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1 Inledning
Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha rätt att delta i kulturlivet
på lika villkor som andra. Detta framgår av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som Sverige har åtagit sig att följa. En viktig
del av kulturlivet utgörs av folkbiblioteket. Att folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning, kommer till uttryck i bibliotekslagen.
På det kulturpolitiska området har det under flera decennier pågått ett målinriktat
arbete för att göra kulturen tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta har exempelvis resulterat i att Kulturrådet i sin bidragsgivning
sedan en tid tillbaka uppställer särskilda krav på ökat arbete med tillgänglighetsfrågor hos de kulturorganisationer som beviljas statliga bidrag. Därtill kommer
en skärpning i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet
numera utgör en form av diskriminering. I de nationella mål som ligger till grund
för den nuvarande funktionshinderspolitiken betonas jämlikhet i levnadsvillkor
och rätten till full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Dessa mål ska, genom insatser i form av bättre bemötande och
förbättrad tillgänglighet i samhället, genomsyra arbetet inom alla samhällssektorer och däribland kulturområdet.
Något som jag kommit att intressera mig för är hur man på kommunal nivå
omsätter regler och nationella politiska mål till praktisk handling vad avser
folkbibliotekets tillgänglighet för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
I min utbildning har jag tidigare studerat organiseringen av en daglig verksamhet
med teaterinriktning inom funktionshinderomsorgen. Det har därför fallit sig
naturligt för mig att i denna masteruppsats fördjupa mig i hur man inom
funktionshinderomsorgen arbetar med att göra biblioteket tillgängligt för
personer med intellektuell funktionsnedsättning.
I många kommuner finns det i dag vårdpersonal inom funktionshinderomsorgen
som är utbildade till läsombud och som kan sägas utgöra en länk mellan
folkbibliotek och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Införandet av
läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen startade genom ett
projekt i liten skala under 1990-talet och har sedan dess vuxit i omfattning.
Under början av 2000-talet kom läsombudsverksamhet även att etableras inom
äldreomsorgen. Detta har resulterat i att det i dag finns omkring 5 000 läsombud
i Sverige. En av de frågor som tas upp i denna uppsats är hur läsombud beskriver
biblioteksanvändningen hos de vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som de möter i sitt arbete.

1.1 Problemformulering
I denna studie kommer jag att belysa frågor som rör läsombudens arbete med att
göra biblioteket tillgängligt för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning (nedan kallad målgruppen) inom den kommunala funktionshinderomsorgen. Utifrån vad som framkommit vid min litteraturgenomgång
inför denna studie verkar det som att den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen är sparsam när det gäller biblioteksanvändning hos
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just denna användargrupp (se t.ex. Holmes, 2008 s. 535; Hill, 2013 s. 140 f.).
Det finns flera studentuppsatser som är inriktade på folkbibliotekets
tillgänglighet för personer med vissa fysiska funktionsnedsättningar som
synnedsättning och rörelsenedsättning, medan en del studier har fokus på
användargrupper med språkliga funktionsnedsättningar som dyslexi (se t.ex.
Wilner, 2005; Salomonsson, 2000; Herngren & Elvin Johansson, 2006). Endast
ett fåtal uppsatser rör biblioteksanvändning och tillgängligheten av folkbiblioteket för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En av dessa är
Olssons (2010) magisteruppsats som inriktar sig på tillgänglighetsfrågan bland
annat ur ett användarperspektiv då hon lät intervjua fyra personer med
utvecklingsstörning angående deras biblioteksanvändning. En annan studie som
belyser biblioteksanvändningen hos den aktuella målgruppen är en magisteruppsats av Gustafsson (2005) vars syfte var att undersöka bibliotekets roll för
målgruppens integration i samhället.
Det har nu gått en tid sedan ovannämnda studier genomfördes. Vidare har det,
som nämndes i inledningen ovan, även skett en rad förändringar inom
funktionshinderspolitiken på det kulturella området som berör folkbibliotekens
verksamheter och kommunernas arbete med tillgänglighetsfrågor. Jag ser därför
att det finns behov av en ny studie med fokus på hur tillgängligheten av
folkbiblioteket ser ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Att det finns personal inom den kommunala funktionshinderomsorgen som är
läsombud borgar för att tillgängligheten till biblioteken ökar för de personer som
har insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,
SFS 1993:387). Det är dock upp till varje kommun att avgöra både om
vårdpersonal ska utbildas till läsombud och hur läsombudsverksamheten i
kommunen ska organiseras. Hur organiseringen av läsombudsverksamheten
inom funktionshinderomsorgen ser ut i praktiken och hur läsombuden upplever
biblioteksanvändningen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning sett
ur ett tillgänglighetsperspektiv, är därför frågor som jag funnit vara av intresse
att undersöka.
I statliga utredningar och rapporter betonas ibland vikten av samverkan mellan
aktörer för att lyckas med tillgänglighetsarbetet inom olika områden och
däribland kulturområdet (se t.ex. Kulturrådet, 2003, s. 12). En fråga som därför
också väckt mitt intresse och som tycks outforskad är hur kontakten mellan
läsombudsverksamhet och biblioteksverksamhet ser ut och hur sådana kontakter
skulle kunna bidra till en ökad tillgänglighet av folkbiblioteket för biblioteksanvändare med LSS-insatser. För att kunna studera sådana samband krävs
kunskap om hur läsombudsverksamheten är organiserad. Det finns tidigare
forskning som undersöker samverkan mellan folkbibliotek och andra aktörer
som t.ex. barnhälsovård och idrottsrörelsen. Jag har dock inte funnit någon
forskning där frågan om samverkan mellan funktionshinderomsorg och bibliotek
studeras. Däremot finns det en del intressanta rapporter som beskriver och
utvärderar läsfrämjandeprojekt och samverkansprojekt mellan folkbibliotek och
funktionshinder- eller äldreomsorg. Ett aktuellt exempel på detta utgör projektet
Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler under Regionbibliotek
Stockholms ledning och som haft som mål att öka samverkan mellan bl.a.
funktionshinderomsorgen och folkbiblioteken (Andersson Wredlert, 2016, s. 5).
Denna och andra liknande rapporter som jag funnit om ämnet saknar dock en
vetenskaplig ansats. Jag ser därför att det finns en kunskapslucka att fylla i den
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biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen när det gäller samverkan
mellan funktionshinderomsorg och folkbibliotek.
En del studier inom det aktuella ämnesområdet har sitt fokus på hur
bibliotekarier eller läsombud arbetar med tillgänglighetsfrågor (se t.ex. Jilsén &
Johansson, 2003), medan andra studier även utgår från de upplevelser som
användargruppen ger uttryck för då de undersökt bibliotekets tillgänglighet
(Gustafsson, 2005; Olsson, 2010). Eftersom jag har ett intresse av att undersöka
hur läsombudsverksamheten inom funktionshinderomsorgen ser ut och vilka
kontakter som finns mellan funktionshinderomsorg och folkbibliotek, har jag i
min studie valt att utgå från de upplevelser som personal inom funktionshinderomsorgen ger uttryck för. Samtidigt som de kan ge en bild av
läsombudsverksamheten kan de ge sin syn på hur de i sin profession som
läsombud upplever biblioteksanvändningen hos målgruppen.
Genom att undersöka hur läsombudens arbete med målgruppens biblioteksanvändning ser ut och samtidigt koppla samman det resultatet med hur
funktionshinderomsorgens kontakter med biblioteket är utformade, ser jag att
min studie kan tillföra forskningen både uppdaterad och ny kunskap.

1.2 Syfte
Studien syftar till att utveckla ny kunskap om läsombudens arbete med att
tillgängliggöra bibliotekets resurser för vuxna personer med intellektuell
funktionsnedsättning, samt om hur läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen är organiserad.

1.3 Frågeställningar
Syftet har operationaliserats genom följande frågeställningar, med fokus på tre
olika aspekter av läsombudens arbete.
1. Hur beskriver läsombud inom funktionshinderomsorgen biblioteksanvändningen bland de vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som de
möter i arbetet?
2. Vilka barriärer i biblioteksanvändningen – om några – kan identifieras genom
läsombudens beskrivningar av arbetet med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning?
3. Hur kan kontakten mellan funktionshinderomsorgen och folkbibliotekens
verksamhet förstås, med utgångspunkt i läsombudens beskrivningar?

1.4 Avgränsningar
Studien, som är av kvalitativ karaktär, har avgränsats till att omfatta läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen i två svenska kommuner. I
uppsatsen används begreppen funktionshinderomsorg, LSS-omsorg och omsorg
synonymt.
Den grupp biblioteksanvändare som denna studie har sitt fokus på och som de
intervjuade läsombuden arbetar med är vuxna personer med intellektuell
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funktionsnedsättning och som genom sin funktionsnedsättning har rätt till
insatser enligt LSS. De verksamheter som läsombuden arbetar vid utgör således
någon form av LSS-insatser för målgruppen.
Den biblioteksform som studien avser är folkbibliotek. Med bibliotek menas i
denna uppsats folkbibliotek.
Jag har valt att göra den avgränsningen att studien inte omfattar någon närmare
utvärdering av tillgängligheten av de berörda bibliotekens webbplatser.

1.5 Disposition
Ovan har bland annat problemformulering och studiens syfte presenterats. I det
närmast följande avsnittet ges en bakgrundsbeskrivning där olika centrala
begrepp, regler och funktionshinderspolitiska mål inom kulturområdet
behandlas. Därefter följer i avsnitten 3 och 4 en genomgång av tidigare forskning
respektive en redovisning av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund
för studien. Val av metod utvecklas i avsnitt 5 där även etiska överväganden tas
upp. I avsnitt 6 återfinns en redogörelse av resultaten från studien. Analysen av
resultaten presenteras i avsnitt 7 under tre huvudteman som följer studiens
frågeställningar och som sedan diskuteras i avsnitt 8. I avsnitt 9 återfinns
reflektioner och slutsatser utifrån studiens syfte. Samma avsnitt innehåller även
förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i avsnitt
10.

2 Bakgrund
Nedan följer en genomgång av begrepp som är av central betydelse för denna
uppsats samt den lagstiftning och andra styrande dokument som kan sägas utgöra
ramverket för den praktiska tillämpningen på det aktuella området. I detta avsnitt
presenteras även en kortfattad beskrivning av den funktionshinders- och
kulturpolitik som förts under de senaste decennierna och som aktualiserar frågor
som rör tillgängligheten av kultur för personer med funktionsnedsättning.

2.1 Begrepp
2.1.1 Intellektuell funktionsnedsättning och närliggande
begrepp
Denna studie är inriktad på hur läsombud arbetar för att göra biblioteket
tillgängligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning och som har
insatser enligt LSS. Socialstyrelsen (2017a) definierar funktionsnedsättning som
en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”.
Funktionsnedsättningen, som kan vara tillfällig eller permanent, kan vara
medfödd eller ha uppkommit senare i livet på grund av en förvärvad skada,
sjukdom eller annat tillstånd (Socialstyrelsen, 2017a.). När en funktionsnedsättning blir en begränsning för en person i relation till omgivningen uppstår
ett funktionshinder och det handlar då ”framförallt om bristande tillgänglighet i
omgivningen” (Socialstyrelsen, 2017b). Som exempel på funktionshinder anger
Socialstyrelsen (2017b) begränsningar i att klara sig på egen hand i det dagliga
livet och bristande delaktighet i t.ex. fritids- och kulturaktiviteter.
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Socialstyrelsen (2017c) avråder från användning av begreppet handikapp och
rekommenderar istället att termerna funktionshinder respektive funktionsnedsättning används enligt definitionerna ovan.
I 1 § LSS (SFS 1993:387) anges att personer med utvecklingsstörning utgör en
av de personkretsar som har rätt till insatser enligt den lagen (se vidare avsnitt
2.2.5 nedan). Enligt förarbetena till LSS definieras utvecklingsstörning som en
intellektuell funktionsnedsättning som:
…sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod
inträffad brist eller skada som i många fall är så betydande att
personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring genom olika
insatser för att kunna delta i samhällslivet. (Prop. 1992/93:159,
s. 167)

Nämnda utvecklingsperiod avser vanligen tiden fram till 16 års ålder.
(Prop. 1992/93:159, s. 167.) Granlund och Göransson (2012, s. 12) konstaterar
att det i olika kulturer och under olika tidsepoker funnits flera definitioner av
begreppet utvecklingsstörning. De uttalar vidare att gemensamt för dessa
definitioner har varit att utvecklingsstörningen ”inbegriper svårigheter att ta in
och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap” (Granlund &
Göransson, 2012, s. 12). I diagnostiska sammanhang görs en klassificering
utifrån graden av utvecklingsstörning, vilka benämns som grav, svår, medelsvår
eller lindrig psykisk utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2017d, s. 212 f.).
Enligt Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
används ibland begreppen intellektuell funktionsnedsättning och kognitiv
funktionsnedsättning synonymt med termen utvecklingsstörning. FUB använder
sig av sistnämnda term då den används i vissa lagar. (FUB, 2017.)
Ett begrepp som använts i olika sammanhang på senare år är funktionsvariation.
Ordet funktionsvariation finns för närvarande inte med i Svenska Akademiens
ordlista och någon enhetlig definition för begreppet verkar saknas. I ett flerårigt
projekt som finansierats av allmänna Arvsfonden och där tillgängligheten av
Göteborgs Stadsmuseum utvärderats, användes termen funktionsvariation ”för
att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos
människor utan att värdera denna variation i antingen nedsatt eller fullkomlig,
frisk eller sjuk” (FunkTek, 2017). Funktionsvariation betraktades där inte som
synonymt med begreppet funktionsnedsättning (FunkTek, 2017).
Funktionsrätt är en term som år 2017 introducerats av organisationen Funktionsrätt Sverige (FS), (tidigare Handikappförbunden). FS definierar funktionsrätt
som rätten till ”självbestämmande och full delaktighet” (Funktionsrätt Sverige,
2017) för en person med funktionsnedsättning. Det nya begreppet ska enligt FS
ses som ett komplement till termerna funktionsnedsättning och funktionshinder
och är avsett att betona den enskilda individens rättigheter att kunna fungera i
alla delar av samhällslivet (Funktionsrätt Sverige, 2017).
I denna uppsats utgår jag från de rekommendationer som Socialstyrelsen ger om
användningen av ovannämnda begrepp. Detta kan dock komma att frångås i viss
utsträckning när jag hänvisar till vad som uttrycks i bl.a. tidigare studier.
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2.1.2 Begreppet tillgänglighet
Myndigheten för delaktighet (MFD) definierar begreppet tillgänglighet inom
funktionshinderområdet som att ”skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor” (MFD, 2017). MFD
hänvisar i detta sammanhang till förordningen om de statliga myndigheternas
ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526) och om
vad som där sägs om begreppet tillgänglighet. Enligt nämnda förordning ska
myndigheter ”särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning” (SFS 2001:526, 1 §). MFD
har tagit fram särskilda riktlinjer som ska kunna fungera som stöd i
tillgänglighetsarbetet. Av dessa riktlinjer framgår följande. Att verksamhetens
lokaler ska vara tillgängliga innebär att personer med funktionsnedsättning i
praktiken ska kunna besöka och ta del av verksamheten i dess lokaler. Att
verksamheten ska göras tillgänglig innefattar att funktionshinderperspektivet ska
finnas med i alla delar av myndigheternas planering, beslut och processer. Att
informationen ska göras tillgänglig betyder att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att kommunicera med verksamheten och ta del av
verksamhetens information. För att uppnå de övergripande målen om
tillgänglighet på funktionshinderområdet krävs det enligt nämnda riktlinjer att
verksamheten identifierar och tar bort hinder så att personer med
funktionsnedsättningar ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet.
(MFD, 2015, s. 7.) I denna studie används MFD:s definition av begreppet
tillgänglighet.
Alla kulturinstitutioner som får statsbidrag ska numera ha en handlingsplan för
ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Kulturrådet, 2017a).
Kulturrådet har tagit fram en checklista som kan användas av bibliotek och andra
kulturinstitutioner vid framtagandet av handlingsplanen. Av checklistan framgår
att tillgängligheten ska gälla såväl verksamhet och lokaler, som organisationen i
helhet. En övergripande policy för tillgängligheten bör enligt checklistan finnas
med i handlingsplanen samt mätbara delmål inom följande områden:
verksamhet, kommunikation och information, samt lokaler, inredning och
utrustning. (Kulturrådet, 2017b.)

2.1.3 Samverkan och närliggande begrepp
Begreppet samverkan och liknande termer som samarbete och samordning har
språkligt sett olika betydelser. Samarbete definieras i Nationalencyklopedin
(NE) som ”arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt
syfte” (NE, 2017a) medan samverkan definieras som ”gemensamt handlande för
visst syfte” (NE, 2017b). Danermark (2005) beskriver begreppet samverkan
något utförligare och definierar det som ”medvetna målinriktade handlingar som
utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat
problem och syfte” (s. 15). Begreppet samordning är språkligt sett synonymt
med koordination och har betydelsen att samordna något för gemensamt syfte,
ofta i administrativt eller ekonomiskt sammanhang (NE, 2017c).
Definitionerna av nämnda begrepp skiftar i vetenskapliga sammanhang
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 13). Solsmo, Stenberg-Lundin, Sundström och Vartiainen (2013) har tagit fram en modell för att göra en distinktion
mellan samverkan och andra liknande begrepp i sin idéskrift Det är möjligt! 37
recept på samverkan som ingår i Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Deras
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modell består av följande fyra nivåer. På den första nivån (samtalsnivån),
etablerar parterna en kontakt och skapar en dialog. På den andra nivån har
parterna funnit ett gemensamt syfte och anpassar sig efter varandra (samsyn och
samförstånd). Steget till praktisk samordning, t.ex. att parterna stämmer av
lämplig tidpunkt för bibliotekets besök hos en viss verksamhet i omsorgen, är
nära till hands. På den tredje nivån (samordning) samarbetar parterna kring form
och innehåll, istället för som tidigare där de arbetat var för sig med sina
aktiviteter. På den fjärde och sista nivån i modellen (samverkan) uppnås en
strategisk samverkan genom att parterna har ett gemensamt mål, en bestämd
metod och en tydlig rollfördelning. (Solsmo, et al., 2013, s. 10 f.)
Begreppen samarbete, samverkan och andra närliggande termer definieras och
används alltså på varierande sätt i olika sammanhang. Jag kommer i min studie
att undersöka om och vilka kontakter som finns mellan vissa aktörer och sedan
analysera resultatet utifrån några olika teoretiska utgångspunkter. Jag kommer i
uppsatsen att använda ordet samverkan i vissa rubriker där jag t.ex. redovisar
tidigare forskning eller analyserar respektive diskuterar kontakter mellan omsorg
och bibliotek. Det bör observeras att det för den sakens skull inte är säkert att de
kontakter som finns mellan aktörerna i denna studie är att anse som samverkan
utifrån ett visst teoretiskt perspektiv.

2.1.4 Lättlästa böcker och tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet med
uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier (MTM,
2017a). Utgångspunkten för MTM:s arbete är att ”alla ska ha tillgång till
litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett
läsförmåga eller funktionsnedsättning” (MTM, 2017b).
Enligt MTM avses med tillgängliga medier sådana medier som är anpassade för
att personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga ska ges möjlighet att
kunna ta del av innehållet. Till tillgängliga medier hänför MTM bl.a. tidningar,
böcker och bilder som finns i olika format och som i olika grad bearbetats.
Exempel på sådana tillgängliga medier är talböcker, taltidningar,
punktskriftsböcker, e-textböcker, litteratur på teckenspråk och lättlästa böcker
(LL-böcker). (MTM, 2017c.) Enligt NE definieras LL-böcker som ”litteratur
som till form och innehåll anpassats för människor med olika typer av
lässvårigheter” (NE 2017d) och som exempel på sådana anpassningar anges
större bokstäver eller förenklad text. De som har en läsnedsättning har rätt att
låna talböcker. MTM:s talböcker produceras i ett s.k. DAISY-format.
Förkortningen DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem. DAISYformatet innebär att text, bild och ljud är ordnat på ett sätt som ska förenkla för
användaren att söka i texten. (MTM, 2017d; MTM, 2017e.)
MTM producerar vissa tillgängliga medier som bl.a. går att hitta i MTM:s
digitala bibliotek Legimus. MTM ansvarar för utgivning av LL-förlagets lättlästa
litteratur och den lättlästa tidningen 8 Sidor som är en nyhetstidning som ges ut
en gång i veckan. Utgivningsansvaret övergick till MTM den 1 januari 2015 då
Centrum för lättläst, som tidigare haft detta som sitt ansvarsområde, slogs
samman med MTM. (MTM, 2017c; MTM, 2017f; MTM, 2017g) Utöver LLförlaget finns det även privatägda bokförlag som ger ut LL-böcker i Sverige.
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Reichenberg (2016) nämner i sin skrivelse Kriterier för textval: Vad ska vi utgå
från när vi väljer texter? avseende val av texter för elever i gymnasiesärskolan,
att många grupper kan ha behov av lättlästa texter. Som exempel på grupper med
särskilt stora behov av anpassade texter anger Reichenberg barn, ungdomar och
vuxna med utvecklingsstörning och språkstörningar. Samtidigt betonar hon att
grupperna i sig är heterogena och att det därför är nödvändigt att identifiera de
individuella behoven inför val av text. (Reichenberg, 2016, s. 1.)

