg, Anette. Vattenspår 

 

0 3 1 4 

 

2 7 

 Nilsson, Ulf. En halv tusenlapp 1 9 1 9 

 

2 11 

 Lind, Mecka. Tims ängslan 

 

0 2 0 2 

 

0 2 

 Krog, Niklas. Det magiska moln 0 2 0 2 

 

0 2 

 Dömstedt, Tomas. Bellas band 

 

1 12 1 12 

 

1 12 

 Ekholm, Jan Olof. Bra jobbat, gra 0 6 0 6 

 

0 6 

 Ekholm, Jan Olof. Skärp dig, gra 1 2 1 2 

 

2 4 
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Bilaga C: Utlåningsstatistik, temaveckorna 
 

 

Det dataunderlag från temaveckorna som använts, manuellt insamlat av bibliotekets personal 

och presenterat på detta vis. Detta är det underlag som jag som uppsatsskrivare hade tillgång 

till, jag hade dock möjlighet att fråga personalen om förtydligande och beskrivning av hur de 

gått tillväga vid insamlingen.  

Snarare än boktitlar användes exemplarens streckkoder. Varje vecka placerades fyra böcker 

på hylla, sju i fack och en bland Hcg. Understrukna koder innebär att boken lånades ut. 

Varje gång en bok lånades ut registrerades detta som en händelse. Om en bok, som inte ingick 

i skyltningen, lånades ut från den lättlästa hyllan så angavs detta som en händelse, null. 

Mellan varje vecka byttes alla skyltade böcker ut. 

 

 

2013-04-17 
På hylla: 800421729587A  :  8004217291067  :  800421644399A  :  4106544773 

I fack: 80036772563C0  :  8003677258793  :  8004071542505  :  4106357779  :  

800367726371F  :  80042173105AA  :  4102553778 

Bland Hcg: 80042164437C8 

2013-04-17 Händelse: 8003677240683 utlånad (null) 

2013-04-18 Händelse: 800421729587A utlånad (Hylla)  -> Ställer fram 80042164436BB 

 

2013-04-24 
Hylla: 800421729196D  :  8004218478636   :   8003677265162  :  4106447778 

Fack: 800367723755D  :  80036774382D4  :  8003677245469  :  4103070770  :  

800421729587A  :  8004216446309  :  5103241776 

Hcg: 4103249770 

2013-04-25 Händelse: 800421729587A utlånad (Fack)  -> Ställer fram 4102985775  

2013-04-26 Händelser: 4103428772 utlånad (null) 

                                       800367723755D utlånad (Fack)  -> Ställer fram 80036774367F4 

2013-04-27 Händelse: 8003677245469 utlånad (Fack)  -> Ställer fram 4106914775 

2013-04-30 Händelse: 8004216446309 utlånad (Fack)  -> Ställer fram 5103258776 

 

2013-05-02 
Hylla: 4103103776  :  8003677265011  :  80036774401FC  :  4106036778 

Fack: 80040715513DF  :  80042172807FC   :  80040715092A  :  44106943775  :  

80042184654BF  :  4102357774  :  80042184821D5 

Hcg: 4106113772 

2013-05-06 Händelse: 80042172807FC utlånad (Fack)  ->  ställer fram 800421727734E 

2013-05-07 Händelse: 8004217294733 utlånad (null). Detta är uppföljare till skyltad bok 

 

2013-05-08 
Hylla: 80042172767EB  :  8004217291114  :  4106921771  :  4106500776 

Fack: 8003871328074  :  4103237772  :  4102960772  :  5102749776  :  80042164438E9  :  

4103428772  :  4102362778 

Hcg: 800367726001D 

2013-05-13 Händelse: 4106500776 utlånad (Hylla)  -> Ställer fram 80036772645C7 

2013-05-13 Händelse: 8004216446309 utlånad (Null) 

                                      8004217291114 utlånad (Hylla) 

 