2.1.5 Begreppet läsombud
I många kommuner runt om i landet finns det idag läsombud inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen. Läsombudsverksamheten växte under
början av 1990-talet fram ur ett projekt som initierades av FUB och startades av
dåvarande Centrum för lättläst. Projektet syftade till att personer med
utvecklingsstörning skulle få större tillgång till lättläst media. Den modell som
då utvecklades innebar att personal inom funktionshinderomsorgen fick en
kortare utbildning och ett särskilt ansvar för att tillgodose tillgången till läsning
för personer med insatser enligt LSS. Läsombuden organiserades genom
arbetsgrupper på både kommunal och regional nivå och bestod av representanter
för bibliotek från båda dessa nivåer, FUB, Studieförbundet Vuxenskolan samt
representanter för kommunal omsorg/kommunförbunden. Läsombudsverksamheten kom under början av 2000-talet även att implementeras inom
äldreomsorgen. År 2009 startade Centrum för lättläst projektet Läskraft som
hade ett liknande upplägg, men riktade sig till frivilliga högläsare i syfte att
stimulera till högläsning för personer med demens. (MTM, 2017g; MTM
2017h.)
Läsombuden har enligt MTM i uppgift att underlätta tillgång till läsning och
information genom att:
•
•
•

•

Hitta rätt läsning. Det kan t.ex. vara lättläst, talböcker eller
högläsning av lokala nyheter.
Ordna regelbundna högläsningsstunder på sin arbetsplats.
Ordna biblioteksbesök och vara bibliotekets kontaktperson.
Inspirera och informera kollegor att arbeta med
läsning. (MTM, 2017i)

Det finns i dag omkring 5 000 utbildade läsombud och högläsare inom svensk
funktionshinder- och äldreomsorg. Utbildningen för läsombud innefattar bl.a.
moment som belyser vikten av läsning, vilka slags medier och hjälpmedel som
finns, samt metodtips i högläsning och hur man kan hitta lämplig läsning.
Studieförbundet Vuxenskolan är delaktiga i anordnandet av sådana utbildningar.
(MTM, 2017g; MTM, 2017j).

2.2 Regler och riktlinjer
I de följande avsnitten presenteras några av de lagar och styrdokument som får
anses centrala i detta sammanhang och som anger riktlinjerna för kommunernas
och folkbibliotekens uppdrag att arbeta med tillgänglighetsfrågor.
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2.2.1 Unesco:s folkbiblioteksmanifest
FN-organet Unesco:s folkbiblioteksmanifest från 1994 är en deklaration som är
avsedd att fungera som rekommendation för staters utformning av folkbiblioteken och är således inte tvingande. Manifestet har tagits fram i samarbete
med IFLA (The International Federation of Library Associations and
Institutions) och har sedan den för första gången presenterades 1949 genomgått
ett par revideringar. (Unesco, 2006, s. 7.) I manifestet uppmuntras stat, landsting
och kommuner att medverka till en utveckling av folkbiblioteket i enlighet med
manifestets innehåll (Unesco, 2006, s. 9). I manifestet deklareras att folkbiblioteket är till för alla:
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta
förutsätter att biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att
lokalerna är anpassade för läsning och studier, försedda med lämplig
teknisk utrustning och har tillräckligt öppethållande för att passa
användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande
verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva
kan komma till biblioteket. (Unesco, 2006, s. 12)

I manifestet betonas även att alla åldersgrupper ska kunna finna material som
tillgodoser deras behov (Unesco, 2006, s. 9).

2.2.2 FN:s konvention om vissa rättigheter
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, vilken för Sveriges del därmed trädde i kraft i början av år
2009. Enligt den svenska översättningen av konventionens artikel 1 framgår att
syftet med konventionen är att:
…främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla
personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för
deras inneboende värde. (SÖ 2008:26)

Enligt samma artikel omfattar begreppet funktionsnedsättningar i konventionens
mening fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar.
I artikel 9 anges att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder,
genom att identifiera och undanröja hinder mot tillgänglighet, för att säkerställa
att personer med funktionshinder får, på lika villkor som andra, tillgång till den
fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, anläggningar och
tjänster. Av konventionens artikel 30 punkten 1 framgår att personer med
funktionsnedsättning ska ha rätt att ”på lika villkor som andra delta i kulturlivet”
(SÖ 2008:26). Vidare anges i samma artikel att konventionsstaterna ska:
…vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer
med funktionsnedsättning
a) bereds tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form,
b) bereds tillgång till tv-program, film, teater och annan kulturell
verksamhet i tillgänglig form, samt
c) bereds tillträde till platser för kulturella föreställningar eller
tjänster, såsom teatrar, museer, biografer, bibliotek och
turistservice… (SÖ 2008:26)

I punkten 2 i artikel 30 stadgas att ändamålsenliga åtgärder ska vidtas av
konventionsstaterna för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet
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att utveckla sin kreativa och intellektuella förmåga, både av egenintresse och för
samhällets berikande (SÖ 2008:26).
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara
vägledande i svenska myndigheters arbete med att genomföra målen i den
nationella funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526, 1 §).

2.2.3 Folkbibliotekets uppdrag enligt bibliotekslagen
Folkbibliotekets uppdrag framgår av 2 § bibliotekslagen (BL, SFS 2013:801) där
det står att biblioteken ska verka för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I samma
bestämmelse anges att biblioteken har i uppgift att främja dels litteraturens
ställning, dels intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Sist i bestämmelsen stadgas att bibliotek ska finnas
tillgängliga för alla.
I 4 § BL anges att personer med funktionsnedsättning ska utgöra en särskilt
prioriterad grupp och att biblioteken:
… ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att
kunna ta del av information. (SFS 2013:801)

I förarbetena till bibliotekslagen betonas att ett användarperspektiv bör vara
ledande för folkbibliotekens verksamheter och att bibliotekens verksamhet som
riktas till denna användargrupp bör bedrivas i former som utgår från gruppens
olika behov och förutsättningar. Som exempel anges att detta kan ske genom
tillhandahållande av särskilt anpassade media som t.ex. talböcker och tekniska
hjälpmedel som exempelvis läs- och skrivhjälpmedel, för att dessa personer ska
kunna ta del av information. Samtidigt betonas att lagtextens formulering i 4 §
BL inte ska utgöra någon begränsning för biblioteken att även erbjuda andra
medier och tjänster än de som nämns där. (Prop. 2012/13:147, s. 18 och 55 f.)
Av 6 § BL framgår att ”Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov.” (SFS 2013:801). Kravet på tillgänglighet kan
ses som ett led i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen att alla
ska ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet. Av förarbetena till
6 § BL anges att det är ”av stor vikt att biblioteken hämtar in och beaktar de
önskemål och synpunkter som biblioteksanvändarna har på verksamheten”
(Prop. 2012/13:147, s. 21).

2.2.4 Diskrimineringslagen
Ändamålet med diskrimineringslagen (DL, SFS 2008:567) är att:
…motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (SFS 2008:567,
1 kap. 1 §)

I 2 kap. DL (SFS 2008:567) framgår vilka olika områden som omfattas av lagens
bestämmelser och med vilka begränsningar. Exempel på områden som omfattas
är arbetslivet, utbildning, tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder,
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hälso- och sjukvården, socialförsäkringssystemet samt offentlig anställning. När
det gäller det sistnämnda området kan det här förtydligas att det avser anställda
inom offentlig sektor, d.v.s. stat, landsting och kommun, när de ger allmänheten
upplysning, vägledning eller annan liknande hjälp, eller i anställningen har andra
kontakter med allmänheten (SFS 2008:567, 2 kap. 17 §).
Det finns enligt 1 kap. 4 § DL (SFS 2008:567) sex former av diskriminering:
direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet,
trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Bristande
tillgänglighet utgör sedan 1 januari 2015 en av formerna av diskriminering. I
förarbetena uttalas att förbudet om bristande tillgänglighet ”får sin främsta
betydelse just genom att komplettera och förstärka annan lagstiftning och andra
regler på området” (Prop. 2013/14:198 s. 53) och vidare att det ger den
enskilde ”ett effektivt rättsmedel i form av diskrimineringsersättning” (Prop.
2013/14:198 s. 53). Syftet med bestämmelsen anges vara att skapa möjlighet för
personer med funktionsnedsättning att utöva sin rätt att delta i samhällslivet utan
hinder i form av bristande tillgänglighet (Prop. 2013/14:198 s. 58 f.). Med
bristande tillgänglighet avses i DL:
... att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom
att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten
mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
- andra omständigheter av betydelse. (SFS 2008:567,
1 kap. 4 § 3 p)

För att denna diskrimineringsform ska kunna göras gällande krävs således att det
är fråga om en person med en funktionsnedsättning som blivit missgynnad.
Missgynnandet ska bestå i att den som har ansvar för en verksamhet som
omfattas av DL:s regler inte vidtagit skäliga åtgärder för att verksamheten ska
vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Vad som är att anse som
skäliga åtgärder prövas av allmän domstol som gör en bedömning i varje enskilt
fall. Enligt förarbetena bör åtgärderna dock i huvudsak handla om stöd eller
personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga
om den fysiska miljön. Vidtas inte tillräckliga åtgärder eller inte några åtgärder
alls, kan den som har ansvaret för en verksamhet göra sig skyldig till
diskriminering. (Prop. 2013/14:198 s. 63 f.) Domstol kan i ett sådant fall besluta
om diskrimineringsersättning till den enskilde.

2.2.5 LSS
LSS är en rättighetslag som omfattar insatser för särskilt stöd och service åt tre
personkategorier. Dessa personkategorier anges i LSS som personer:
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller
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3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service. (SFS 1993:387,
1 §)

Utgångspunkten för insatser som ges enligt LSS är att LSS-verksamheten ska
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personer som omfattas av lagen. Det övergripande målet är att den enskilde ges
möjlighet att leva som andra. (SFS 1993:387, 5 §)
Insatser som kan komma ifråga för de tre personkategorierna är t.ex. biträde av
personlig assistent, ledsagarservice och bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Personer i yrkesverksam ålder
och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig och som faller inom
personkategorierna i punkt 1 eller 2 i 1 § LSS, har även rätt till insatsen daglig
verksamhet. (SFS 1993:387, 7 och 9 §§) I förarbetena till LSS anges att daglig
verksamhet bör ha som syfte att bl.a. bidra till varje deltagares personliga
utveckling och ett övergripande mål med insatsen bör vara att utveckla
deltagarens möjlighet till arbete. Rent innehållsmässigt kan daglig verksamhet
innefatta såväl habiliterande som produktionsinriktade aktiviteter. (Prop.
1992/93:159 s. 90.)
I lagen uppställs ett krav på LSS-verksamheter att hålla en god kvalitet och att
samarbete ska ske med relevanta samhällsorgan och myndigheter. Vidare ska
LSS-verksamheter ha den personal som behövs för att kunna ge god service och
omvårdnad, samt ett gott stöd till den enskilde. (SFS 1993:387, 6 §) Enligt 15 §
5 p LSS (SFS 1993:387) har varje kommun i uppgift att verka för att det
allmänna utbudet av kultur och fritid blir tillgängligt för de personer som har rätt
till insatser enligt LSS. I förarbetena (Prop. 1992/93:159 s. 184) betonas att
kommunens ansvar för att fullgöra denna skyldighet gäller aktiviteter som
anordnas av både kommunen och privata aktörer.
Den som beviljas en insats enligt LSS ska erbjudas att en individuell plan med
beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den person insatsen
gäller för. Planen ska omprövas minst en gång om året. (SFS 1993:387, 10 §)

2.3 Funktionshinderspolitiska mål
De nationella mål som i dagsläget ligger till grund för den svenska funktionshinderspolitiken beslutades av riksdagen år 2000 och grundar sig i regeringens
proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken. I denna anges att målen är:
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och
män med funktionshinder. (Prop. 1999/2000:79, s. 23)

Syftet med de nationella målen uppgavs i förarbetena vara att det politiska
arbetet med funktionshinderfrågor skulle bli ännu tydligare inriktat på att
identifiera och ta bort hinder för funktionshindrades rätt att delta fullt ut i
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samhället (Prop. 1999/2000:79, s. 23). Samtidigt redogjorde regeringen för
följande prioriterade arbetsområden:
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla
samhällssektorer,
- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
- att förbättra bemötandet. (Prop. 1999/2000:79, s. 29)

Därefter har de politiska insatserna på det funktionshinderspolitiska området i
olika omgångar följts upp och nya strategier har antagits för att genomföra de
nationella målen (se t.ex. Skr. 2005/06:110; Skr. 2009/10:166). I juni 2011
beslutades om en ny nationell strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren 2011–2016 inom ett flertal olika samhällsområden och
däribland kulturområdet. I nämnda strategi ställdes följande tre övergripande
inriktningsmål upp som rör kulturområdet:
- Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i
kultur- och idrottslivet ska förbättras.
- Funktionshinderperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie
bidragsgivningen inom kulturområdet och idrottsområdet.
- Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett
sätt som gör dem tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. (Regeringen, 2011, s. 48)

Kulturrådet har ett övergripande ansvar när det gäller frågor om tillgänglighet
hos offentliga verksamheter inom det kulturella området och ska i sitt uppdrag
vara drivande i utvecklingen av att kulturen görs tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning (Kulturrådet, 2017c). I samband med den nya strategin för
genomförande av funktionshinderspolitiken fick Kulturrådet i uppdrag av
Regeringen att inom sitt verksamhetsområde arbeta utifrån tre specifika delmål.
Dessa delmål innebär att samtliga kulturinstitutioner, däribland bibliotek, som
får statsbidrag, ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet, ha åtgärdat enkelt
avhjälpta hinder, samt ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade. (Regeringen, 2011, s. 52).
Kulturrådet redovisade år 2016, i en rapport till regeringen, sina genomförda
insatser som föll inom ramen för den nationella genomförandestrategin.
Kulturrådet bedömde att effekterna av delmålet om en handlingsplan för ökad
tillgänglighet var god och att de andra delmålen såg ut att utvecklas i positiv
riktning. Vidare framkom att kriterierna som uppställdes i delmålen även
fortsättningsvis kommer att vara kopplade till Kulturrådets bidragsgivning
(Kulturrådet, 2016, s. 16, 19 och 22).
MFD, som fick i uppdrag att samordna de totala insatserna från samtliga
samhällsområden som omfattades av strategin för åren 2010–2016, redovisade i
sin slutrapport att personer med funktionsnedsättning alltjämt har betydligt
sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. Kultur, media, IT och transport
var områden där man såg en positiv utveckling med ökad delaktighet och en
positiv utveckling av levnadsvillkoren. (MFD, 2016, s. 7.) På kulturområdet
kunde MFD (2016, s. 120 f.) konstatera att det är mindre vanligt att personer
med funktionsnedsättning deltar i kulturella aktiviteter jämfört med andra, men
att denna skillnad hade minskat under strategiperioden då andelen kulturutövare
med funktionsnedsättning hade ökat.
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Med MFD:s slutrapport som underlag har regeringen i maj innevarande år i
propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken lagt
fram ett förslag om att de nationella målen från år 2000 ska ersättas med ett enda
mål som formuleras enligt följande:
Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhället för personer med funktionsnedsättning.
(Prop. 2016/17:188, s. 24 f.)

Genom förslaget vill regeringen skapa ett tydligare, mer renodlat och
begreppsmässigt uppdaterat nationellt mål samt betona vikten av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ett
vägledande instrument i den svenska funktionshinderspolitiken (Prop.
2016/17:188 s. 23 ff.). Riksdagen har vid tidpunkten för färdigställandet av
denna uppsats ännu inte fattat något beslut i frågan.

3 Litteraturöversikt
I min efterforskning av relevant litteratur och tidigare forskning på området har
jag gjort sökningar i databaser som LISA och ERIC m.fl. men även sökt direkt i
discovery-tjänster som Summon och Libsearch. Därtill har jag gjort sökningar
med sökmotorerna Google och Google Scholar, i svenska uppsatsdatabaser samt
på olika myndigheters webbplatser. Jag har sökt efter litteratur via olika
biblioteks digitala bibliotekskataloger samt använt mig av Libris söktjänster via
Kungliga Bibliotekets webbplats. Vidare har jag hittat källor genom att gå
igenom en del källförteckningar till artiklar och litteratur jag läst.
Jag har använt mig av ett flertal sökstrategier som t.ex. enkla sökningar,
sökningar genom att bygga block samt s.k. pärlodling, där jag i sistnämnda fall
utgått från en redan känd referens och använt termer som använts i beskrivningen
av den referensen. Exempel på sökord jag använt mig av i olika former och fraser
är: bibliotek, delaktighet, folkbibliotek, funktionshinder, funktionsnedsättning,
handikapp, intellektuell funktionsnedsättning, LSS, läsombud, samverkan,
tillgänglighet, utvecklingsstörning, access, collaboration, cognitive disabilities,
intellectual disabilities, developmental disabilities, intellectual developmental
disorder, library, public libraries och reading representatives.
Jag har koncentrerat mig på svensk forskning men även haft en viss utblick på
internationell forskning. När det kommer till området samverkan har jag dock
valt att avgränsa mig till att enbart söka efter svenska studier, då utformningen
av funktionshinderomsorgen kan variera i olika länder och då jag inte haft
möjlighet att i denna studie sätta mig in i hur den är organiserad utanför Sverige.
Utifrån vad som framkommit vid min genomgång av litteratur och tidigare
forskning tycks det som att den biblioteks- och informationsvetenskapliga
forskningen är sparsam när det gäller studier om vuxna personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Det kan redan här nämnas att de studier jag
funnit på området till stor del utgörs av studentuppsatser.
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Redogörelsen av tidigare studier är med något enstaka undantag avgränsad till
uppsatser på lägst magister- eller masternivå. Då forskningen inom ämnet
framstår som mager har jag valt att även ta med några andra studier som rör
andra målgrupper än personer med intellektuell funktionsnedsättning samt
biblioteksbesökare i allmänhet. Eftersom biblioteks- och informationsvetenskap
är en tvärvetenskaplig disciplin finns det många andra forskningsområden som
anknyter till det aktuella ämnet såsom t.ex. forskning inom vård och pedagogik.
Jag har dock gjort den avgränsningen att inte ta med sådan forskning i denna
översikt, förutom ett undantag som anges och motiveras i avsnitt 3.3.

3.1 Biblioteksanvändning
Gustafsson (2005) har i magisteruppsatsen Bibliotekets roll för de utvecklingsstördas integration i samhället presenterat resultat från intervjuer som hon gjort
med såväl personer med utvecklingsstörning om deras biblioteksanvändning,
som omsorgspersonal och bibliotekarier om deras arbete för målgruppen. När
det gäller biblioteksanvändningen hos de fyra intervjuade personerna med
utvecklingsstörning konstaterade Gustafsson (2005, s. 42) att samtliga av dem
använde biblioteket men att det fanns skillnader både på vilka sätt och i vilken
omfattning biblioteksanvändning ägde rum. Utifrån en modell av Andersson och
Skot-Hansen (1994) som beskriver biblioteket utifrån fyra huvudfunktioner:
kulturcenter, kunskapscenter, socialcenter och informationscenter, analyserade
Gustafsson (2005) de fyra deltagarnas biblioteksanvändning. Analysen visade
att samtliga deltagare i studien använde biblioteket som ett kulturcenter då de
var där för att låna böcker, två av dem använde biblioteket som informationscenter i den meningen att de använde en särskild referenstjänst som biblioteket
erbjöd och två av deltagarna använde – i olika grad – biblioteket som socialcenter. Av resultaten framkom inget som gav uttryck för att deltagarna i studien
använde biblioteket som kunskapscenter. (Gustafsson, 2005, s. 43 ff.)
En annan studie som tar sikte på delvis samma forskningsfrågor som jag tänkt
fördjupa mig i är en magisteruppsats av Olsson (2010). I studien intervjuade hon
dels några personer med intellektuell funktionsnedsättning om hur de använde
och uppfattade folkbiblioteket, dels en bibliotekarie om vilka insatser det
aktuella biblioteket erbjöd nämnda användargrupp ur ett tillgänglighetsperspektiv. I analysen använde Olsson (2010) sig också av den ovan nämnda
modellen av Andersson och Skot-Hansen (1994). Utifrån resultaten från
intervjuerna med användarna drog hon slutsatsen att biblioteket främst användes
som ett kulturcenter av deltagarna i studien genom att de bl.a. lånade olika typer
av medier och deltog i kulturella arrangemang, medan biblioteket minst
användes som ett informationscenter (Olsson, 2010, s. 38 f.).
I en internationell studie har Holmes (2008) undersökt frågor om biblioteksanvändning och informationsbehov hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. I studien undersökte hon hur informationsbehovet såg ut bland 337
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Personerna var sysselsatta i en
daglig verksamhet i delstaten Colorado i USA. (Holmes, 2008, s. 533 och 535.)
Två enkätundersökningar genomfördes, varav den ena var en mindre pilotstudie
(Holmes, 2008, s. 536). Holmes jämförde resultaten från sin studie med
resultaten från en studie utförd år 2005 av OCLC och som enligt Holmes
undersökt biblioteksvanor bland 3 300 biblioteksanvändare världen över.
Jämförelsen visade bland annat att endast 69 % av respondenterna i Holmes
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studie någon gång besökt biblioteket jämfört med 96 % av de svarande i OCLC:s
undersökning. En övervägande majoritet av de som svarade använde biblioteket
för att låna böcker. Vidare använde 12 % biblioteket för att låna tidskrifter och
10 % för att låna musik och filmer. Det visade sig även att 35 % av
respondenterna i Holmes studie inte kände till att det var möjligt att låna media
som musik och filmer på biblioteket och 96 % av dem använde av olika
anledningar inte datorerna på biblioteket. Holmes underströk vikten av att
biblioteken medvetandegör för målgruppen vilka medier biblioteket har att
erbjuda. Av de som uppgav att de inte använde biblioteket var det 20 % som
svarade att detta berodde på att de inte hade tid för det och 13 % svarade att deras
tid gick till att arbeta. Holmes betonade att merparten av målgruppen är beroende
av någons stöd för att överhuvudtaget kunna röra sig ute i samhället och att det
därför krävs att det finns någon som kan ta sig den tiden som behövs för att följa
med målgruppen till biblioteket. (Holmes, 2008, s. 537 f.)
Ett forskningsbidrag som visserligen inte rör målgruppen specifikt, men som
belyser biblioteksbesökares användarbeteende i det fysiska biblioteksrummet är
Björneborns (2008) kvalitativa studie. Studien innefattande observationer och
intervjuer med 113 personer vid två danska bibliotek (Björneborn, 2008, s, 42).
Resultatet i studien visade på att strax över hälften av respondenterna valde
informationskällor på ett uteslutande planerat och målinriktat vis, medan övriga
respondenter gav utrymme för informationskällor som de funnit oplanerat och
spontant. Björneborn betonade att resultaten på grund av studiens karaktär inte
kan generaliseras för en större population, men att resultaten indikerar att en stor
del biblioteksbesökare är öppna för oplanerade fynd av material som de
uppmärksammat av en tillfällighet, s.k. serendipitet. (Björneborn, 2008, s. 45 f.)
I studien identifierades följande tio faktorer som kan påverka biblioteksanvändares möjligheter till att hitta informationskällor genom serendipitet: ”…uhindret adgang, diversitet, eksponering, kontraster, markører,
uperfekte sprækker, krydskontakter, ’multi-reachability’ (mange adgangsveje), ’explorability’ og ’stopability’.” (Björneborn, 2008, s. 41).
Aabø och Audunson (2012) har studerat biblioteksanvändning med fokus på hur
biblioteket fungerar som mötesplats för dess besökare. Den metod som användes
var djupgående observationer kombinerat med kortare intervjuer med besökare
på tre biblioteksfilialer i Oslo. (Aabø & Audunson, 2012, s. 138.) Studien bygger
på ett teoretiskt koncept om högintensiva respektive lågintensiva möten, där de
förstnämnda kan beskrivas som möten mellan människor med liknande
värderingar och intressen, medan de sistnämnda innebär möten mellan personer
med andra värderingar och synsätt än de egna. Även begreppet socialt kapital
var centralt i studien och utgick från den del av begreppet som innebär att
kontakter stärks mellan individer som redan känner varandra, s.k. bonding, eller
mellan individer som bara känner varandra ytligt eller inte alls, s.k. bridging.
(Aabø & Audunson, 2012, s. 140 f.) Forskarna fann att det var en komplex bild
som framkom av biblioteksanvändningen i studien. Biblioteket användes inte på
något entydligt sätt, utan det förekom både högintensiva och lågintensiva möten,
men även förändringar i användningen hos den enskilda användaren. (Aabø &
Audunson, 2012, s. 146 f.). Aabø och Audunson (2012) kunde i studien
observera hur olika grupper blev synliggjorda för varandra och konstaterade
att ”the library stands out as a place where one is exposed to otherness” (s. 146).
De användarbeteenden som forskarna kunde observera avseende olika gruppers
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närvaro i biblioteket, tolkade de som en indikation på att det förelåg en acceptans
för olikheter (Aabø & Audunson, 2012, s. 147 f.).

3.2 Bibliotekets tillgänglighet
Lemhagen (2001) har i sin magisteruppsats ”Allas bibliotek kallar vi vår vision!"
Folkbibliotekens service till utvecklingsstörda undersökt tillgängligheten av
biblioteken för den aktuella målgruppen. Detta skedde genom enkäter som till
största del bestod av öppna frågor och besvarades av 71 folkbibliotek runt om i
Sverige (Lemhagen, 2001, s. 25f.). Syftet med uppsatsen var ”att undersöka
utvecklingsstördas tillgång till litteratur och samhällsinformation” (Lemhagen,
2001, s. 25). Lemhagen konstaterade att tillgången till lättläst litteratur tycktes
vara god bland de deltagande biblioteken medan det var sämre ställt med utbudet
av lättläst samhällsinformation, detta ”trots bibliotekens betoning av allas rätt till
samhällsinformation som en viktig demokratisk fråga” (Lemhagen, 2001, s. 77).
I studien uppgav en majoritet av de deltagande biblioteken att det fanns en
läsombudsverksamhet i kommunen och Lemhagen redogjorde för att det av
enkätsvaren framkom att denna verksamhet medförde övervägande positiva
effekter som exempelvis erfarenhets- och kunskapsutbyte och att biblioteksanvändningen av målgruppen sågs öka. Samtidigt som flera bibliotek framhöll
vikten av ett samarbete med omsorgen uttrycktes åsikter om att läsombudsverksamheten inte sköter sig själv. Lemhagen konstaterade att läsombudsverksamhet innebär en hel del utmaningar som kräver såväl engagemang och
uppmuntran, som tillräckligt med resurser. (Lemhagen, 2001, 53 ff.).
I magisteruppsatsen En bok kan berika livet – om man får ta del av den har Jilsén
och Johansson (2003) intervjuat fyra bibliotekarier och en samordnare för
dåvarande Centrum för lättläst (numera MTM) och skriftligen ställt frågor av
kvalitativ karaktär till tre läsombud inom vården rörande målgruppens läsning
(Jilsén & Johansson, 2003, s. 34 och 36 f.). Frågeställningarna i studien rörde
bl.a. vilken medvetenhet bibliotekarier respektive läsombud har om
målgruppens behov av litteratur och läsning, hur bibliotekens verksamhet ser ut
för målgruppen samt om och hur målgruppens bok- och medieval påverkas av
personalens synsätt (Jilsén & Johansson, 2003, s. 3). I studien framkom att
bibliotekarierna var väl insatta i målgruppens behov och visade på ett stort
engagemang för läsombudsverksamheten och att detta troligen hade sin grund i
att de även hade gedigna kunskaper om lagstiftning och centrala begrepp som
t.ex. tillgänglighet, delaktighet och bemötande. Samtidigt klargjorde författarna
till uppsatsen att de var medvetna om att det inte ser ut så på alla håll, utan att
det krävs både ett aktivt arbete hos bibliotekarier respektive läsombud och ett
etablerat samarbete dem emellan för att utveckla verksamheten. (Jilsén &
Johansson, 2003, s. 81 f.)
Backlund och Lundström (2011) har i sin magisteruppsats undersökt hur
informationsvanor ser ut för några personer med lindrig utvecklingsstörning och
vilka hinder de kan uppleva i sin informationsanskaffning och med ett särskilt
fokus på deras användning av Internet (Backlund & Lundström, 2011, s. 1). Den
del av uppsatsen som jag framförallt ser ha anknytning till mitt ämnesval rör den
av deras tre frågeställningar som handlar om vilken syn deltagarna har på hur
biblioteken kan hjälpa dem i deras anskaffning av information (se Backlund &
Lundström, 2011, s. 2). Backlund och Lundström använde sig härvid av de
informationsbarriärer för anskaffning av information som identifierats av
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Buckland (1991) och som måste övervinnas för att informationen ska bli
tillgänglig. Dessa informationsbarriärer är Identifikation, Tillgänglighet, Pris för
användaren, Kostnad för tillhandahållaren, Förståelse: kognitiv tillgång samt
Acceptans (Buckland, 1991, s. 78 f.). Av studien framkom att flera av deltagarna
använde biblioteket, men att det ofta var andra fasta aktiviteter på deras
gruppboenden som bestämda tvätt- och städdagar som hindrade dem från att
besöka biblioteket särskilt ofta. Även andra hindrande faktorer framkom såsom
att bibliotekslokalerna av olika orsaker kunde vara svårtillgängliga. Några av
deltagarna använde avdelningen där lättlästhyllor fanns placerade, medan några
inte kände till att sådana hyllor fanns. Några kände inte heller till att det fanns
sökdatorer på biblioteket och ingen av deltagarna i studien hade använt dessa.
Få tog kontakt med bibliotekspersonal om de behövde hjälp och deltagarna ansåg
det vara viktigare att det fanns någon medföljande personal. I uppsatsen
föreslogs som åtgärd för att undanröja vissa hinder att biblioteket skulle kunna
bjuda in boende från gruppbostäder för en visning av bibliotekets utbud och
service. (Backlund & Lundström, 2011, s. 43 ff.)
I den tidigare nämnda uppsatsen av Olsson (2010) undersöktes hur deltagarna i
studien upplevde mötet med folkbiblioteket och vad biblioteket gjorde för att
öka tillgängligheten för vuxna personer med utvecklingsstörning (Olsson, 2010,
s. 2). Vid analysen av det insamlade materialet i denna del använde hon också
sig av Bucklands (1991) teori om olika informationsbarriärer. Vid analysen av
vilka faktorer som påverkar tillgängligheten av biblioteket för de personer med
intellektuell funktionsnedsättning som ingick i studien identifierade Olsson en
del upplevda hinder i eller för deras biblioteksanvändning. Exempelvis
konstaterade hon att det förhållandet att ingen av deltagarna i studien använde
bibliotekskatalogen för att identifiera en källa och inte heller hade kännedom om
alla tjänster som ingick i bibliotekets utbud kunde utgöra identifikationsbarriärer. Inte heller använde någon av deltagarna i studien bibliotekets datorer,
vilket Olsson i sin analys betonade kunde ses som en barriär både i form av ett
pris för användaren och i form av förståelse/kognitiv tillgång. (Olsson, 2010,
s. 41 ff.)
Hill (2013) har i en studie gjort en innehållsanalys av hur begreppen funktionsnedsättning och tillgänglighet konceptualiseras i internationell biblioteks- och
informationsvetenskaplig forskning. Utifrån vissa specifika urvalskriterier kom
hennes granskning att avse 198 artiklar som publicerats i databasen LISA under
åren 2000–2010. (Hill, 2013, s. 137 och 139). Av resultaten framkom att utifrån
en indelning av artiklarna i olika kategorier handlade de till största del (25 %)
om tillgänglighet och då främst med fokus på webb, databaser och mjukvara.
Till de nästföljande tre vanligaste kategorierna hänfördes vetenskapliga artiklar
som beskrev tjänster till personer med funktionsnedsättningar (12 %), programeller projektbeskrivningar (11 %) och produktbeskrivningar (11%). (Hill, 2013,
s. 139.) Vidare kunde hon av resultaten utläsa att den funktionsnedsättning som
var allra mest omskriven i artiklarna var synnedsättning (41 %) medan
funktionsnedsättningar som påverkade förmågan till lärande var näst vanligast
(9 %). I flera fall nämndes funktionsnedsättningar mer generellt, utan att direkt
hänvisa till någon särskild funktionsnedsättning (42 %). Personer med funktionsnedsättningar, d.v.s. själva målgruppen, var sällan direkt involverade i studierna.
I 36 % (av 70 forskningsstudier) deltog målgruppen och i alla dessa fall rörde
det sig om antingen informationssökning eller tillgänglighetstester. (Hill, 2013,
s. 140). De slutsatser Hill drar från studien är att det finns ett stort behov av
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framförallt kvantitativa studier inom området, men även kvalitativa. Hon nämner
även att det faktum att det stora fokus som ägnas åt teknologin kan överskugga
andra viktiga tillgänglighetsaspekter som bl.a. bemötande och sociala aspekter.
(Hill, 2013, s. 141).

3.3 Läsombud och samverkan
Trots att läsombudsverksamhet funnits i drygt två decennier tycks forskningen
kring den vara ytterst sparsam. På det biblioteks- och informationsvetenskapliga
området verkar det helt saknas forskning om samverkan mellan LSS-omsorg och
folkbibliotek. Jag har därför valt att här lyfta fram Carlesons (2014) kandidatuppsats Kräver högläsning bibliotekariekompetens? Möjligheter och hinder för
samarbete mellan bibliotek och daglig verksamhet. Utöver frågeställningar som
är relaterade till högläsning på daglig verksamhet, belyser Carleson även frågor
som rör just samarbete mellan folkbibliotek och LSS-omsorg. Syftet med
uppsatsen var bl.a. att ”undersöka om det förekommer något samarbete mellan
bibliotek och daglig verksamhet och hur detta i så fall upplevs” (Carleson, 2014,
s. 5). I studien använde hon sig av två olika enkäter till bibliotekarier respektive
personal vid daglig verksamhet i Skåne, för att få svar på sina frågeställningar
om bl.a. på vilka sätt eventuellt samarbete sker, om professionerna för
diskussioner kring samarbete och hur ett eventuellt samarbete skulle kunna
utvecklas. Enkäterna till de biblioteksanställda distribuerades till huvudbiblioteken i samtliga kommuner i Skåne, medan enkäterna till LSS-omsorgen
skickades till 16 dagliga verksamheter efter ett strategiskt urval. Av 33 bibliotek
svarade 27 på sin enkät, medan 12 av de utvalda dagliga verksamheterna
besvarade den enkät som riktade sig till dem. (Carleson, 2014, s. 5 och 16 f.)
Analysen av resultatet avseende samarbetet får i Carlesons studie sägas vara
huvudsakligen av deskriptiv karaktär då det i just den delen saknas en teoretisk
koppling. Av studien framkom att både omfattning och innehåll varierade i de
befintliga samarbeten som fanns mellan biblioteken och de dagliga
verksamheterna. Exempel på vanligt förekommande samarbeten var bokdepositioner och läsombudsträffar. I något fall hade försök till samarbete gjorts
men sedan upphört. (Carleson, 2014, s. 25 f. och s. 33 f.) Vidare konstaterade
Carleson (2014, s. 37) att resultaten från studien visade på att det var ovanligt att
utvecklingen av samarbetet mellan bibliotek och daglig verksamhet diskuterades
och att om detta skedde var det till största del genom inofficiella samtal. Det kan
här understrykas att det av studien inte framgick om det fanns läsombud på de
dagliga verksamheter som deltog i studien (Carleson, 2014, s. 36). Även om det
inte ingick i studien att undersöka tillgängligheten av folkbiblioteken, framgår
det i uppsatsen att omsorgspersonalen uttryckt en positiv bild av bibliotekens
tillgänglighet och utbud (Carleson, 2014, s. 33).
Med hänsyn till att det verkar finnas en lucka i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen inom detta ämne ser jag anledning till att här ta upp
en C-uppsats inom området för vårdvetenskap och omsorg. I uppsatsen beskrev
Lövgren (1997) ur ett hälsovetenskapligt perspektiv vad projektet med läsombud
som inleddes under 1990-talet, innebar för möjligheter för personer med
intellektuell funktionsnedsättning att ta del av lättlästa medier. Lövgren (1997,
s. 1 och 19) intervjuade fyra läsombud i projektet och belyser i sin uppsats vilka
möjligheter och hinder som läsombuden upplevde i sin roll som förmedlare av
litteraturen till målgruppen. Uppsatsen kan sägas vara av till stor del deskriptiv
karaktär. Lövgren (1997, s. 38) beskrev projektet som en förutsättning för att
21

målgruppen skulle få del av litteratur och tidningar, men betonade samtidigt att
projektet uppvisade stora brister när det gällde att förmedla samhällsinformation.
Lövgren (1997) uttryckte att projektet byggde på att de enskilda läsombuden
fanns tillgängliga och att hon därför såg ett behov av att läsningen
fortsättningsvis måste ”förankras och genomsyra hela verksamheten” (s. 39).
Det finns en del projektrapporter som beskriver eller utvärderar olika projekt
med läsombud och deras samverkan med bibliotekarier. Ett nyligen genomfört
projekt är Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler (Andersson
Wredlert, 2016) som nämnts i avsnitt 1.1 ovan. Ett annat liknande projekt som
genomförts är Prosit! – Må det gagna, som under år 2009–2012 bedrevs på fem
håll i landet under ledning av Regionbibliotek Stockholm. Målsättningen var att
utveckla bibliotekets uppsökande verksamhet och att hitta nya samarbetsformer
och arbetsmetoder mellan bibliotek och funktionshinderomsorg respektive
äldreomsorg. (Solsmo et al., 2013, s, 105 och 115.)
En rapport om samverkan som visserligen rör en annan målgrupp än den som
står i fokus i denna uppsats och som har en vetenskaplig ansats är Dags att höja
ribban. En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små
barns språk- och litteracitetsutveckling av Rydsjö (2012). I denna rapport görs
en kritisk sammanställning av svenska och internationella studier som belyser
olika aspekter av samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek. Några av de
frågor som granskas och redovisas i denna rapport är vilka arbetsmetoder som
använts vid sådan samverkan och hur de motiveras, samt hur samarbetet mellan
parterna skulle kunna stärkas på längre sikt. Olika samarbetens omfattning,
innehåll och metoder tas upp och ligger till grund för rekommendationer för
metodutveckling och en diskussion om hållbara strukturer för en fördjupad
samverkan. (Rydsjö, 2012, s. 7.) Rydsjö (2012, s. 61) konstaterar i rapporten att
studierna visade på att faktorer som finansieringen av projekt och samsyn i
arbetsgruppen spelar en väsentlig roll för utvecklingen av ett samverkansprojekt,
liksom integrering och styrning. Gemensam fortbildning angavs också vara en
faktor som stärker utvecklingen av samverkan (Rydsjö, 2012, s. 62).

4 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångpunkterna för att uppnå syftet med denna uppsats består i
en dansk modell över olika typer av biblioteksprofiler och som är framtagen av
Andersson och Skot-Hansen (1994), Bucklands (1991) informationsbarriärer
samt några olika teoretiska utgångspunkter om samverkan som presenteras
närmare nedan.

4.1 Modell över biblioteksprofiler
Vid analysen av frågan om hur läsombud beskriver målgruppens biblioteksanvändning har jag valt att använda mig av den danska modellen Model over det
lokale biblioteks profil som Andersson och Skot-Hansen (1994) presenterar i sin
bok Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling. I boken redogör de för en
studie som de genomfört och som bl.a. innefattar en kvalitativ undersökning av
hur tre danska folkbibliotek profilerat sig i olika typer av samhällen; landsbygd,
landsortsstad och storstadsområde. I analysen av bibliotekets profil använder de
sig av en modell, se Figur 1, som innefattar fyra centrala funktioner: kulturcenter,
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videnscenter (fortsättningsvis benämnt kunskapscenter), informationscenter och
socialcenter. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 16 f.) Författarna förklarar att
dessa fyra huvudfunktioner kan överlappa varandra och att modellen inte gör
anspråk på att kunna ge en fullständig bild av verkligheten utan snarare kan
användas som en diskussionsram (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 245.)

Figur 1
Modell över det lokala bibliotekets profil, hämtad från Andersson och Skot-Hansen (1994,
s. 18). Publicerad med tillåtelse från Dorte Skot-Hansen.

Med kulturcenter avses i modellen att biblioteket erbjuder en plats där kulturella
och konstnärliga uttryck ges utrymme. Som exempel på delar som hör hit nämner
författarna arrangemang, utställningar, verkstäder samt mötes- och övningslokaler. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19.) I min studie kommer jag till
denna kategori även att hänföra bibliotekets utbud och utlåning av media, då
denna del av bibliotekets verksamhet får anses kunna tillföra biblioteksanvändarna kulturella upplevelser.
Biblioteket kan vidare ha en profil som kunskapscenter som enligt modellen tar
sig uttryck genom upplysningar och en pedagogisk närvaro. Som exempel på
detta nämns i beskrivningen av modellen att biblioteket t.ex. erbjuder studieplatser, riktade biblioteksvisningar och utbildningar i informationssökning.
(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19.)
Andersson och Skot-Hansen (1994, s. 12) gör gällande att diskussionen om
folkbibliotekets roll som kulturcenter respektive kunskapscenter pågått i hela
Norden och de uttrycker att detta tagit sig uttryck i en kamp mellan å ena sidan
kulturförmedlare som förespråkat en mjuk linje som sätter boken och
humanistiska värden i centrum och å andra sidan informationsförmedlare som
de beskriver ha stått för hårda värden som system och teknologi.
Enligt Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell erbjuder biblioteket i sin
roll som informationscenter service riktad till såväl allmänheten som till den
enskilda användaren. Som exempel på sådan service nämner författarna
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referensservice, samhällsinformation, företagstjänster och turistinformation.
(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 19.)
Bibliotekets möjlighet att profilera sig som socialcenter innebär enligt
Andersson och Skot-Hansen (1994, s. 19) att biblioteket erbjuder en plats för
vardagens sociala liv och som exempel på sådan biblioteksservice anger de
rådgivning, drop-in centrum, uppsökande verksamhet till vissa utsatta grupper,
taltidning samt erbjudanden till institutioner.
Andersson och Skot-Hansen (1994, s. 15) betonar att det inte finns ett givet svar
på vilket av dessa fyra områden som ett bibliotek bör prioritera, utan att
profileringen bör anpassas utifrån hur det lokala samhället ser ut där biblioteket
finns.
Som framkommit ovan har nämnda modell använts i tidigare studentuppsatser
(se t.ex. Gustafsson, 2005; Olsson, 2010) inom biblioteks- och informationsvetenskapen och det tycks i dessa uppsatser ha fungerat väl att tillämpa modellen
även ur ett användarperspektiv trots att den tagits fram i syfte att analysera
bibliotekens profilering. Liksom Olsson (2010, s. 20) gjorde i sin studie, kommer
jag i min analys att utgå endast från delar av modellen, nämligen från bibliotekets
fyra huvudfunktioner som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och
socialcenter samt från vad de erbjuder i form av kultur, kunskap, information
och sociala aktiviteter.
Det kan här nämnas att jag övervägt att istället använda mig av den nyare
biblioteksmodellen The four space model framtagen av Jochumsen, Hvenegaard
Rasmussen och Skot-Hansen (2012) och som tar hänsyn till en rad förändringar
som skett i omvärlden under de senaste decennierna, som exempelvis den
teknologiska utvecklingen och tendenser mot globalisering. Även denna modell
utgår från ett biblioteksperspektiv och anger visionen för hur biblioteket kan
utvecklas. (Jochumsen et al., 2012, s. 588 ff.) Jag har dock valt att inte använda
denna modell då jag funnit svårigheter att tillämpa den utifrån det resultat som
framkommit i studien, vilket i sin tur är avhängigt vilka frågor som ställts till
informanterna.

4.2 Informationsbarriärer
I boken Information and information systems belyser Buckland (1991) hur
information och informationssystem generellt kan förstås och kopplas samman
med sin sociala kontext. Buckland (1991, s. 30) identifierar fem olika typer av
institutioner som tillhandahåller information som personer kan få åtkomst till
och däribland nämner han institutioner som bibliotek, museer och arkiv.
Buckland (1991, s. 77) poängterar att trots att dessa olika typer av verksamheter
har skilda uppdrag, samlingar och målgrupper, så har de en sak gemensamt och
det är att göra informationen tillgänglig för användaren.
Buckland (1991, s. 78 f.) gör gällande att följande sex olika barriärer kan
uppkomma och således måste övervinnas för att användaren ska kunna få
tillgång till information:
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1. Identifikation (Identification)
Då ett informationsbehov uppstått måste en lämplig källa identifieras. Buckland
beskriver att kännetecken som används för att identifiera en sådan källa är:
bibliografi, dokumentation, klassificering, indexering och informationsåtkomst.
Processen för att identifiera en lämplig källa sker enligt honom åtminstone i
följande två steg; först genom att bestämma var man ska leta, sedan genom att
identifiera en specifik källa som t.ex. en bok eller annan media. (Buckland, 1991,
s. 78.)
2. Tillgänglighet (Availability)
Enligt Buckland är nästa steg i processen att användaren måste kunna få tillgång
till den identifierade källan, eller en kopia av den, för att kunna granska den.
Denna tillgång styrs enligt honom av faktorer som teknologi och logistik.
(Buckland, 1991, s. 78.)
3. Pris för användaren (Price to the user)
Med pris för användaren menas enligt Buckland det pris som krävs för
användaren för att använda informationsservicen. Priset är det slit och besvär
som användaren måste lägga ned på att få tillgång till källan. Detta pris kan vara
en ekonomisk fråga som mäts i pengar, men kan enligt Buckland även bestå i
andra faktorer som t.ex. tid, ansträngning eller obehag. Detta pris måste
användaren utstå och övervinna för att få tillgång till den identifierade källan.
Endast om användaren accepterar priset blir källan tillgänglig, i annat fall
föreligger det en informationsbarriär för användaren. Som exempel på detta
anger Buckland att det kan handla om att lära sig ett komplicerat system.
(Buckland, 1991, s. 78.)
4. Kostnad för tillhandahållaren (Cost to the provider)
På motsvarande sätt som användaren kan behöva acceptera ett pris för att få
tillgång till informationskällan kan det enligt Buckland uppstå en kostnad för
tillhandahållaren av densamma, dvs. för t.ex. ett bibliotek. Även här kan det
enligt honom röra sig om såväl monetära som andra utgifter i form av
ansträngning och tid, samt utrymme. Buckland anför i denna del att för att
informationen ska kunna bli åtkomlig för användaren krävs att kostnaden för
biblioteket är acceptabel, eller att den åtminstone inte är oförenlig med dess syn
på bl.a. sitt uppdrag. (Buckland, 1991, s. 78 f.)
5. Förståelse: kognitiv tillgång (Understanding: Cognitive Access)
När användaren väl fått åtkomst till informationskällan krävs det också en
kognitiv tillgång till den, d.v.s. att användaren ska kunna förstå källan. För att få
kognitiv tillgång kan det enligt Buckland krävas en förklaring eller utbildning.
Ett exempel på en förklaring skulle enligt Buckland kunna vara en språklig
översättning av informationskällan och när det gäller utbildning anger han som
exempel att användaren vänder sig till en person som besitter de kunskaper som
behövs för att kunna tolka källan eller att användaren utnyttjar ett uppslagsverk
eller ordbok för att kunna tolka informationskällan. (Buckland, 1991, s. 79.)
6. Acceptans (Acceptability)
Med acceptans avses enligt Buckland att användaren accepterar källan i två
avseenden. Buckland utvecklar detta på följande sätt: För det första måste källan
accepteras som trovärdig, d.v.s. att källan har en s.k. kognitiv auktoritet för
användaren. För det andra måste användaren acceptera det som källan ger
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uttryck för trots att innehållet kan vara ovälkommet och strida mot andra åsikter,
s.k. kognitiv dissonans. (Buckland, 1991, s. 79.)
Bucklands barriärer har använts som teoretisk utgångspunkt i den del av studien
där eventuellt förekommande barriärer i biblioteksanvändningen identifieras.
Barriären som benämns Kostnad för tillhandahållaren avser i detta sammanhang
kostnader för biblioteket att göra information åtkomlig. För att undersöka om
den barriären förekommer, ligger det enligt min uppfattning närmast tillhands
att vända sig till bibliotekarieprofessionen. I denna studie är det dock personal
från omsorgen som intervjuas. Jag har därför valt att inte använda denna barriär
i min analys. På motsvarande sätt finner jag att barriären Acceptans lämpligen
bör undersökas utifrån målgruppens egna upplevelser. Jag har därför valt att inte
heller ta med denna barriär i analysen. De informationsbarriärer som Buckland
identifierat och som jag finner användbara i min studie är därmed Identifikation,
Tillgänglighet, Pris för användaren och Förståelse: kognitiv tillgång. Barriären
Tillgänglighet handlar enligt min uppfattning om att användaren ska kunna få
åtkomst till den identifierade källan. Jag har därför valt att benämna denna
barriär för Tillgänglighet – åtkomst i analysen i avsnitt 7.2.2, detta för att
tydliggöra att just den delen av analysen inriktar sig specifikt på tillgängligheten
av en viss informationskälla och inte tillgängligheten av biblioteket i sin helhet.

4.3 Teoretiska utgångspunkter för samverkan
I analysen av vilka kontakter som finns mellan omsorg och bibliotek i de två
undersökta kommunerna kommer jag att använda mig av följande teoretiska
utgångspunkter.
Som framkommit ovan i avsnitt 2.1.3 finns det inom vetenskapen ingen enhetlig
definition av begreppet samverkan. Axelsson och Bihari Axelsson (2007) hänför
begreppet samverkan och andra närliggande begrepp till graden av integrering.
Med integrering avser de ”att olika aktörer eller aktiviteter har förts samman till
en större helhet” (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 13). Vidare beskriver de
att integration kan ske på tre olika sätt: genom en hierarkisk verksamhet (vertikal
integrering), nätverk (horisontell integrering) eller marknadskonkurrens.
Axelsson och Bihari Axelsson använder de två förstnämnda sätten till integration
i en modell, se Figur 2, för att visa på fyra olika former av integration. (Axelsson
& Bihari Axelsson, 2007, s. 13 f.)
Horisontell integrering
–

+

+

Samordning

Samverkan

–

Kontraktsstyrning

Samarbete

Vertikal integrering

Figur 2
Olika integrationsformer. Hämtad från: Axelsson & Bihari Axelsson (2007, s. 14). Publicerad
med tillåtelse av Studentlitteratur.

Enligt Axelssons och Bihari Axelssons (2007) beskrivning av modellen finns det
vid kontraktsstyrning nästan ingen integration. Den integration som existerar
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sker genom kontrakt som kan bero på rådande marknadskonkurrens. Här är det
fråga om integration med en låg grad av såväl vertikal som horisontell
integrering. En annan form av integration enligt modellen är samordning som
också har en låg grad av horisontell integrering men som har en hög grad av
vertikal integrering. Denna integrationsform är enligt författarna typisk för
hierarkiska organisationer. Enligt Axelsson och Bihari Axelsson tas beslut om
integrering högt upp i organisationen medan implementeringen sker på lägre
nivå när det är fråga om denna organisationsform. Enligt modellen kännetecknas
organisationsformen samarbete av en hög grad av horisontell integrering och en
låg grad av vertikal integrering. Enligt Axelsson och Bihari Axelsson är denna
integrationsform typisk för nätverk. Författarna beskriver integrationsformen
samarbete som att den har sin grund i att det finns en samarbetsvilja och att
genomförandet av denna integrationsform sker genom intensiva kontakter
mellan aktörerna. Enligt modellen utgör samverkan en organisationsform där
både den vertikala och den horisontella integrationen är hög. Axelsson och
Bihari Axelsson beskriver den som komplex då det vid denna organisationsform
förekommer både en hierarkisk samordning och ett frivilligt nätverksarbete. De
konstaterar att samverkan således bär prägel från de båda organisationsformerna
samordning och samarbete. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 14 f.)
Jag kommer att använda mig av ovanstående modell för att analysera de
kontakter som förekommer mellan omsorgen och folkbibliotekens verksamhet.
Danermark (2005) presenterar i sin bok Samverkan – himmel eller helvete?
tankar och erfarenheter som rör samverkan. Bokens innehåll bygger bl.a. på vad
som framkommit vid en svensk studie om ett omfattande samverkansprojekt
mellan socialtjänsten, psykiatrin och försäkringskassan. (Danermark, 2005, s. 5;
Danermark & Kullberg, 1999, s. 12). Danermark (2005, s. 10) hävdar att
samverkansprojekt ofta havererar på grund av bristande förutsättningar för
samverkan. Han gör gällande att följande strukturella förutsättningar krävs för
en fungerande samverkan:
- att samverkan har en tydlig och klar ledning
- att samverkan har ett klart uttalat mål
- att tillräckliga resurser ställs till förfogande
- att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt,
organisation och regelverk har identifierats
- att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att
hantera dem utvecklats. (Danermark, 2005, s. 46 f.)

Danermark (2005, s. 13) uttrycker att ledningen bär ansvaret för att åstadkomma
dessa förutsättningar och att detta ansvar inte kan överföras till de personer som
utför det faktiska arbetet inom ramen för samverkan.
Rydsjö (2012) har i sin analys av samverkansprojekt mellan barnhälsovård och
bibliotek använt sig av såväl den modell som tagits fram av Axelsson och Bihari
Axelsson (2007) som Danermarks (2005) teoretiska utgångspunkter om samverkan och dessa teoretiska ramar verkar ha fungerat väl i det sammanhanget.

4.4 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter
Som framgått ovan har den teoretiska ramen för studien formats utifrån flera
olika modeller och utgångspunkter. De kan sammanfattas enligt följande. I
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studien har jag använt mig av de fyra centrala funktionerna kulturcenter,
kunskapscenter, informationscenter och socialcenter som ingår i Anderssons och
Skot-Hansens (1994) modell över olika biblioteksprofiler. Dessa ligger till grund
för analysen av hur läsombuden beskriver biblioteksanvändningen bland de
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som de möter i sitt arbete. I den
del av studien där eventuella barriärer i biblioteksanvändningen identifieras har
jag valt att utgå från fyra av Bucklands (1991) informationsbarriärer och som i
uppsatsen benämns för Identifikation, Tillgänglighet – åtkomst, Pris för
användaren och Förståelse: kognitiv tillgång. När det gäller frågan om hur
kontakterna mellan funktionshinderomsorgen och bibliotekets verksamhet kan
förstås, har jag tillämpat dels Axelssons och Bihari Axelssons (2007) modell
över olika integrationsformer, dels Danermarks (2005) teoretiska utgångspunkter om samverkan.

5 Metod
I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade
intervjuer för insamling av det empiriska materialet. Som metod för bearbetning
och analys av det insamlade materialet har jag valt att använda mig av en
kvalitativ tematisk analys. Nedan följer en mer ingående presentation om dessa
metodval och en redogörelse av bland annat etiska överväganden.

5.1 Semistrukturerade intervjuer och material
För att uppnå syftet med denna uppsats och för att få svar på de frågeställningar
jag har formulerat, har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Jag har valt denna metod eftersom studien har fokus på informanternas
upplevelser och beskrivningar (jfr Bryman, 2016, s. 466). Enligt Bryman (2016,
s. 467) är denna metod lämplig för att få en mer detaljerad bild och därmed
djupare förståelse för respondenternas syn på de fenomen som studien ska
belysa, vilket jag lagt vikt vid i mitt val av metod.
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag
utför mina intervjuer utifrån intervjuguider som jag upprättat och som avspeglar
de teman som följer av studiens syfte och de tillhörande frågeställningarna (jfr
Bryman, 2016 s. 468). Jag har upprättat två intervjuguider: en med frågor som
riktar sig till personer med en samordnande roll för läsombuden (Bilaga A) och
en med frågor till läsombuden (Bilaga B). Valet av semistrukturerade intervjuer
har gett mig utrymme att frångå ordningsföljden i intervjuguiderna vid
intervjutillfällena och jag har även kunnat ställa följdfrågor som inte ingår i
intervjuguiderna för att få en fördjupad bild av informanternas utsagor (jfr
Bryman, 2016, s. 468). Denna flexibilitet har bidragit till att informanterna fått
möjlighet att sammanhängande berätta om saker som enligt intervjuguiderna hör
till olika teman.

5.2 Urval och
insamling

tillvägagångssätt

vid

material-

Inledningsvis hade jag en tanke om att intervjua både personer med intellektuell
funktionsnedsättning och läsombud inom funktionshinderomsorgen om
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bibliotekets tillgänglighet för målgruppen. Detta var även utgångspunkten när
jag påbörjade mitt sökande efter informanter. Jag kontaktade då per telefon
ansvariga personer för funktionshinderomsorgen i ett flertal kommuner. En del
personer var svåra att få tag på och några kommuner som jag kontaktade visade
sig inte ha några läsombud inom LSS-omsorgen. I något fall blev jag direkt
hänvisad till läsombud ute på dagliga verksamheter eller gruppbostäder som i
sin tur gav mig namn till fler läsombud. Jag fick även kontakt med några
personer med samordningsansvar för läsombud som gav mig uppgifter om
läsombud som jag kunde kontakta. Dessa olika vägar ledde fram till att jag hade
kontaktuppgifter till ett antal personer inom omsorgen i flera kommuner som jag
kunde ringa för en eventuell intervju. Jag började kontakta några läsombud och
de uppgav att de kände till personer ur målgruppen som de trodde också skulle
kunna tänkas ställa upp på att delta i studien.
Studiens inriktning kom därefter att förändras något då jag bestämde mig för att
även studera hur kontakterna mellan läsombudsverksamhet och bibliotek såg ut,
d.v.s. samverkan och hur läsombudsverksamheten är organiserad. För att studien
inte skulle bli alltför omfattande och då jag såg en överhängande risk i att
konfidentialiteten för informanterna kunde äventyras om jag intervjuade både
personer ur målgruppen och representanter från läsombudsverksamheten,
bestämde jag mig för att koncentrera frågorna till läsombudsverksamheternas
tillgänglighetsarbete för målgruppen och att enbart intervjua läsombud och
samordnare. Kunskapsmässigt innebär detta metodval att den bild som studien
ger av målgruppens biblioteksanvändning är begränsad i det avseendet att den
inte återger målgruppens egna upplevelser, utan istället en annan parts
uppfattning, nämligen läsombudens. Studien gör dock inte anspråk på att ge en
fullständig bild av målgruppens biblioteksanvändning, utan fokus har istället
förflyttats till att undersöka hur läsombudsverksamheten är organiserad, vilka
kontakter som finns mellan läsombudsverksamhet och bibliotek, samt hur
läsombuden arbetar med att göra biblioteket tillgängligt för målgruppen. Den
kunskap som studien tillför är således avgränsad till att avse sådan
biblioteksanvändning hos målgruppen som sker i LSS-verksamheterna. Målgruppens eventuella biblioteksbesök som genomförs utanför LSSverksamheterna och utan omsorgspersonal, faller därmed utanför denna studie.
De frågeställningar som studien bygger på har med hänsyn till nämnda
begränsningar utformats på ett sätt som ska tydliggöra att studien utgår från
läsombudens upplevelser av hur målgruppens biblioteksanvändning ser ut och
att den avser biblioteksanvändning som sker inom ramen för LSS-verksamheter.
För att få en mer nyanserad bild av hur samverkan kan se ut mellan omsorg och
bibliotek önskade jag intervjua läsombud från mer än en kommun. Då det i två
av de kommuner som jag redan hade kontaktat fanns flera läsombud som sagt
sig vara villiga att ställa upp på en intervju, valde jag att gå vidare med
informanter i dessa två kommuner (Kommun 1 respektive Kommun 2 nedan).
Den senaste kommungruppsindelning som Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, har tagit fram inbegriper nio grupper fördelade på följande tre huvudgrupper (SKL, 2016):
A Storstäder och storstadsnära kommuner
B Större städer och kommuner nära större stad
C Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (s. 6 f.).
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De två kommuner jag valde ut tillhör båda kategori B, d.v.s. Större städer och
kommuner nära större stad. Detta har inte varit en medveten parameter vid
urvalet och kan inte heller sägas ha någon större relevans i sammanhanget då
någon direkt jämförelse mellan läsombudsverksamheterna i de två kommunerna
inte är avsedd.
De gruppbostäder respektive dagliga verksamheter som läsombuden i denna
studie är sysselsatta vid utgör endast en del av det totala antalet gruppbostäder
och dagliga verksamheter som finns i respektive kommun. I Kommun 1 fick jag
genom samordnaren kontaktuppgifter till personal på både daglig verksamhet
och gruppbostäder för intervjuer. I Kommun 2 fick jag inledningsvis kontakt
med läsombud enbart inom daglig verksamhet. Efter de intervjuerna ansåg jag
att det fanns behov av att även intervjua läsombud från någon gruppbostad i den
kommunen, vilket också skedde. Detta för att få en mer nyanserad bild av
läsombudsverksamhetens organisering.
De informanter som ingår i studien har valts ut genom ett bekvämlighetsurval,
d.v.s. det är informanter som varit tillgängliga för intervju och som inte valts ut
genom ett särskilt sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurvalet har delvis haft
karaktären av ett snöbollsurval då jag fått kontakt med några läsombud genom
redan kontaktade informanter. (Jfr Bryman, 2016, s. 187 f. och s. 415.)
Totalt innefattar studien åtta intervjuer, jämnt fördelade på de två kommunerna.
Intervjuerna hölls i enskilda lokaler på informanternas respektive arbetsplatser.
De flesta intervjuerna varade omkring en timme, med undantag av en intervju
som varade drygt 35 minuter.
Som nämnts ovan har två intervjuguider tagits fram; en för läsombud och en för
personer som har en samordnande roll beträffande läsombudsverksamheten (se
bilagorna A och B). Intervjuguiden till läsombuden, innehåller i huvudsak fyra
centrala områden: Läsombudens arbete, biblioteksanvändning, samverkan och
utvärdering. Under var och ett av områdena finns ett antal frågor som jag utgått
från, men som inte ställts i exakt den följden och som även kommit att
omformuleras något vid intervjutillfällena. Även andra följdfrågor än de som
finns med i intervjuguiden har ställts för att få en förståelse av informanternas
utsagor. På motsvarande sätt har jag i intervjuguiden till personer med en
samordnande roll ställt upp fyra övergripande frågeområden: Läsombudsverksamhetens organisation, samordnarens och läsombudens arbete, samverkan
samt utvärdering. Vid en av intervjuerna har frågor ställts utifrån båda
intervjuguiderna, då informanten ifråga var läsombud men även hade en viss
samordnande roll. Vid ytterligare en av intervjuerna med läsombuden användes
frågor från båda intervjuguiderna, detta för att få en mer nyanserad bild av
läsombudsverksamhetens organisering.
Intervjuerna har spelats in och samtliga informanter har på fråga före intervjutillfället gett sitt samtycke till detta. Inspelningarna har transkriberats i nära
anslutning till samtalen (jfr Bryman, 2016, s. 479).

5.3 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet har tagit fram etiska forskningsprinciper för hur forskare bl.a.
ska värna om integriteten för personer som deltar i vetenskapliga undersökningar
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och som redovisas i en särskild vägledning. I dessa principer ingår fyra
huvudkrav för vetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, u.å., s. 6.) Denna
vägledning används numera inte aktivt av Vetenskapsrådet utan ersattes år 2011
av den nyare rapporten God forskningssed som reviderats innevarande år
(Vetenskapsrådet, 2017) och som tar upp forskningsetiska ställningstaganden i
olika sammanhang. Av de nämnda huvudkraven behandlar den senare rapporten
framförallt informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. Min ambition
har varit att i denna studie försöka leva upp till samtliga fyra huvudkrav enligt
följande.
I den inledande kontakten med informanterna har jag berättat om studiens syfte
och vid vilken institution jag studerar. Vidare har jag upplyst informanterna om
att deras deltagande är frivilligt och att uppgifterna bara kommer att användas
till forskning. Jag har även i god tid före intervjuerna bett om informanternas
samtycke om att få spela in intervjuerna och har vid intervjutillfället förklarat att
de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtliga informanter har muntligen
gett sitt samtycke till att delta och att bli inspelade under intervjuerna. Jag har i
samband med intervjuerna lovat informanterna att inte skriva deras riktiga namn
i uppsatsen. Jag har istället använt mig av fiktiva namn på både informanterna
och de besökta arbetsplatserna. Med särskild hänsyn tagen till konfidentialitetskravet har jag, utan att informanterna särskilt begärt det, valt att inte redovisa
viss information om informanterna.

5.4 Val av analysmetod och tillvägagångssätt vid
analys
Det empiriska material som legat till grund för min analys utgörs av de
transkriberingar som jag gjort av intervjuerna med läsombud och samordnare.
Transkriberingarna utfördes i två steg: Först lyssnade jag igenom varje intervju
i nära anslutning till att den hållits och skrev då ned i huvudsak allt som sades
under intervjuerna. Sedan, när alla intervjuer hade hållits och transkriberats,
lyssnade jag igenom varje intervju igen och fyllde då i de ord som jag råkat missa
eller haft svårt att uppfatta vid den första genomlyssningen.
Därefter gjorde jag en manuell genomgång av transkriberingarna och sorterade
in det empiriska materialet från var och en av intervjuerna under olika teman.
Det praktiska tillvägagångssättet i den delen bestod i att jag utgick från den
transkriberade texten från den första intervjun och strukturerade om texten i ett
ordbehandlingsprogram. Bit för bit gick jag igenom intervjutexten och klippte ut
stycken ur den som jag sorterade in under teman som jag skapade utifrån textens
innehåll. Därefter fyllde jag på varje tema med motsvarande empiriskt material
från var och en av de andra intervjutexterna. I början av denna process
sammanföll dessa teman till stor del med de olika frågeområden som finns med
i intervjuguiderna. Under processens gång ändrade jag namn på flera av dessa
teman och såväl nya övergripande som underteman tillkom, slogs samman eller
togs bort. De teman som slutligen bestämts är de rubriker som anges nedan i
avsnitt 6 där resultaten presenteras.
En kvalitativ tematisk analys har skett av det empiriska materialet. Min intention
var att påbörja analyserna i ett tidigt skede och att de skulle pågå löpande för att
undvika att en stor mängd material skulle behöva gås igenom på en enda gång
31

mot slutet av studien (jfr Bryman, 2016, s. 481). Av tidsskäl var det dock inte
möjligt, utan den huvudsakliga analysen påbörjades först mot slutet av
insamlandet av empiriskt material. Under tiden som jag arbetade med
transkriberingarna och redovisningen av resultatet förde jag dock vissa
noteringar över vissa reflektioner jag gjorde och som jag uppfattade kunde vara
av värde i min analys och diskussion av resultatet.
Eftersom jag har velat undersöka hur läsombuden uppfattar sin verklighet har
jag funnit det lämpligt att göra en tematisk analys av det empiriska materialet.
Enligt Bryman (2016, s. 697) innebär en tematisk analys att man söker efter
viktiga teman i det empiriska materialet. Någon entydig procedur för hur denna
typ av analys ska ske finns inte. Ett tillvägagångssätt som anges i litteraturen för
att klassificera den transkriberade texten är att skapa matriser där man
åskådliggör återkommande motiv som framkommer i materialet, medan ett annat
sätt är att man vid genomläsningen av materialet markerar texten med olika
färger utifrån olika teman (Bryman, 2016, 585 f.; Trost, 2005, s. 131 f.) När jag
påbörjade min analys började jag att markera en av de transkriberade texterna
med olika färger, men märkte snabbt att jag inte trivdes med den metoden. Jag
valde därför istället att arbeta igenom texterna på motsvarande sätt som jag hade
gjort vid sammanställningen av resultatet. Jag utgick således från den
transkriberade texten från den första intervjun och strukturerade om den i ett
ordbehandlingsprogram genom att klippa ut stycken ur texten och placera in dem
under olika teman. Därefter fyllde jag på varje tema med motsvarande empiriskt
material från var och en av de andra transkriberade intervjuerna.
Analysarbetet bestod således i en manuell genomgång av transkriberingarna för
att sortera in det empiriska materialet under olika teman. Dessa teman har till
övervägande del varit styrda av olika teorier och begrepp. De teoretiska
utgångspunkterna har dock inte varit helt förutbestämda inför analysen, vilket
medfört att delar av analysarbetet har fått göras om när jag märkt att en viss
teoretisk utgångspunkt inte fungerat så väl i sammanhanget. Detta skedde
exempelvis när jag beslutade att inte använda mig av The four space model av
Jochumsen et al. (2012) och istället utgå från Anderssons och Skot-Hansens
(1994) modell över olika biblioteksprofiler. Utifrån denna modell skapade jag
fyra underteman till det övergripande temat biblioteksanvändning.
Den tematiska analysen har således till stor del varit teoristyrd, då det empiriska
materialet har sorterats in under givna teman som utgår från befintliga modeller
och andra teoretiska utgångspunkter. Utöver dessa teoristyrda teman har jag även
identifierat några teman som snarare styrts av det insamlade empiriska
underlaget och där i huvudsak material av deskriptiv karaktär har sorterats in.
(Jfr Langemar, 2008, s. 127.) De teman som slutligen bestämts framgår av
rubrikerna i avsnitt 7 där analysen av resultaten presenteras.

5.5 Tillförlitlighet
Inom samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning används ibland begreppet
tillförlitlighet för att beskriva en studies kvalitet. Studiens tillförlitlighet kan
beskrivas med följande kriterier: pålitlighet (reliabilitet), överförbarhet (extern
validitet), trovärdighet (intern validitet) och möjlighet att konfirmera
(objektivitet). (Bryman, 2016, s. 384.)
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Min ambition är att ge en så transparent redogörelse som möjligt av hur jag
genomfört studien i alla dess delar, i syfte att underlätta för läsaren att bedöma
studiens pålitlighet och för att påvisa mina ansträngningar om att förhålla mig så
objektiv som möjligt (jfr Bryman, 2016, s. 384 och 386). För att uppnå en hög
reliabilitet har jag valt att använda en insamlingsmetod som verkar ha fungerat
väl i andra liknande studier (se t.ex. Gustafsson, 2005; Olsson, 2010).
Enligt Bryman (2016, s. 399) är det oftast inte möjligt att med kvalitativa
metoder generalisera resultaten till att gälla för en större population, d.v.s.
överförbarheten är begränsad. Däremot kan giltigheten av en kvalitativ studie,
enligt Lantz (2013) beskrivas som ”…i vilken mån data och resultat speglar
källan och samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som
undersökts” (s. 19). Bryman (2016) nämner möjligheten att kompensera detta
med en ”thick description” (s. 384), d.v.s. genom att ge en fyllig bild av den
undersökta miljön. Det har i denna studie inte funnits utrymme för några
observationer av biblioteksanvändningen hos den undersökta målgruppen, men
detta har jag försökt att kompensera genom att redovisa en så fyllig beskrivning
som möjligt utifrån vad som framkommit i intervjuerna. För att stärka min egen
förståelse av informanternas beskrivningar av biblioteksmiljön om t.ex. hur
möbler står placerade, har jag som hastigast besökt de aktuella biblioteken.
För att öka trovärdigheten av resultaten har jag transkriberat intervjuerna i nära
anslutning till att de ägt rum och sparat inspelningarna.

6 Resultat
Nedan redovisas resultaten från intervjuerna med informanterna i studien, samt
det som jag lagt märke till vid mina besök på de berörda biblioteken.

6.1 Presentation av informanter
Disa arbetar i huvudsak med att arrangera fritidsaktiviteter för målgruppen i
Kommun 1. Hon har sedan några år tillbaka en viss samordnande roll i
läsombudsverksamheten men arbetar inte själv som läsombud.
Ellen arbetar på gruppbostaden Enen i Kommun 1. Hon har varit läsombud i
cirka 7–8 år.
Felicia arbetar på gruppbostaden Fjällsippan i Kommun 1. Hon utbildade sig till
läsombud för omkring 15–20 år sedan.
Gabriella arbetar på den dagliga verksamheten Gulmåran i Kommun 1, där
deltagarna sysslar med teater. Gabriella har varit läsombud i cirka 15–20 år.
Kristin arbetar på den dagliga verksamheten Kaprifolen i Kommun 2. Hon gick
en läsombudsutbildning 2011 men har hållit i högläsning på olika LSSverksamheter sedan 2007. Kristin har under en längre tid varit aktiv i ett råd som
benämns Lättlästrådet och som startades i samband med ett tidigare projekt kring
lättläst litteratur i kommunen. Hon har genom sitt arbete i rådet en viss
samordnande roll för läsombudsverksamheten i kommunen.
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Lovisa arbetar på den dagliga verksamheten Linden i Kommun 2 och blev
läsombud för 9 år sedan. Deltagarna på Linden utför bl.a. vissa praktiska sysslor
på andra kommunala verksamheter. Lovisa är numera också med i Lättlästrådet.
Matilda arbetar på den dagliga verksamheten Maskrosen i Kommun 2, där
deltagarna arbetar med textilier. Matilda gick en läsombudsutbildning för
omkring 8–9 år sedan.
Nina arbetar på gruppbostaden Nyponet i Kommun 2 och har varit läsombud där
i cirka 5 år.

6.2 Allmänt om läsombudsverksamheten
Av intervjuerna har det framkommit att LSS-insatserna daglig verksamhet och
gruppbostäder hör till samma förvaltning i den ena kommunen, Kommun 1,
medan motsvarande insatser tillhör olika förvaltningar i Kommun 2. I sistnämnda kommun finns det även en privat aktör som driver gruppbostäder. I båda
kommunerna tillhör biblioteket en annan förvaltning än de som omsorgen hör
till. Läsombudsverksamheten har funnits uppemot nästan 20 år i Kommun 1,
medan det är oklart hur länge den funnits i Kommun 2.
Det råder olika uppfattningar bland informanterna om det finns läsombud på alla
gruppbostäder och dagliga verksamheter i de aktuella kommunerna. Exempelvis
uppger Disa att det inte finns läsombud på alla dagliga verksamheter, medan hon
tror att det finns på alla gruppbostäder. Ett av läsombuden ger däremot bilden av
att det finns gruppbostäder som inte har läsombud:
Som läsombud så ska man ju själv vara intresserad av böcker och
är där då ingen på gruppbostaden som är det, så kanske där inte
blir något läsombud. Tyvärr, det är ju lite synd för att så ska det ju
inte vara egentligen. För är där brukare som är intresserade så ska
de ju få ta del. Alltså det är ju den här diskrimineringslagen som
säger att de har ju lika rätt att ta del av det lästa ordet, precis som
vi. (Ellen)

Enligt Kristin är det många läsombud som saknar läsombudsutbildning. Hon
berättar att hon och ett annat läsombud, i dialog med MTM, genomför en
inventering för att man ska få en bild av hur många som har läsombudsutbildning
i kommunen. De kommer också att skicka ut en förfrågan till ny personal inom
omsorgen för att höra om fler är intresserade av att bli läsombud.
I Kommun 1 har någon utbildning för nya läsombud inte getts de senaste 7–8
åren, men en ny utbildningsomgång är på gång. Ellen berättar att befintliga
läsombud ibland har erbjudits att gå på inspirationsföreläsningar i en annan
kommun och att det finns planer på en vidareutbildning. Enligt Matilda får
läsombuden i Kommun 2 inte någon fortbildning i dagsläget. Nina berättar att
de fortbildningsdagar som tidigare getts har hållits i en annan kommun och att
hon inte åkte dit på grund av avståndet.
Alla läsombud i Kommun 1 får varje år besöka Bokmässan i Göteborg. Ellen
och Felicia beskriver besöken på Bokmässan som något mycket positivt och
inspirerande i rollen som läsombud. Disa berättar att hon brukar arrangera
resorna dit genom att ordna med biljetter till resor och inträde. Vidare samordnar
34

hon rekvisitioner av inköp av litteratur som verksamheterna beställer.
Läsombuden brukar göra inköp av litteratur på Bokmässan som sedan förs in i
en gemensam digital litteraturlista. Med hjälp av den kan läsombuden på de
dagliga verksamheterna och gruppbostäderna låna litteratur av varandra.
Två gånger om året har läsombuden från gruppbostäder och dagliga verksamheter i Kommun 1 träffar på biblioteket tillsammans med bibliotekarien.
Representanter från FUB och Studieförbundet Vuxenskolan brukar också vara
med. Disa uppger att hon också brukar vara med på dessa möten. Hon beskriver
representanten från FUB som en eldsjäl med ett stort engagemang för
målgruppens rätt till att få hjälp med läsning. Om alla läsombud kommer är de
ca tio personer på träffarna enligt Ellen.
I Kommun 2 har det tidigare bedrivits ett flerårigt lättläst-projekt inom
funktionshinderomsorgen. I projektet köptes det in en stor mängd LL-böcker
som bibliotekarien hjälpte till att sortera in i boklådor och bokkassar. En daglig
verksamhet hade ansvar för att distribuera böckerna till de verksamheter som
ville låna dem. Till projektet fanns det s.k. Lättlästrådet knutet, med
representanter från biblioteket och FUB samt från de två förvaltningar som
daglig verksamhet och gruppbostäder hör till. När projekttiden var slut upphörde
vissa tjänster och ungefär samtidigt slutade den dåvarande bibliotekarien. Kristin
som mot slutet av projekttiden kom att ingå i Lättlästrådet var till slut den enda
som var kvar. Hon har därefter försökt att driva arbetet med att lättläst litteratur
ska leva vidare inom omsorgen och berättar att:
…mycket har legat på mig då att ta alla de här nya kontakterna och
försöka få vår verksamhetschef att inse att det som står i lagen från
2009 om alla människors rätt till det skrivna ordet, detta måste vi
göra mycket viktigare och höja i vår verksamhet. Vi måste lyfta
allting som har med lättläst att göra i vår verksamhet. Och allt
sådant tar ju tid. (Kristin)

I Lättlästrådet ingår idag Kristin och Lovisa tillsammans med den nya
bibliotekarien och en representant från FUB. Kristin hoppas på att få med
representanter även från gruppbostäderna och eventuellt kommer också
deltagare från LSS-verksamheter att ingå i rådet. Lättlästrådet träffas 2–3 gånger
per år och mötena protokollförs. Något dokument som beskriver Lättlästrådets
uppgift finns inte, utan enligt Lovisa är det upp till deltagarna i rådet att utforma
arbetet. Kristin berättar att hon i nuläget jobbar för att få cheferna att avsätta
medel så att läsombuden från både daglig verksamhet och gruppbostäder kan ha
två gemensamma inspirationsträffar per år. Tanken är att de ska bjuda in en
föreläsare vid ett av tillfällena och att biblioteket ska hålla i den andra träffen där
läsombuden ska ges möjlighet att utbyta tips och idéer med varandra. Lovisa
förklarar att de haft sådana träffar tidigare, under projekttiden, men att det är en
resursfråga och att det fortfarande är oklart om nya sådana träffar kan bli av.

6.3 Läsombudens arbete
Inget av läsombuden i studien har någon arbetsbeskrivning för vad de ska göra i
sin roll som just läsombud och det är därför upp till var och en att utforma detta
arbete. Inte heller Disa har någon arbetsbeskrivning i sin roll som samordnare.
Enligt henne arbetar läsombuden på väldigt olika sätt. Hon förklarar att detta
bl.a. beror på vilken inriktning verksamheterna har, hur sammansättningen av
35

målgruppen ser ut i varje verksamhet och deltagarnas intresse för läsning. Flera
av läsombuden förklarar att intresset för läsning varierar hos målgruppen och att
endast några få kan läsa. Enligt läsombuden kan merparten av deltagarna i LSSverksamheterna inte läsa alls eller bara läsa några enstaka ord.
Felicia är ensam läsombud på gruppbostaden där hon arbetar. Hon berättar att
hon sedan några månader tillbaka utvecklat arbetet med högläsning på
Fjällsippan. Tidigare hade hon högläsning vid spontana tillfällen och framförallt
av barnböcker. Numera turas personalen om att läsa högt några gånger i veckan
vid bestämda tider och använder mer lättläst vuxenlitteratur som kan sträcka sig
över flera lästillfällen. Målgruppen tränas därför i att tänka efter vad som hände
i boken vid föregående högläsning. Det är läsombudet som väljer bok på
Fjällsippan, men Felicia planerar för att de boende så småningom ska få turas
om att välja högläsningsbok. Hon menar att den nya inriktningen med lättläst
vuxenlitteratur fallit väl ut, att målgruppen förstår stora delar av böckerna och
att läsningen skapar diskussioner där alla är delaktiga. Felicia uppger att hon har
kollegor som är intresserade av att läsa högt, men att det samtidigt finns personal
som inte känner sig bekväma i den rollen. Hon berättar att läsombud på andra
verksamheter mött motstånd bland personalen:
Vissa får ju lite mothugg också från sina kollegor. Det här med
att: ”Ah, ska du sätta dig nu och läsa?” och det är väl inte viktigt
och så här då. (Felicia)

Ellen är också det enda läsombudet på sin arbetsplats. Ellen förklarar att de har
lagt upp arbetet så att alla i personalen på Enen har särskilda ansvarsområden
och att det är hon som har hand om läsningen. Hon upplever det som en fördel
att det bara är hon som läser för att hon lättare ska kunna återuppta samtal från
föregående högläsningstillfälle. Hon bokar in enskild högläsning med de boende
en vecka i förväg. Ellen berättar att framförallt en av de boende är intresserad av
högläsning. Ellen hade velat ha mer tid för läsning för den personen, men
förklarar att det inte är möjligt då det är mycket annat som ska hinnas med. Hon
understryker att det dock finns möjlighet till planerad läsning och att den övriga
personalen stöttar henne så att hon kan genomföra såväl planerad högläsning
som biblioteksbesök. Ellen brukar beställa lättläst litteratur från förlagen till
gruppbostaden. Hon bläddrar då i kataloger och berättar för de boende vilka
böcker som finns och så får de tala om vilka böcker de är intresserade av. Det
händer även att hon hjälper de boende att beställa egen lättläst litteratur.
På den dagliga verksamheten Gulmåran arbetar Gabriella som enda läsombud.
Där har de högläsning av litteratur en dag i veckan. Gabriella berättar att det
finns en hel del böcker på Gulmåran och att de också lånar litteratur från de andra
gruppbostäderna. Hon tycker att det är en fördel att de köper in böcker till
verksamheterna då deltagarna kan ha dem hur länge de vill, till skillnad från
låneböcker från biblioteket. Hon brukar visa deltagarna de kataloger hon får
inför bokmässan och så får de tala om vilka böcker de är intresserade av.
Gabriella brukar föreslå böcker till högläsningen och försöker bredda urvalet för
att visa att det finns mer än sådant som deltagarna redan känner till:
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Alltså i och med att jag har jobbat länge med dessa deltagare så vet
jag ju lite grann vad de uppskattar och sen tycker jag, ibland så kan
man ta en bok som är helt utanför för att se, är detta någonting
eller inte? … Och många gånger så har det blivit att, nej, vi
fortsätter att läsa och ser vad som händer. För så har man ju öppnat
en nyfikenhet här också. (Gabriella)

Gabriella ger deltagarna möjlighet att säga till om de inte tycker om högläsningsboken och att de då kan läsa något annat. Vidare anpassar hon läsningen efter de
deltagare som lyssnar och hoppar ibland över alltför otäcka delar om det är någon
med som hon vet är känslig. De brukar läsa såväl lättlästa vuxenböcker som
barn- och ungdomsböcker. Hon berättar att de t.ex. haft högläsning av boken En
man som heter Ove och att flera deltagare till en början var skeptiska, men att
allt fler valde att sitta med och lyssna på den. Boken väckte många olika känslor
hos både deltagare och personal och de diskuterade den mycket. Några av
deltagarna berättade sedan för Gabriella att de hade varit och sett filmen - ett
initiativ som hon inte tror att de hade tagit om de inte hade läst boken. Den
teaterföreställning som de arbetar med bygger på en bok som de haft högläsning
ur och som väckte ett stort intresse bland deltagarna.
Kristin berättar att hon tycker att det är viktigt att målgruppen får information
om allt, precis som alla andra. Hon säger sig ha uppmärksammat att det på vissa
håll är tabu att prata om ämnen som funktionsnedsättningar, sex och döden. Själv
ser hon det som sin skyldighet att prata om sådana saker med målgruppen. Hon
säger att hon ibland träffat läsombud som enbart ägnar sig åt högläsning av
barnböcker för målgruppen. Kristin ifrågasätter det och menar att om man inte
ger målgruppen en större referensram kan de inte heller önska sig annan läsning.
Utöver Kristin finns det två läsombud till på Kaprifolen som håller i
högläsningen som sker i grupper vid bestämda tider varje vecka. Hon berättar att
högläsningen ofta leder till andra aktiviteter som att de t.ex. prövar matlagning
från andra kulturer, går på utställningar och ser filmer. Kristin tar några gånger
om året med sig kataloger med nyutkomna lättlästa böcker som deltagarna får
välja och önska ur. Därefter sammanställer hon önskemålen och försöker se till
att det blir en bredd i urvalet och lånar sedan litteraturen från biblioteket.
På Linden, där Lovisa arbetar, har de högläsning av böcker två gånger i veckan.
Lovisa är osäker på om hennes kollegor är utbildade läsombud, men de brukar
turas om att läsa högt. De har gott om litteratur då de tagit hand om de böcker
som köptes in i lättlästprojektet. Lovisa förklarar att den verksamhet som tidigare
distribuerade bokkassarna från projektet lades ned i samband med en
organisationsförändring och att utlåningen av bokkassarna därmed avtog. Istället
för att böckerna låg oanvända sattes de upp i en bokhylla på Linden. En
förteckning över böckerna håller på att upprättas och kommer så småningom att
skickas till de andra dagliga verksamheterna med information om att det finns
möjlighet att låna dem. Vid högläsning brukar Lovisa välja bok efter ämne.
Ibland kan det vara ett aktuellt ämne men bokvalet är även beroende av vilka
deltagare som lyssnar och vilka intressen och önskemål de har. Hon uppger att
det händer att hon hoppar över vissa delar som hon vet kan vara för läskiga för
någon deltagare. Lovisa berättar att det är frivilligt att lyssna och att deltagarna
får gå ifrån om de vill, men att högläsningen ofta leder till diskussioner i hela
gruppen. Enligt Lovisa använder någon av deltagarna på Linden sig av Legimus.
Lovisa har framfört önskemål till biblioteket om att få en egen inloggning till
Legimus så att hon ska kunna introducera det till fler deltagare.
37

På den dagliga verksamheten Maskrosen arbetar läsombudet Matilda. Hon
uppskattar att ytterligare 4–5 av de anställda där är utbildade läsombud. Matilda
har nyligen kommit igång med läsaktiviteter på Maskrosen och beskriver att hon
arbetar för att få ihop en grupp som är intresserade av att lyssna på högläsning.
Hon har inledningsvis försökt att hitta böcker som är roliga och som ska väcka
ett intresse, men att de även prövat på annan litteratur:
Ja, men vi läste någon bok faktiskt om livets slutskede, för det var
faktiskt någon som ville ha den. Och den var ju lite tyngre. Det var
ju inte så mycket roligt. Det blev ju lite mer diskussioner om hur
det kan vara när någon går bort och vad man gör på vägen innan
då. Men det skapar diskussioner och det skapar bra frågeställningar
från alla. (Matilda)

Än så länge är det Matilda som väljer och lånar böcker från biblioteket till
högläsningen, men tanken är att deltagarna sedan ska få göra det och att de ska
börja besöka biblioteket. Matilda har läst högt för deltagarna ur kataloger över
nyutgivna lättlästa böcker för att få deras åsikter om vilka böcker de är
intresserade av. Hon säger att hon annars försöker gå på känslan av vad
deltagarna kan tänkas tycka om och att det ska vara rätt nivå, men att hon ser
fram emot att de själva ska kunna välja böcker på biblioteket. Matilda läser högt
ur både LL-böcker och barnböcker. Hon berättar att det varit en diskussion
mellan läsombuden om man ska läsa barnböcker eller ej för målgruppen. Hon
säger att hon personligen tycker att man kan läsa barnböcker ibland om
deltagarna vill det och att man kan följa upp läsningen med en diskussion om
vad de tycker om att man läser den typen av böcker. Hon tycker att det finns tid
för läsning och försöker ha högläsning 1–2 gånger i veckan för sin grupp.
På gruppbostaden Nyponet finns det ytterligare en person som är läsombud
utöver Nina. På boendet bor det några äldre personer som har sysselsättning på
daglig verksamhet och några som är pensionärer. Nina förklarar att en del av de
boende på Nyponet vuxit upp i en tid då de fått rätta sig efter vad andra säger
och därför inte har någon vana av att ställa krav på sin tillvaro. Hon förklarar att
det därför inte gått att genomföra arbetet som läsombud på Nyponet på samma
sätt som man kanske skulle kunna i en verksamhet där deltagarna är yngre och
som regel känner till sina rättigheter. Nina berättar att hon har försökt att samla
alla till högläsning i samband med gemensamma måltider, men att det inte har
fungerat på grund av att några inte låtit andra komma till tals. Alla har inte heller
varit intresserade av att lyssna på samma slags bok. Vidare har hon knackat på
hos de boende och föreslagit att de ska läsa någonting, men vissa av dem har inte
varit intresserade. Om de personer som fortfarande är i yrkesverksam ålder säger
hon att:
…de är ju iväg på dagarna på sin dagliga verksamhet och där finns
det ju personal som tar hand om dem på bästa sätt. Man kanske har
sångstund eller lässtund eller sådana saker och då är de, precis som
vi kan vara, alltså lite trötta när de kommer hem från jobbet och
har ju rätt att vila och göra vad de vill. Så då vill man liksom inte
tränga sig på eller pracka på dem på något sätt. (Nina)

Nina förklarar att hon istället har fått hitta sina egna sätt att möta behoven hos
var och en på gruppbostaden och att hon numera gör det vid enskilda möten,
främst genom samtal utifrån de boendes olika intressen, men även genom enskild
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högläsning och sångstunder med några av de boende. Vissa på boendet har egna
böcker och filmer, men det finns även lite gemensam litteratur. Till några av de
boende har hon köpt in litteratur för enskild högläsning och någon har med
läsombudens hjälp lyssnat på böcker med DAISY-spelare.
Ett av läsombuden uppger under intervjun att hon inte tidigare reflekterat över
det, men att det i de individuella genomförandeplanerna borde tas med om en
person i en LSS-verksamhet har intresse av att lyssna på högläsning.
Fyra av de verksamheter som ingår i studien saknar tillgång till såväl vanliga
som lättlästa nyhetstidningar då dessa dragits in av kostnadsskäl. Några av
läsombuden tar därför ibland med sig dagstidningen hemifrån eller
gratistidningar och läser högt ur dem. På Enen och Nyponet finns det personer
som har en egen dagstidning och som läsombuden ibland läser högt ur. Den
samhällsinformation målgruppen nås av är via Tv:n enligt Ellen. På Kaprifolen
och Linden har de högläsning ur nyhetstidningen 8 Sidor en gång i veckan.
Kristin berättar att de vid nyhetsläsningen sitter i små grupper så att alla ska
kunna se bilderna och för att det ska finnas utrymme för diskussion om
nyheterna. På Maskrosen har deltagarna tillgång till både en dagstidning och
nyhetstidningen 8 Sidor som läsombuden läser högt ur. Även Linden har tillgång
till en vanlig dagstidning. Enligt Matilda har alla läsombud inom daglig
verksamhet som uppdrag från politikerna i kommunen att uppdatera målgruppen
med nyheter. Matilda förklarar att personalen måste dokumentera att de gör detta
varje månad. Disa säger att hon generellt kan se ett behov av en lättläst
nyhetstidning för målgruppen som ges ut dagligen och inte enbart veckovis.
Ingen av de dagliga verksamheter eller gruppbostäder där läsombuden arbetar
har fått besök av någon bibliotekarie någon gång. En av gruppbostäderna, Enen,
har fått erbjudande om bokbuss, men läsombudet där tackade nej då hon ansåg
att det är bättre att de istället tar sig till biblioteket.

6.4 Biblioteksanvändningen i omsorgen
Gabriella berättar att hon förr besökte biblioteket mycket med målgruppen och
då lånade en del böcker som hade anknytning till deras konstnärliga verksamhet
som t.ex. ansiktsmålning och böcker som inspirerade till deras arbete med att
skriva eget manus. Hon berättar att de efter ett lokalbyte för några år sedan fick
långt till biblioteket och att det då var besvärligt att ta sig dit. Hon tillägger att
de dock hade tillgång till egna böcker och därför inte hade behov av att besöka
biblioteket. Sedan några månader tillbaka har de åter bytt lokaler och Gabriella
uppger att de har för avsikt att börja besöka biblioteket igen då de numera har
nära dit. Det senaste året har hon varit på biblioteket tillsammans med deltagare
från Gulmåran vid ett tillfälle då någon ville låna musik. Deltagare vid Gulmåran
har framfört önskemål om LL-böcker om olika funktionsnedsättningar, men det
tycks inte finnas på marknaden vad Gabriella erfar. Enligt henne finns det också
ett behov av fler LL-böcker om människokroppen.
På Fjällsippan har intresset för litteratur ökat genom åren och alltfler av de
boende följer med på biblioteksbesök. Felicia brukar köra bil dit då någon av de
boende har svårt att gå längre sträckor. De åker dit ca 6–8 gånger om året. De
planerar besöket ungefär en vecka i förväg. Enligt Felicia är det svårt att åka dit
spontant, men de planerade besöken fungerar bra. Hon beskriver deras besök på
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biblioteket som att: ”…det är en liten glädjestund. Alltså det är väldigt mysigt
när vi ska gå ner där. Det är det.” (Felicia). När de är där brukar de låna böcker
och fika. Tidigare lånade de väldigt mycket barnböcker, men har till stor del
övergått till LL-böcker som vänder sig till vuxna. Felicia berättar att de boende
har helt olika intressen och att hon får individualisera och hjälpa till att hitta
böcker som ska passa deras olika behov. Om de vill låna barnböcker får det enligt
Felicia vara sådana som man på något sätt kan relatera till som vuxen. När de är
på biblioteket brukar de börja med att gå in på barnavdelningen där det finns en
sittgrupp och ett bord där de samlar ihop de böcker de vill låna. De går både och
letar på egen hand och får hjälp av Felicia att välja böcker. Sedan brukar de sätta
sig där och ha högläsning. Biblioteket har nyligen tagit bort en av sofforna där
de brukar sitta, troligen på grund av att det varit stökiga gäng där, men Felicia
har tänkt att prata med någon på biblioteket om att de tyckte det var bättre med
två soffor mittemot varandra. De brukar även besöka lättlästavdelningen. Den
hyllan är lite i skymundan enligt Felicia. Hon förklarar att det står ett bord vid
lättlästhyllan som gör det väldigt trångt där och att lättlästhyllan inte är
tillgänglig för biblioteksbesökare med rullstol. Felicia berättar att målgruppen
har svårare att hitta i lättlästhyllan än på barnavdelningen och att hon därför
hjälper till mer där. Böckerna står placerade i olika genrer, men enligt Felicia
hade indelningen kunnat vara tydligare. Hon säger vidare att det hade varit lättare
för målgruppen att hitta om fler böcker stod uppställda med framsidan utåt än
vad det gör. Hon upplever utbudet på biblioteket som bra och att LL-böckerna
blivit fler och bättre på senare tid. Hon ser dock att målgruppen hade uppskattat
om det fanns mer bilder i LL-böckerna. Vidare ser hon att det finns behov av fler
LL-böcker om sex, känslor och relationer. Enligt Felicia hjälps de boende från
Fjällsippan åt med att låna vid låneautomaten. Felicia upplever bibliotekarierna
som väldigt hjälpsamma och att de får hjälp att hitta det de behöver. Datorer eller
tidningar är inget de använder vid besöken på biblioteket.
På Enen är det framförallt en av de boende som brukar besöka biblioteket
tillsammans med läsombudet. De andra visar inte lika stort intresse men det
händer att även de besöker biblioteket när Ellen föreslår det. De tar sig till
biblioteket genom att promenera dit eller genom att Ellen skjutsar dem. Enligt
Ellen brukar biblioteksbesöken fungera bra. Det har dock hänt att det varit
högljudda personer där som stört deras besök. Senast de var där var det dock
lugnt och det fanns då vakter i lokalen. De brukar börja biblioteksbesöket med
en fika och sedan brukar Ellen fråga vad de boende vill låna för böcker. Ellen
brukar hjälpa till med att hitta både till rätt hyllor och med att leta i hyllorna. De
har exempelvis lånat facklitteratur på vuxenavdelningen, men de har även lånat
musik och söker efter lämpliga böcker på lättläst- och barnavdelningen. Enligt
Ellen har en av de boende som använder rullstol svårt att röra sig vid
lättlästhyllan på grund av bordet som står i den gången. Ellen berättar att målgruppen har svårt att läsa både på bokryggarna och genre-indelningarna. Istället
får hon hjälpa till med den biten. Hon tror att det hade underlättat för målgruppen
om det fanns bilder vid genre-markeringarna samt om fler böcker hade stått
uppställda med bokens framsida utåt. Ellen hjälper även till vid låneautomaten.
Någon gång har de satt sig och läst på biblioteket. Hon hade gärna sett att det
fanns någon mysig sitthörna i anslutning till lättlästavdelningen. Om de behöver
hjälp att hitta något frågar de bibliotekarierna och får god hjälp av dem. Datorer
och tidningar är inget som de använt på biblioteket.
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Kristin berättar att det är deltagarna på Kaprifolen som väljer böcker till högläsningen, men hon brukar se till att det blir en lämplig bredd i urvalet för att det
inte ska bli för ensidigt. Hon uppger att det är hon ensam som sköter själva
lånandet på biblioteket då det är svårt att få ihop det med logistik och deltagarnas
scheman. Kristin förklarar att hon ibland gör det på väg hem från jobbet. För att
det ska gå så snabbt som möjligt brukar hon ha med sig en lista på det som
deltagarna valt och som bibliotekarierna hjälper henne med att ta fram. Enligt
Kristin brukar de få tag på de böcker som deltagarna önskar, då biblioteket köper
in sådant som saknas. Kristin säger att det även händer att hon besöker
biblioteket tillsammans med målgruppen. Hon berättar:
För att vi ska ha böcker hemma alltid så måste vi, så är det faktiskt
så att det är jag som sköter själva lånandet, men jag lånar utefter
deras val… Men visst har vi väl varit på bibblan. Vi är ju där
ibland, där är ju konstutställningar och så ibland… Ja, ibland kan
vi ju ha någon samhällsaktivitet någon månad, att man går till
biblioteket för att där är någon utställning. Och då har jag oftast
gjort så att vi skriver ner några frågor, så man får gå runt på
bibblan och leta lite och försöka hitta svaren på de frågorna som,
ja. (Kristin)

Både Kristin och Lovisa uppger att de brukar ta sig till biblioteket tillsammans
med målgruppen på respektive verksamhet genom att promenera dit och att det
fungerar bra. De upplever även att det går bra att röra sig inne på biblioteket
tillsammans med målgruppen. Lovisa berättar att hon dock inte besöker
biblioteket så ofta tillsammans med deltagarna på den dagliga verksamheten
Linden. Det har hänt någon gång att de gått dit för att hitta någon faktabok på
vuxenavdelningen eller för att gå på konstutställning. Intresset för att gå till
biblioteket har enligt Lovisa påverkats av att Linden fått tillgång till litteraturen
från det tidigare lättlästprojektet. Lovisa berättar: ”Det är ingen som har frågat
efter det, utan det… Biblioteket gick vi mycket mer till innan vi hade de
böckerna.”. De deltagare som följer med från Linden hittar inne på biblioteket
då de oftast varit där förr. Många av deltagarna går ofta in till barnavdelningen,
men de letar även efter ungdomsböcker och i lättlästhyllan. Ibland lånar de
filmer. Alla deltagare hittar inte till lättlästhyllan utan läsombudet får visa dem
dit. Lovisa tycker att det finns ett tillräckligt stort utbud av litteratur och att
bemötandet på biblioteket är jättebra. Datorerna på biblioteket har de inte använt.
Vid själva utlåningen gör deltagarna så mycket de kan och får stöd av
läsombudet när det behövs. När Lovisa söker efter litteratur efter något visst
ämne kan det hända att hon rådfrågar kollegor på andra dagliga verksamheter
eller letar på Internet.
Matilda brukar i dagsläget besöka biblioteket ensam för att låna böcker till
Maskrosen. Matilda har tänkt att hon ska börja besöka en närliggande
biblioteksfilial tillsammans med deltagarna på Maskrosen. Hennes tanke är att
hon där ska kunna läsa högt på baksidan av olika böcker för deltagarna, så att de
kan välja litteratur som de är intresserade av. Matilda hoppas att på så sätt väcka
ett intresse hos målgruppen.
Enligt Nina åker boende från Nyponet som har intresse av att besöka biblioteket
dit med buss två gånger i månaden tillsammans med någon ur personalen. Resan
dit fungerar bra och framkomligheten inne på biblioteket är god. Läsombudet
eller annan medföljande personal hjälper till med att hitta till rätt hyllor och
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relevant litteratur, samt med att låna böckerna. De har bl.a. lånat facklitteratur
från vuxenavdelningen. Nina upplever att de blir bra bemötta på biblioteket och
att de får god hjälp att hitta det de söker när de ber om hjälp. De brukar även fika
och titta på utställningar på biblioteket. Datorer är inget de använt där.
Nästintill alla informanter uppger att de har fått rundvisning på huvudbiblioteket
i egenskap av läsombud. Ingen av dem känner till om biblioteket anordnat
motsvarande rundvisningar för målgruppen. Felicia uppger att hon tycker att
rundvisningar för målgruppen hade varit bra för att på så vis kunna visa dem allt
annat som finns på biblioteket, exempelvis datorerna som de i dagsläget inte
använder.
Vid mina besök på de aktuella biblioteken har jag kunnat konstatera att de genrebeskrivningar som finns i lättlästhyllorna utgörs av ord som sport, kärlek,
spänning, konst o.s.v. för att underlätta sökandet efter en källa. Vidare har jag
lagt märke till det bord med stolar som står vid lättlästhyllan på ett av biblioteken
och som gör det svårt att passera just där med exempelvis en rullstol.
Kristin har använt bibliotekets webbplats ibland för att t.ex. läsa på om Legimus
då det finns deltagare på Kaprifolen som brukar lyssna på böcker genom den
tjänsten. Matilda har använt webbplatsen för att ta reda på bibliotekets
öppettider. Övriga informanter uppger att de varken själva eller tillsammans med
målgruppen använder bibliotekets webbplats.
Enligt Matilda har biblioteket programaktiviteter för alla. Några läsombud
berättar att biblioteket haft en läsecirkel på kvällstid som riktar sig specifikt till
målgruppen. Dock har varken Matilda, Kristin, Lovisa eller Nina deltagit i
sådana programaktiviteter tillsammans med målgruppen. Ett av läsombuden
säger:
Sedan är det ju så här på ett sådant här ställe lite grann att det är
ganska inrutat. Vi är ju två stycken som jobbar. Naturligtvis, en
kan ju åka iväg på saker och ting, men sedan är ju måltiderna
väldigt viktiga för dem. Så att det där med tidsplaneringen över
dagen liksom, jag menar helgen kommer… Nej, det har vi väl inte
gjort nej, utnyttjat något utbud från biblioteket så. (Nina)

Matilda tror att många av de personer som tillhör målgruppen drar sig för att gå
till biblioteket ensamma och att de har svårt att hålla kontakten med andra i
målgruppen i och med att gruppbostäderna av integreringsskäl ligger utspridda i
kommunen. Hon menar att det därför krävs att personalen tar sådana initiativ om
det ska bli av. Felicia och Ellen berättar att de deltagit i aktiviteter i bibliotekets
lokaler som FUB under det senaste halvåret arrangerat för målgruppen. De har
då träffats och pratat om olika högtider och lekt traditionella lekar som är
förknippade med julen och påsken, samt varit på högläsning på biblioteket några
gånger. Dessa aktiviteter har varit särskilt riktade till målgruppen och ägt rum
efter bibliotekets ordinarie öppettider. Enligt Gabriella har biblioteket tidigare
haft särskilda kulturträffar för målgruppen. Deltagarna på Gulmåran uppträdde
då med sin teatergrupp där. Det har dock inte varit några sådana kulturträffar de
senaste 2–3 åren såvitt Gabriella vet.
Information om bibliotekets aktiviteter får Ellen, Felicia och Gabriella från FUB.
Några av dem får även sådan information från bibliotekarien eller kommunens
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fritidsverksamhet. De flesta av de andra läsombuden får kännedom om
bibliotekets programaktiviteter genom bibliotekets information till allmänheten.

6.5 Omsorgens kontakter med biblioteket
Disa förklarar att kontakt mellan läsombuden och biblioteket är den som finns
dels vid mötena på biblioteket två gånger om året, dels vid de enskilda
läsombudens biblioteksbesök tillsammans med målgruppen. Disa tror inte att det
finns något formellt avtal i kommunen avseende samarbete mellan läsombudsverksamheten och biblioteket.
Felicia beskriver att läsombudsverksamheten var väldigt aktiv när den startade
för ca 20 år sedan men att det efter en tid blev stiltje då en person som haft en
central roll för läsombudsverksamheten gick i pension. Efter en tid tog det fart
igen och nu har läsombuden sina regelbundna träffar på biblioteket. Både Felicia
och Gabriella beskriver bibliotekarien som spindeln i nätet för mötena och att
dessa präglas av en öppen kommunikation. En av informanterna säger: ”Vi är ju
en ganska engagerad grupp. Vi pratar mycket allihopa.” (Felicia). Vid mötena
diskuterar läsombuden hur de jobbar, vad de läser och vilka LL-böcker de köpt
in till sina arbetsplatser. Vidare brukar bibliotekarien ge tips om nya LL-böcker.
Läsombuden turas om att leda mötena och i dialog med bibliotekarien skickas
det ut en dagordning före mötena. Mötena protokollförs och skickas till cheferna.
På fråga om de vid mötena någon gång diskuterat sådant som rör omsorgens
respektive bibliotekets olika organisationer, synsätt och regelverk, svarar
läsombuden att de inte gjort det. Någon gemensam målsättning för träffarna med
biblioteket finns inte uttryckt. Två av läsombuden säger att de ser träffarna som
ett sätt att hålla läsombudens arbete levande och inspirera varandra. Felicia säger
att hon t.ex. blivit inspirerad av ett annat läsombud om att införa läsning vid
bestämda tider på gruppbostaden. Samtliga informanter uttrycker att mötena
med biblioteket fungerar bra och de ger olika exempel på hur bibliotekarien
stöttar dem i deras arbete och ser till att biblioteket köper in nya LL-böcker som
passar målgruppen. Ett av läsombuden berättar:
Jag tycker det har blivit bättre. För ett tag tyckte jag att på den här
lättlästavdelningen - att det var inte så bra. Det var inte böcker som
brukarna här kunde ta del av. De var lite för svåra och lite tråkiga.
Men vi läsombud har ju möte med bibliotekarien och då tog vi upp
det där. Så det har blivit mycket bättre. (Ellen)

Kristin och Lovisa tycker att kontakterna med biblioteket vid träffarna i
Lättlästrådet fungerar bra. Någon gemensam målsättning för läsombudens
samarbete med bibliotekarien i Lättlästrådet finns inte enligt Kristin. Kristin
uttrycker att hon ser att målsättningen just nu är att få utbildade läsombud på så
många LSS-verksamheter som möjligt, att läsombuden får gå på de två träffarna
som de har tänkt att ha varje år samt att lättlästhyllan på biblioteket görs mer
tillgänglig. Enligt Lovisa är olikheter i synsätt, regelverk eller organisationer
beträffande dagliga verksamheter och biblioteket inte något som man diskuterat
vid träffarna i Lättlästrådet.
Den kontakt som Nina har med de dagliga verksamheter som de boende på
Nyponet är sysselsatta på, rör mest praktiska saker och inte frågor kring t.ex.
läsning eller andra aktiviteter som sker där. Varken hon eller Matilda tycks känna
till de åtgärder som Lättlästrådet vidtar för att åter få igång inspirationsträffarna
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i kommunen. Båda uttrycker att de uppskattade de tidigare träffarna och önskar
att de hade fortsatt. Nina förklarar att en del kollegor inte är så intresserade av
läsombudsverksamheten och att det därför är viktigt att träffarna på biblioteket
för läsombuden fortsätter så att de kan inspirera varandra. Hon säger:
Och jag känner lite grann att, det får inte vara ett självändamål det
här att man ska läsa högt för dem och de ska sitta och lyssna. Utan
att därför så tycker jag att jag har försökt att skapa en lite varierad
och fungerande tillvaro. Men jag är alltid öppen för tips och
inspiration från annat håll. Och bara det inte blir så nu att det
börjar rinna ut i sanden med de här inspirationsträffarna för att,
nej, det vore synd. (Nina)

Flera av läsombuden uttrycker att cheferna tycker att det är positivt att de jobbar
med läsning för målgruppen. Matilda säger att det finns en vilja hos cheferna att
det ska finnas så många läsombud som möjligt. Hon förklarar att cheferna dock
inte är delaktiga i läsombudens arbete utan att läsombuden själva får ta ansvar
för den biten. Gabriella uttrycker att cheferna är mycket positiva till
läsombudens arbete, men att det inte kommer så mycket engagemang från det
hållet. Hon upplever även chefen för omsorgen som väldigt positiv till det de
gör. Några informanter uttrycker en osäkerhet om vilket intresse som finns högre
upp i förvaltningarna och hos kommunpolitikerna för läsombudens arbete. En av
informanterna beskriver att verksamhetscheferna för bibliotek och omsorg
känner till läsombudens och bibliotekets samarbete, men att de inte är delaktiga
i det. Hon säger:
De vet om det. Men cheferna är ju inte aktiva i det, det kan man
nog inte säga. Men de är ju inte emot det heller. Det har ju trots allt
fått existera i alla dessa år. (Disa)

Informanterna ger uttryck för att den drivande kraften för läsombudsverksamheten ligger hos läsombuden själva. Samordnaren Disa beskriver
läsombuden som ”eldsjälar”. Ett av läsombuden säger:
Ja det är väl vi som driver det. Känns det som. Det ligger liksom
här. Sen att det är en viktig grej – det tror jag säkert att de
[cheferna] tycker. Alltså att det är positivt. (Gabriella)

Felicia berättar att hennes engagemang som läsombud har ökat sedan hon fått en
ny chef som visar ett intresse för hennes arbete, även om det intresset ibland även
kan innefatta en viss kritik.

6.6 Utvärdering och utvecklingsområden
I intervjuerna ger läsombuden en positiv bild av högläsningens betydelse för
målgruppen. Ett av läsombuden säger:
Ja, det är ju för att de ska få ett intresse av att kanske själv börja
läsa och kunna koppla av och lyssna och ta in det man säger. Det
är ju en träningssak och då blir det ju intressant också, eller
plötsligt spännande, man längtar till nästa gång kanske. Det är en
avstressande stund. Det är rätt mysigt att sitta nära varandra i en
soffa så här och läsa. Så det finns många fördelar här. Jag tror inte
att det finns någon nackdel. (Matilda)
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En av de viktigaste uppgifterna ett läsombud har är enligt Lovisa att informera
målgruppen om deras rättigheter och diskutera frågor som rör funktionsnedsättningar. Gabriella menar att läsningen ger deltagarna möjlighet att kunna
ta del av det som händer i samhället. Felicia betonar att det är en mänsklig
rättighet att få behovet av hjälp och stöd med att läsa tillgodosett. Hon säger
följande om sin roll som läsombud:
Jamen, alltså man öppnar en annan värld för dem. Som jag ser det
är det bara städa, tvätta och rutiner. Alltså är du utvecklingsstörd
så mår du ofta väldigt bra av rutiner, men då är det ju de här
vardagliga sysslorna. Men alltså det att man öppnar andra världar
och får dem att prata om andra saker. (Felicia)

Någon utvärdering av läsombudsverksamheten sker inte enligt Lovisa och
Matilda. Nina vet inte om någon utvärdering görs av läsombudsverksamheten,
men säger att hon upplever det som att kommunen satsar på den eftersom det
emellanåt skickas ut förfrågningar om fler är intresserade av att bli läsombud.
Någon utvärdering av läsombudsverksamheten i kommunen som helhet sker inte
vad Felicia och Ellen känner till. Felicia brukar utvärdera sitt eget arbete som
läsombud tillsammans med sin närmsta chef. Gabriella berättar att de på hennes
arbetsplats har en diskussion om innehållet i verksamheten vid sina möten med
den närmaste chefen och att det är en form av utvärdering.
Matilda och Gabriella ser det som ett utvecklingsområde att de tillsammans med
målgruppen kommer att använda sig mer av biblioteket framöver. Felicia ser att
den tekniska biten skulle kunna utvecklas. Hon beskriver sig själv som oteknisk
men att det finns mycket man skulle kunna göra på gruppbostaden då de i
dagsläget inte använder vare sig datorer eller surfplattor. Hon ser även
högläsning av samhällsinformation som ett utvecklingsområde. Disa berättar att
hon ser det som ett utvecklingsområde att väva in personer i läsombudsverksamheten som saknar det talade språket, då det i dag finns teknik som
möjliggör kommunikation för dessa personer och som de bör få del av. Kristin
tycker att det hade varit önskvärt att all information om vad som händer på
biblioteket fanns på lättläst. Enligt Kristin har bibliotekarien i samband med en
träff i Lättlästrådet frågat om de har förslag på hur man kan göra lättlästhyllan
mer lättillgänglig för målgruppen. Kristin har föreslagit att man skulle kunna
använda sig av enkla foton eftersom alla inte kan läsa. Lovisa hade gärna sett att
andra än den ordinarie personalen någon gång hade hållit i högläsningen på den
dagliga verksamheten. Hon säger vidare att det är mycket annat som ska hinnas
med i den dagliga verksamheten och att hon hade önskat att det fanns tid för
läsning i smågrupper vid fler tillfällen, då intresset för olika böcker och genrer
varierar mellan deltagarna. Lovisa önskar också att det fanns tid att läsa igenom
böckerna innan hon har högläsning ur dem för gruppen. Hon uttrycker en
förståelse för att biblioteket har begränsat med resurser, men att det hade varit
positivt om det fanns högläsning eller bokprat på biblioteket för målgruppen.
Även Gabriella framför önskemål om mer högläsning på biblioteket för
målgruppen.

7 Analys
Nedan presenteras en kvalitativ innehållsanalys av resultaten utifrån de
teoretiska utgångpunkter som redogjorts för i avsnitt 4 ovan.
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7.1 Analys – biblioteksanvändning
Nedan ges inledningsvis en kortfattad beskrivning av vad som framkommit
angående omfattningen av biblioteksanvändningen inom de olika LSSverksamheterna. Därefter följer en analys av läsombudens beskrivningar av hur
biblioteksanvändningen ser ut bland de vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som läsombuden möter i sitt arbete. Analysen utgår från de fyra
biblioteksprofiler som ingår i Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell:
kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialcenter.

7.1.1 Omfattning av biblioteksanvändning
Av resultaten framkommer att tre av de intervjuade läsombuden anordnar
regelbundna biblioteksbesök tillsammans med målgruppen för att bland annat
låna böcker. Dessa läsombud arbetar på gruppbostäder. Utifrån de uppgifter som
framkommit i intervjuerna med läsombuden på de dagliga verksamheterna är
biblioteksbesök tillsammans med målgruppen inte lika vanligt förekommande
där. De flesta av läsombuden i studien har uppgett att de någon gång,
tillsammans med målgruppen, deltagit i kulturella programaktiviteter som
arrangerats särskilt för målgruppen på biblioteket eller besökt biblioteket för att
titta på utställningar.
Resultaten visar således att det föreligger en variation i omfattningen av
biblioteksanvändningen mellan de verksamheter som ingår i studien och att
målgruppen använder biblioteket i större utsträckning på gruppbostäderna än på
de dagliga verksamheterna. Avståndet till biblioteket anges som en orsak till en
minskad biblioteksanvändning hos en av LSS-verksamheterna. En annan faktor
som har en uttalad koppling till omfattningen av biblioteksanvändningen är
omsorgens tillgång till egen litteratur, vilket framkommit i intervjuerna med två
av läsombuden. Enligt ett läsombud utgör schematekniska eller logistiska skäl
bland deltagarna samt tidsbrist hos personalen faktorer som begränsar
omfattningen av målgruppens biblioteksanvändning.

7.1.2 Kulturcenter
Av intervjuerna framgår att de tre läsombud som besöker biblioteket regelbundet
tillsammans med målgruppen, framförallt gör det för att låna litteratur. Det
händer även att de lånar annan media som musik och film. Vid biblioteksbesöken
använder de ofta vuxen- och lättlästavdelningen samt barnavdelningen. Sett
utifrån en tillämpning av Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell används
biblioteket sålunda som ett kulturcenter vid dessa biblioteksbesök. De läsombud
som besöker biblioteket mer sporadiskt med målgruppen ger exempel på att de
varit på biblioteket för att låna någon faktabok eller att de är där för att ta del av
andra kulturella inslag som utställningar. Även dessa biblioteksbesök utmärks
av att biblioteket används som ett kulturcenter enligt Anderssons och SkotHansens (1994) modell. Andra exempel på hur läsombuden och målgruppen
tillsammans använder biblioteket som kulturcenter, är att de varit på kulturella
arrangemang som biblioteket eller FUB anordnat i bibliotekets lokaler.
Användningen av biblioteket som kulturcenter skiljer sig tydligt åt mellan
verksamheterna både vad avser omfattning och innehåll. Att användningen ser
olika ut beror troligen bl.a. på variationen i bibliotekens utbud av programaktiviteter. Exempelvis har ett bibliotek erbjudit flera aktiviteter som
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kulturträffar och högläsning, medan ett annat bibliotek haft en läsecirkel som
varit riktad till målgruppen.
Trots de variationer som föreligger i biblioteksanvändningen hos målgruppen på
de olika verksamheterna är det som kulturcenter som biblioteket till övervägande
del används, sett utifrån Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell. Detta
resultat sammanfaller med vad som framkommit i tidigare studier om
målgruppens biblioteksanvändning. I Gustafssons (2005, s. 43 och 45) studie var
det som kulturcenter biblioteket främst användes av respondenterna då samtliga
av dem lånade böcker därifrån. Det kan här nämnas att Gustafsson (2005, s. 49)
gjorde den tolkningen att de deltagare som lånade böcker genom boklådor som
biblioteket organiserat och levererat till deras gruppbostad, också var att anse
som biblioteksanvändare. Även Olsson (2010, s. 38) kunde i sin studie slå fast
att biblioteket till största del användes som ett kulturcenter av de personer med
intellektuell funktionsnedsättning som deltog i studien, då de lånade böcker eller
andra medier och deltog i olika typer av arrangemang på biblioteket. Utifrån de
resultat som framkommit i nu aktuell studie tycks den vanligaste aktiviteten vid
biblioteksanvändning hos målgruppen på de verksamheter som regelbundet
anordnar biblioteksbesök vara att låna böcker, vilket det även var i Holmes
(2008, s. 538) studie.

7.1.3 Kunskapscenter
Utifrån de resultat som framkommit i studien verkar målgruppen på de aktuella
LSS-verksamheterna inte använda biblioteket som ett kunskapscenter sett utifrån
Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell. Även tidigare forskningsresultat
talar för att denna typ av biblioteksanvändning inte är särskilt vanligt
förekommande hos målgruppen. I Gustafssons (2005, s. 44) studie var
bibliotekets roll som kunskapscenter den minst framträdande i biblioteksanvändningen hos respondenterna, medan Olsson (2010, s. 39) kunde utläsa en
viss, men inte särskilt stark, koppling mellan studier och respondenternas
biblioteksanvändning.
Ett av läsombuden i denna studie har berättat att de tidigare besökt biblioteket
för att låna böcker som har anknytning till deras teaterverksamhet. Detta skulle
kunna ses som att omsorgen förr använt bibliotekets resurser för att ge
målgruppen utbildning inom ramen för den LSS-verksamheten.
Olsson (2010, s. 39.) tolkade resultaten i sin studie som att respondenterna
använde sig av bibliotekets resurser i privat bildningssyfte, då de lånade och läste
facklitteratur för att lära sig mer om olika saker som intresserade dem
personligen. Några av läsombuden i nuvarande studie har uppgett att de ibland
lånar facklitteratur på biblioteket tillsammans med målgruppen. Möjligen skulle
detta, i likhet med Olssons (2010) nämnda tolkning, kunna ses som en slags
privat bildning. Dock saknas det närmare uppgifter om i vilket syfte målgruppen
lånar facklitteratur i den här aktuella studien, varför någon säker slutsats inte kan
dras i denna del.
Ett exempel på tjänster som biblioteket i egenskap av kunskapscenter skulle
kunna erbjuda biblioteksanvändarna är enligt Andersson och Skot-Hansen
(1994, s. 19) rundvisningar så att användarna kan orientera sig i
bibliotekslokalen. Flertalet läsombud som ingår i studien har fått rundvisning av
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biblioteket. Ingen av informanterna känner till om målgruppen erbjudits någon
motsvarande rundvisning av biblioteken.

7.1.4 Informationscenter
Att målgruppen på den dagliga verksamheten Kaprifolen någon gång besöker
biblioteket tillsammans med läsombud då de arbetar med någon särskild
samhällsaktivitet, skulle kunna tolkas som att de använder biblioteket som ett
informationscenter vid en tillämpning av Anderssons och Skot-Hansens (1994)
teoretiska modell.
Utifrån vad som framkommit vid intervjuerna finns det ingenting som tyder på
att biblioteket används som informationscenter vid de andra LSS-verksamheter
som studien omfattar. Ett av läsombuden uttalar att hon ser detta som ett
utvecklingsområde och att hon tänker sig att de så småningom ska introducera
högläsning av lättläst samhällsinformation på gruppbostaden Fjällsippan.
Målgruppens användning av biblioteket som informationscenter tillsammans
med läsombuden verkar således vara mycket begränsad. Även i tidigare studier
har denna typ av biblioteksanvändning varit sparsam. Exempelvis framgår det
av Olssons (2010) analys att biblioteket som informationscenter inte användes ”i
speciellt stor utsträckning av studiens respondenter” (s. 39) då exempelvis ingen
av dem tog del av bibliotekets utbud av samhälls- eller näringslivsinformation. I
Gustafssons (2005) studie var det inte någon av respondenterna som sa sig
använda biblioteket för att ta del av samhällsinformation. Däremot använde två
av de fyra respondenterna biblioteket som informationscenter i den meningen att
de nyttjade en särskild referenstjänst som biblioteket erbjöd. (Gustafsson, 2005,
s. 43 f.)
Någon förklaring till varför målgruppen tillsammans med läsombuden inte
utnyttjar möjligheten att använda biblioteket som informationscenter har inte
framkommit i förevarande studie. En anledning till varför det ser ut så på i vart
fall tre av LSS-verksamheterna skulle kunna vara att målgruppen där har tillgång
till den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor och därigenom får viss information.

7.1.5 Socialcenter
Som framkommit av resultaten ovan har ett läsombud tackat nej till uppsökande
verksamhet i form av bokbuss, då hon hellre tar sig till bibliotekets lokaler
tillsammans med målgruppen. Genom ett sådant val skapas möjligheten att
använda biblioteket som ett socialcenter.
Läsombuden på de tre LSS-verksamheter som brukar besöka biblioteket
regelbundet, använder biblioteket som en social plats då de brukar kombinera
besöket med en fika där. Boende från Fjällsippan brukar dessutom välja böcker
som läsombudet läser högt ur vid deras biblioteksbesök. Det händer även att
läsombudet på Enen har högläsning inne på biblioteket. Att på detta sätt använda
biblioteket som en plats för högläsning och fika kan ses som en användning av
biblioteket som socialcenter utifrån Anderssons och Skot-Hansens (1994)
modell.
Ingenting i studien har framkommit om att målgruppen på de övriga LSSverksamheterna använder biblioteket som en social plats i vardagslivet.
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Läsombudet på den dagliga verksamheten Maskrosen har dock planer på detta
då hon vid framtida biblioteksbesök tänker sig att hon ska kunna sitta ned och
läsa tillsammans med målgruppen på biblioteket, så att de får möjlighet att välja
litteratur som intresserar dem.
En viss användning av biblioteket som socialcenter kan således konstateras. Som
redovisats ovan är det för att sitta och läsa böcker och för att fika som
målgruppen använder biblioteket i dess roll som socialcenter. Målgruppen i
denna studie verkar dock inte använda biblioteket som socialcenter i den
meningen att de tar sig till biblioteket i syfte att träffa andra människor. Detta
resultat skiljer sig från tidigare studier. Såväl Olsson (2010, s. 40) som
Gustafsson (2005, s. 44 f.) kunde i sina studier påvisa att några respondenter
använde biblioteket som socialcenter i den meningen att de besökte biblioteket
tillsammans med vänner och använde bibliotekets lokaler som ett vardagsrum,
eller att de gick dit och mer slumpartat träffade vänner där. Samtidigt visade det
sig i Gustafssons (2005, s. 44 f.) studie att vissa andra respondenter, som
utnyttjade bibliotekets boklådor, inte hade någon längtan efter att besöka
biblioteket utan var nöjda med att få litteraturen skickad till sig.

7.2 Analys – hinder för biblioteksanvändning
För att biblioteken ska vara tillgängliga för användare med funktionsnedsättningar krävs det att biblioteken identifierar och tar bort hinder så att alla
ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet (jfr MFD, 2015, s. 7). Nedan
presenteras en analys av om det föreligger några barriärer i biblioteksanvändningen utifrån läsombudens beskrivningar av arbetet med målgruppen. I
denna analys kommer jag att använda fyra av de sex informationsbarriärer som
Buckland (1991) identifierat och som måste övervinnas för att användarna ska
kunna få tillgång till information.

7.2.1 Identifikation av informationskälla
När ett informationsbehov uppstått behöver en informationskälla identifieras och
i den processen ingår enligt Buckland (1991, s. 78) att bestämma var man ska
leta samt att identifiera en specifik källa.
Som framkommit i redovisningen av resultaten använder flera läsombud
broschyrer och kataloger för att hitta litteratur som ska tillgodose målgruppens
informationsbehov. Några läsombud lånar även litteratur av andra LSSverksamheter genom att använda deras gemensamma litteraturförteckning över
inköpta böcker. Målgruppen och läsombuden letar också efter litteratur och
annan media på biblioteket, genom att titta direkt i bokhyllorna där. I Olssons
(2010) studie var detta det vanligaste sättet hos målgruppen att identifiera en
källa. Hon konstaterar samtidigt att bibliotekets skyltning utgör ett sätt att
underlätta sökprocessen. (Olsson, 2010, s. 41.) I här aktuell studie använder
biblioteken sig av genre-beskrivningar som utgörs av ord. Informanterna har
gjort gällande att detta inte är tillräckligt eftersom de flesta ur målgruppen inte
kan läsa. De har uppgett att målgruppen av samma skäl har svårt att hitta
litteratur när böckerna står uppställda med bokryggarna utåt. Det föreligger alltså
en barriär för målgruppen att identifiera en specifik källa när de letar i
bibliotekets bokhyllor. Denna barriär avhjälps genom att läsombuden letar i
hyllorna åt målgruppen. Flera informanter vittnar om att målgruppen inte heller
hittar till rätt hyllor inne på biblioteket. Denna barriär för målgruppen, att
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identifiera informationskällor inne på biblioteket, avhjälps av läsombuden som
stöttar dem i att hitta till rätt bokhyllor.
Om läsombuden inte hittar vad de söker frågar de någon bibliotekarie. Av
resultaten framgår att läsombuden upplever bibliotekarierna som hjälpsamma
och de beskriver att de får den hjälp de behöver. Bibliotekets bemötande verkar
därför inte utgöra någon barriär för att identifiera informationskällor.
Som framkommit ovan i redovisningen av intervjuerna i avsnitt 6.4, är det några
läsombud som låter målgruppen välja litteratur ur kataloger och att läsombuden
sedan lånar denna åt dem på biblioteket. Olika anledningar som t.ex.
schematekniska skäl har angetts till varför målgruppen inte följer med och lånar
litteraturen. Oavsett skäl kan det konstateras att det föreligger en barriär för
målgruppen att kunna identifiera informationskällor på biblioteket då de inte kan
följa med dit för att leta efter relevanta källor. Motsvarande barriär för
målgruppen har uppmärksammats av Backlund och Lundström (2011, s. 43) där
respondenterna uppgav att andra fasta aktiviteter på deras gruppboenden som
bestämda tvätt- och städdagar hindrade dem från att besöka biblioteket särskilt
ofta. Läsombuden i den här aktuella studien avhjälper ifrågavarande barriär
genom att de låter målgruppen välja litteratur på andra sätt som t.ex. ur kataloger.
För att överhuvudtaget kunna leta efter litteratur direkt på biblioteket måste
målgruppen kunna ta sig till biblioteket. Flera läsombud berättar att det
föreligger hinder för målgruppen att ta sig dit på egen hand och att läsombuden
avhjälper detta hinder genom att t.ex. köra dem dit eller följa med dem dit på
annat sätt. På Gulmåran har avståndet till biblioteket tidigare utgjort en barriär
för att besöka biblioteket för att identifiera källor. Sedan de bytt lokaler
föreligger inte längre denna barriär och planer finns på att börja besöka
biblioteket igen. Logistiken utgör därmed inte längre någon hindrande faktor för
målgruppen på den LSS-verksamheten (jfr Buckland, 1991, s. 78). Även Olsson
(2010, s. 42) betonade i sin studie att närheten till biblioteket är viktig för att en
barriär inte ska uppstå.
Inget i studien har framkommit som tyder på att det är svårt för målgruppen att
ta sig in i biblioteksbyggnaden. Framkomligheten för målgruppen inne på
biblioteken beskrivs av informanterna som god. Några läsombud har berättat att
det dock är svårigheter att ta sig fram vid lättlästhyllan inne på ett av biblioteken,
då det står möbler i vägen för de som använder rullstol. Möbleringen vid
lättlästhyllan kan således utgöra en barriär för att kunna identifiera en källa. Ett
läsombud anser att lättlästhyllan dessutom är placerad lite i skymundan.
Placeringen av hyllan kan därför utgöra ett hinder för målgruppen att
överhuvudtaget hitta till hyllan.
Enligt de intervjuade läsombuden använder varken de eller målgruppen den
digitala bibliotekskatalogen för att söka efter litteratur åt målgruppen. Även detta
resultat överensstämmer med tidigare forskning (se Backlund & Lundström,
2011, s. 43 f.) Att ingen av informanterna använder sig av den digitala bibliotekskatalogen, vare sig själva eller tillsammans med målgruppen, kan det finnas flera
förklaringar till. Ett läsombud har gett uttryck för att hon själv inte är så teknisk
och att tillgång till IT-utrustning som t.ex. dator saknas för målgruppen på
gruppbostaden. Begränsad kunskap och avsaknad av tekniska resurser skulle
således kunna ses som barriärer till att använda bibliotekets webbplats och
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digitala katalog för att identifiera en lämplig källa, men självklart kan det finnas
andra avgörande faktorer. Det framstår dock som att målgruppen med
läsombudens hjälp brukar hitta det de söker genom andra kanaler och främst då
genom kataloger i fysisk form och genom att söka direkt i hyllorna på
biblioteket. Om det är något de inte hittat beror det snarare på att den efterfrågade
informationskällan överhuvudtaget saknas på marknaden.
För att målgruppen ska kunna veta vilket utbud och vilka tjänster biblioteket
erbjuder behöver de på något sätt få information om detta, annars riskerar
identifikationsbarriärer att uppstå (jfr Olsson, 2010, s. 42). Av intervjuerna med
informanterna framgår att biblioteken i de båda kommunerna inte erbjudit
målgruppen någon rundvisning, men väl läsombuden. Det innebär att
målgruppen är beroende av att läsombuden eller någon annan person ger dem
motsvarande information. Ett exempel på informationskälla som det är oklart om
målgruppen känner till att biblioteket erbjuder och som en rundvisning hade
kunnat synliggöra för målgruppen, är den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.
Några av LSS-verksamheterna i studien saknar tillgång till en lättläst
nyhetstidning. Enligt informanterna brukar målgruppen på dessa verksamheter
inte heller läsa nyhetstidningar när de är på biblioteket tillsammans med
läsombuden. Varför detta inte sker har inte framkommit i studien. Det skulle
kunna vara så att målgruppen helt enkelt inte känner till att biblioteket erbjuder
sådana resurser, men det kan självklart finnas andra förklaringar.

7.2.2 Tillgänglighet – åtkomst
Efter att ha identifierat en informationskälla måste användaren kunna få tillgång
till källan för att kunna granska den (Buckland, 1991, s. 78). Med tillgänglighet
i just detta sammanhang avses således att användaren får åtkomst till
informationskällan.
För att kunna få tillgång till informationskällan behöver målgruppen först och
främst kunna ta sig till biblioteket och om så inte är möjligt måste det finnas
alternativa sätt att använda sig av bibliotekets utbud såsom t.ex. uppsökande
service som exempelvis bokbuss eller bokkassar.
Flera av de barriärer som synliggjorts i avsnitt 7.2.1 och som avser målgruppens
möjlighet att identifiera en källa direkt i bibliotekets bokhyllor, föreligger också
när det gäller målgruppens möjlighet att få tillgång till en informationskälla i
bibliotekets lokaler. Detta är fallet när det gäller att ta sig till biblioteket för att
få tillgång till en källa, att röra sig obehindrat vid lättlästhyllan inne på ett av
biblioteken, att hitta till relevanta bibliotekshyllor och att hitta i dessa hyllor. I
nämnda situationer föreligger det alltså barriärer för tillgängligheten av
informationskällor. Samtliga dessa barriärer avhjälps av läsombuden på sätt som
redogjorts för i avsnitt 7.2.1 så att målgruppen får tillgång till relevanta
informationskällor.
Det kan här konstateras att det, liksom när det gäller möjligheten att identifiera
en informationskälla, föreligger en barriär för tillgängligheten av en
informationskälla för de i målgruppen som inte ges möjlighet att följa med
läsombuden för att låna litteratur. Läsombuden avhjälper ifrågavarande barriär
genom att de ensamma lånar litteratur åt målgruppen.
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I studien har det framkommit att de läsombud som använder biblioteket har en
positiv upplevelse av bibliotekets utbud för målgruppen. Denna positiva bild
överensstämmer med den som framkom bland omsorgspersonalen i Carlesons
(2014, s. 33) studie. Informanterna i den här aktuella studien uppger att utbudet
av lättlästa böcker förbättrats de senaste åren, men uttrycker samtidigt ett
önskemål om ännu fler lättlästa medier på vissa områden. Att lättläst media är
begränsad på marknaden innebär visserligen generellt sett en barriär att få
tillgång till källor, men får anses ligga utanför de enskilda bibliotekens kontroll.
Utbudet på de aktuella biblioteken verkar därför inte utgöra någon barriär för
tillgängligheten av informationskällor.
Med läsombudens och ibland även bibliotekariernas hjälp får målgruppen
således tillgång till efterfrågad litteratur. Vad gäller tillgången till nyhetstidningar ser det dock annorlunda ut. På de dagliga verksamheterna Kaprifolen,
Linden och Maskrosen förekommer nyhetsläsning varje vecka och då läser de
högt ur tidningen 8 Sidor som var och en av dessa verksamheter har tillgång till.
De övriga LSS-verksamheterna i studien saknar tillgång till en lättläst
nyhetstidning. Det föreligger därför en barriär för målgruppen att få tillgång till
lättlästa nyheter. Läsombuden gör en hel del ansträngningar för att tillgodose
behoven av nyheter på andra sätt, genom att t.ex. ta med sig vanliga
dagstidningar till verksamheterna. Som nämnts i föregående avsnitt finns den
lättlästa tidningen 8 Sidor att läsa på biblioteket, men enligt informanterna
brukar målgruppen på de berörda verksamheterna inte läsa nyhetstidningar när
de är där tillsammans med läsombuden.
Enligt flera läsombud som besöker biblioteket tillsammans med målgruppen för
att låna litteratur och annan media, måste de hjälpa till med den praktiska biten
vid själva utlåningen. Utan läsombudens stöd vid utlåningen föreligger alltså ett
hinder för att få tillgång till informationskällor.
Tillgången till programaktiviteter på biblioteket kan naturligtvis variera
beroende på vilket utbud biblioteken har att erbjuda. Enligt informanternas
uppgifter anordnar de aktuella biblioteken särskilda aktiviteter för målgruppen.
Tre av läsombuden uppger att de tillsammans med målgruppen brukar ta del av
bibliotekets programutbud som riktar sig specifikt till målgruppen. De får
information om dessa aktiviteter från FUB, biblioteket eller fritidsverksamheten
i kommunen. De fyra andra läsombuden som intervjuats har uppgett att de inte
deltagit i sådana aktiviteter, men att de känner till att det anordnats en läsecirkel
av biblioteket för målgruppen. Utan stöd från läsombuden eller annan personal
med att dels ta reda på vilka aktiviteter biblioteket erbjuder, dels följa med på
sådana biblioteksbesök, lär målgruppens möjligheter att ta del av bibliotekets
kulturella aktiviteter vara små. Jag menar att utan sådant stöd föreligger en
barriär för målgruppen att få tillgång till bibliotekets utbud av programaktiviteter.

7.2.3 Pris för användaren
Med pris för användaren menas enligt Buckland (1991, s. 78) det som i form av
pengar, tid, ansträngning m.m. krävs av användaren för att använda aktuell
informationsservice, vilket i detta fall är informationsservice från biblioteket.
Läsombuden har gett uttryck för att de hjälper målgruppen i flera olika skeden i
processen med att söka, identifiera och få tillgång till relevanta källor. Det har i
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intervjuerna inte framkommit något specifikt om vilka eventuella ansträngningar
eller obehag målgruppen skulle kunna ha under denna process. Inte heller har
det framkommit något om eventuella obehag som målgruppen skulle kunna ha
av att be läsombud eller eventuellt bibliotekarier om stöd. Huruvida det
föreligger sådana besvär kan endast målgruppen själv ge ett säkert svar på. Av
läsombudens berättelser framkommer bilden av att de personer ur målgruppen
som är med vid biblioteksbesöken får hjälp att hitta det som de behöver, antingen
med hjälp av läsombuden eller av bibliotekarierna. Ett läsombud har berättat att
något biblioteksbesök tillsammans med målgruppen dock har inneburit ett visst
obehag då de störts av högljudda ungdomar, men att detta problem har avhjälpts
genom att biblioteket anlitat vakter.
Ett läsombud på en gruppbostad har uttryckt önskemål om mer tid för högläsning
för någon av de boende, men förklarat att det inte är möjligt på grund av annat
som ska hinnas med. Att det inte finns tid för högläsning i den utsträckning som
hade varit önskvärt för målgruppen kan ses som en informationsbarriär för
målgruppen. Priset för användaren är i det fallet den väntan som uppstår tills det
att tid för högläsning finns.
Att målgruppen i denna studie inte använder bibliotekets webbplats med den
digitala katalogen, datorer och vissa media som t.ex. nyhetstidningar, skulle
kunna grunda sig i okunskap om att detta utbud överhuvudtaget finns. Inget i
resultaten tyder nämligen på att läsombuden eller biblioteken arbetar aktivt med
att marknadsföra eller visa målgruppen möjligheten att använda sig av
bibliotekets datorer eller den digitala bibliotekskatalogen. Inte heller
respondenterna i Olssons (2010, s. 44) studie använde datorer eller den digitala
bibliotekskatalogen och de uppgav att det berodde på att de inte förstod hur de
fungerade. Olsson uttryckte hindret som uppkom enligt följande:
Det uppstår således en svåröverkomlig barriär som dels grundar
sig i kognitiva svårigheter, dels i ett för högt pris för användaren i
form av tid och ansträngning, som måste läggas ner för att skapa
insikt i hur systemen fungerar. (Olsson, 2010, s. 44)

Eftersom det är osäkert om målgruppen i denna studie överhuvudtaget har
kännedom om bibliotekets utbud av exempelvis datorer och den digitala
katalogen, är det osäkert om nämnda resonemang är överförbart hit.

7.2.4 Förståelse – kognitiv tillgång
När användaren väl fått tillgång, i bemärkelsen åtkomst, till informationskällan
krävs det enligt Buckland (1991, s. 79) också kognitiv tillgång till den, d.v.s. att
användaren ska kunna förstå källan.
Läsombuden har en central roll för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få kognitiv tillgång till litteraturen. Enligt informanterna
kan de flesta ur målgruppen vid de aktuella LSS-verksamheterna inte läsa böcker
själva och behöver därför någon som kan läsa högt för dem och som vid behov
kan förklara innehållet av en text. Läsombuden avhjälper i dessa fall denna
barriär till kognitiv tillgång av informationskällan för målgruppen.
Läsombuden ger en varierad bild av hur valet av litteratur för högläsning går till.
Några läsombud låter målgruppen vara med att välja litteratur för högläsning och
litteratur för inköp till omsorgen. Det vanligaste är dock att läsombuden
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bestämmer vilken litteratur de ska läsa högt ur. Att val av högläsningsbok sker
av läsombuden skulle kunna ses som en barriär till kognitiv tillgång av viss
litteratur, jämfört med om målgruppen själv hade fått välja. Samtidigt kan det
finnas skäl till att läsombuden bör ha en aktiv roll i valet av litteratur, för att
kunna visa på en så bred repertoar av litteraturen som möjligt. Några läsombud
betonar just att de vill bredda läsningen och erbjuda läsning av lättläst litteratur
som är riktad till vuxna istället för att läsa barnböcker som de menar att
målgruppen annars gärna väljer. Några läsombud säger också att de så
småningom kommer att ge målgruppen egna valmöjligheter, vilket kommer att
leda till att barriärer av detta slag minskar.
Som nämnts ovan i avsnitt 7.2.3 finns önskemål om mer tid för högläsning för
någon av de boende, men att det inte är möjligt. Att det inte finns tid för läsning
i den utsträckning som hade varit önskvärt för målgruppen skulle kunna ses som
en barriär till kognitiv tillgång. Litteraturen är i och för sig tillgänglig då den
finns inom räckhåll, men om ingen har tid att läsa högt ur den för målgruppen
uppstår ett kognitivt hinder att kunna ta till sig den.
Några läsombud uppger att de ibland hoppar över vissa delar i en bok vid
högläsningen då det kan vara för otäckt för vissa av deltagarna. Detta gör att de
i målgruppen som t.ex. tycker om spänning kan gå miste om den delen vid en
gemensam högläsningsstund. Detta kan ses som ett hinder till kognitiv tillgång
till vad som står i litteraturen för de som hade önskat att få hela texten uppläst.
Ett av läsombuden tycker att möbleringen på bibliotekets barnavdelning där de
brukar sitta och läsa, fungerade bättre tidigare eftersom de då kunde sitta
mittemot varandra vid högläsningen. Ommöbleringen verkar dock inte ha
inneburit ett hinder mot att de även fortsättningsvis kan sitta och läsa på
biblioteket. För det fall det skulle vara så att möbleringen omöjliggör högläsning
i bibliotekets lokaler föreligger en barriär för målgruppens kognitiva tillgång till
litteraturen.
Som nämnts i föregående avsnitt använder målgruppen i denna studie inte
bibliotekets datorer vid sina biblioteksbesök tillsammans med läsombuden. Inte
heller i Olssons (2010) studie använde målgruppen bibliotekets datorer. Av
resultaten i hennes studie framkom att några av respondenterna inte förstod hur
datorerna fungerade. Hon konstaterade att det därför kunde föreligga en barriär
i form av kognitiv tillgång i det fallet. (Olsson, 2010, s. 47.) I den här aktuella
studien är det oklart varför datorerna inte används av målgruppen. En anledning
skulle kunna vara att det föreligger en informationsbarriär som grundar sig i
kognitiva svårigheter, på motsvarande sätt som Olsson (2010) fann i sin studie.

7.3 Analys – samverkan
Nedan presenteras inledningsvis en kort analys av deskriptiv karaktär om hur
läsombudsverksamheten är organiserad i de två kommuner där informanterna i
studien är verksamma. Därefter följer ett avsnitt där de kontakter som finns
mellan funktionshinderomsorgen och biblioteken beskrivs och analyseras utifrån
ett teoretiskt perspektiv.
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7.3.1 Organisering av läsombudsverksamheten
I studien har det framkommit att det finns läsombud både på gruppbostäder och
dagliga verksamheter i de kommuner där läsombuden är verksamma. Om det
finns läsombud på samtliga LSS-verksamheter i kommunerna råder det dock
tveksamheter kring. Som framkommit i avsnitt 6.2 ovan skiljer sig den
organisatoriska uppbyggnaden av läsombudsverksamheten i kommunerna på det
viset att daglig verksamhet respektive gruppbostäder finns inom samma
kommunala förvaltning i Kommun 1, medan de tillhör två olika förvaltningar i
Kommun 2. Biblioteken tillhör en annan förvaltning än de omsorgen hör till. Sett
ur ett effektivitetsperspektiv skulle man kunna tänka sig att det innebär större
utmaningar ju fler förvaltningar som berörs av arbetet med bibliotekets
tillgänglighet för målgruppen och att det medför ett krav på en väl fungerande
kommunikation och samverkan mellan samtliga berörda förvaltningar.
Utifrån läsombudens beskrivningar av hur läsombudsverksamheten bedrivs
framgår att den drivande kraften i huvudsak ligger hos de enskilda läsombuden,
d.v.s. på operativ nivå. Ledningen av läsombudsverksamheten beskrivs av flera
av informanterna i studien som stöttande bl.a. genom att de är positiva till
läsombudens arbete, men att det samtidigt saknas ett aktivt deltagande eller
engagemang från ledningens sida. Några läsombud har beskrivit sina
ansträngningar om att få chefer att inse vikten av allas rätt till det skrivna ordet
och om att få resurser till att genomföra inspirationsträffar för alla läsombud i
kommunen. Enligt min mening pekar dessa uppgifter på att drivkraften inom
läsombudsverksamheten ligger på den operativa nivån och inte på ledningsnivå
även vad avser samverkan mellan omsorg och bibliotek.
Någon arbetsbeskrivning finns inte för läsombuden och inte heller görs någon
övergripande utvärdering av läsombudens arbete i de aktuella kommunerna.
Endast två av informanterna uppger att deras chefer utvärderar deras insatser
som läsombud. I övrigt är det helt och hållet läsombuden själva som får pröva
sig fram och försöka hitta lämpliga arbetsmetoder och skapa egna nätverk.

7.3.2 Kontakter mellan omsorg och bibliotek
Det teoretiska perspektiv som använts i analysen i denna del utgår från
Axelssons och Bihari Axelssons (2007) modell av olika integrationsformer, som
har presenterats ovan i avsnitt 4.3.
Tre av läsombuden, Ellen, Felicia och Gabriella, har beskrivit att de har kontakt
med biblioteket dels när de behöver hjälp att hitta källor vid biblioteksbesök,
dels vid planerade läsombudsträffar som anordnas på biblioteket två gånger om
året. På läsombudsträffarna diskuterar de bl.a. arbetssätt och bibliotekarien
brukar ge dem litteraturtips. Någon gemensam målsättning med träffarna har inte
formulerats eller är i vart fall inte känd för de läsombud som har intervjuats.
Läsombuden säger att de själva anser att målsättningen med träffarna är att
inspirera varandra. Av intervjuerna har det vidare framkommit att de kontakter
läsombuden har med biblioteket bygger på läsombudens vilja och engagemang
att arbeta tillsammans med biblioteket. Det är således fråga om en integrationsform med en hög grad av horisontell integrering. Vidare beskriver dessa tre
läsombud att det visserligen finns ett stöd uppifrån för deras arbete som
läsombud, men att den drivande kraften ligger på operativ nivå snarare än på
ledningsnivå. Någon hierarkisk samordning mellan omsorg och bibliotek verkar
inte förekomma utifrån läsombudens beskrivningar, vilket innebär att det är
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fråga om en låg grad av vertikal integrering. De kontakter mellan bibliotek och
omsorg som dessa tre läsombud ger uttryck för skulle därför utifrån Axelssons
och Bihari Axelssons (2007) typologi bäst beskrivas som ett samarbete mellan
de berörda parterna. Att även andra parter som studieförbund och FUB bjudits
in i nätverket talar för att det är fråga om ett samarbete, där det finns en vilja att
arbeta tillsammans med flera parter.
Enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2007, s. 14) kännetecknas samarbete som
integrationsform av intensiva kontakter och kommunikationer. Enligt Ellen,
Felicia och Gabriella framstår det dock inte som att kontakterna med biblioteket
är särskilt täta eller att det pågår någon intensiv kommunikation, men att
kontakterna är välfungerande. Däremot beskriver de representanten från FUB
som mycket aktiv i att arrangera och informera om olika aktiviteter för
målgruppen på biblioteket. Detta talar för att det teoretiskt sett skulle kunna
finnas utrymme att utveckla såväl omfattningen av kontakterna som
kommunikationen mellan bibliotek och omsorg, utan att kontakterna dem
emellan skulle vara att anse som en annan typ av integrationsform än samarbetsformen enligt Axelssons och Bihari Axelssons (2007) modell.
Även de andra läsombuden, Kristin, Lovisa, Matilda och Nina, uppger att de har
en viss kontakt med bibliotekspersonalen vid sina biblioteksbesök. De uppger i
likhet med de andra informanterna i studien, att den drivande kraften inom läsombudsverksamheten ligger på läsombudsnivå. Detta märks också av genom att
ett av de läsombud som ingår i Lättlästrådet arbetar för att få chefer att avsätta
ekonomiska resurser till inspirationsträffar. Kristin och Lovisa har utöver
biblioteksbesöken även planerade träffar med biblioteket i Lättlästrådet. Enligt
dem fungerar kontakterna med biblioteket bra i Lättlästrådet. Dessa kontakter
mellan omsorg och bibliotek är således begränsade till enbart några få personer
och av några intervjuer framstår det som att de läsombud som inte ingår i
Lättlästrådet inte verkar känna till det. Någon gemensam målsättning mellan
omsorg och bibliotek finns inte avseende Lättlästrådets arbete. Arbetet i
Lättlästrådet domineras dock vid tidpunkten för intervjuerna av enskilda
läsombuds ansträngningar om att få mer resurser till gemensamma nätverksträffar på biblioteket för alla läsombud i kommunen. Denna målsättning talar för
att de nuvarande kontakterna mellan bibliotekarie och läsombuden i Lättlästrådet
syftar till att skapa en fördjupad horisontell integration mellan omsorg och
bibliotek, och även med andra aktörer. Kontakterna mellan omsorg och bibliotek
i Lättlästrådet skulle därför bäst kunna beskrivas som en förberedande fas till ett
kommande nätverk. Arbetet i Lättlästrådet med att skapa kontakt mellan
läsombudsverksamheten och bibliotek kan således sägas ta sikte på att uppnå
integrationsformen samarbete (jfr Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 14).
Varken den horisontella eller vertikala integrationen är för närvarande särskilt
hög mellan biblioteket och läsombudsverksamheten i stort, vilket talar för att det
är fråga om kontraktsstyrning enligt Axelsson och Bihari Axelssons (2007)
modell. Det går dock att se en vilja till samarbete och kontakterna befinner sig
därför enligt min uppfattning i gränslandet mellan integrationsformerna
kontraktsstyrning, som kännetecknas av en låg horisontell integration, och
samarbete som har en hög horisontell integration. Utifrån den begreppsmodell
som Solsmo et al. (2013) har utvecklat befinner sig parterna åtminstone på
samtalsnivå med varandra. Eftersom man enligt läsombuden i Lättlästrådet har
planer på gemensamma nätverksträffar, kan parterna dessutom sägas ha tagit
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klivet upp till nästa nivå i den modellen, nämligen samsyn och samförstånd. (Se
Solsmo et al., 2013, s. 11.)

8 Diskussion
Nedan förs en diskussion kring var och en av de tre frågeställningar som har
formulerats som hjälp för att uppnå syftet med uppsatsen.

8.1 Målgruppens biblioteksanvändning
Den första frågeställningen som formulerats för att uppnå syftet med denna
uppsats är hur läsombud inom funktionshinderomsorgen beskriver biblioteksanvändningen bland de vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som de
möter i arbetet. Utifrån ovanstående analys kan sammanfattningsvis konstateras
att biblioteken främst används som kulturcenter, till viss del som socialcenter,
ytterst sparsamt som informationscenter och inte alls som kunskapscenter hos
målgruppen i de LSS-verksamheter som omfattas av studien.
I Tabell 1 presenteras en översikt av biblioteksanvändningen och vilka
huvudsakliga aktiviteter som äger rum då målgruppen använder biblioteket
tillsammans med läsombuden.
Tabell 1
Översikt av målgruppens biblioteksanvändning tillsammans med läsombud.
Användningsområde

Förekomst

Aktiviteter

Kulturcenter

Ja

Lån av litteratur och annan media, besök av
utställningar samt deltagande i kulturella aktiviteter
som anordnas på biblioteket.

Kunskapscenter

Nej

-

Informationscenter

Eventuellt

Besök i samband med samhällsaktiviteter.

Socialcenter

Ja

Högläsning av litteratur samt fika.

Vad gäller användningen av biblioteket som kulturcenter framträder märkbara
skillnader i både användningens omfattning och innehåll mellan de dagliga
verksamheter och gruppbostäder som ingår i studien. Exempelvis framkommer
det av resultaten att målgruppen regelbundet använder biblioteket som ett kulturcenter för att låna böcker på tre av verksamheterna, medan sådana gemensamma
biblioteksbesök sällan sker vid de fyra andra verksamheterna.
Av resultatet från studien går det att utläsa en rad olika faktorer som har en
begränsande inverkan på omfattningen av målgruppens biblioteksanvändning
som Kulturcenter. En sådan begränsande faktor är att några läsombud på grund
av bl.a. tidsbrist eller logistiska skäl brukar låna litteratur till verksamheterna
utan att målgruppen följer med. Av intervjuerna har det framkommit att
målgruppen istället ges möjlighet att ibland besöka biblioteket i andra
sammanhang tillsammans med läsombuden, t.ex. för att se på utställningar eller
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delta i bibliotekets programaktiviteter. Holmes (2008, s. 537) uttalar att det oftast
krävs att målgruppen har någon som följer med dem till biblioteket, då merparten
av dem är beroende av andra för att överhuvudtaget kunna röra sig ute i
samhället. Med tanke på att svenska kommuner har ett ansvar för att göra kultur
och däribland biblioteket tillgängligt för personer som har LSS-insatser, anser
jag att varje kommun bör säkerställa att målgruppen tillsammans med läsombud
i omsorgen ges möjlighet att besöka biblioteket för att själv vara med och låna
den litteratur de önskar. Detta behöver dock inte utesluta att läsombud ibland
ensamma besöker biblioteket för att låna litteratur.
Ett skäl som talar för att målgruppen ska kunna följa med läsombuden till
biblioteket och låna litteratur är att dessa personer på så vis ges möjlighet att
även använda bibliotekets övriga utbud. Rör man sig i bibliotekets lokaler kan
man upptäcka sådant man inte visste fanns där, s.k. serendipitet (jfr Björneborn,
2008). På det viset kan målgruppen ges möjlighet att exempelvis få syn på
nyhetstidningar som man kanske inte har tillgång till i LSS-verksamheten, ta del
av samhällsinformation eller utnyttja bibliotekets lokaler på nya sätt.
Utifrån vad som framkommit av intervjuerna har bibliotekets programaktiviteter
som målgruppen tagit del av tillsammans med läsombuden, ägt rum utanför
bibliotekets ordinarie öppettider, vilket gör att målgruppen går miste om att
träffa andra människor på biblioteket än de som tillhör målgruppen. Jag menar
att det därför finns ännu ett skäl till att målgruppen bör ges tillfälle att följa med
läsombuden för att låna litteratur. Att målgruppen besöker biblioteket under
ordinarie öppettider torde kunna leda till en ökad integration i samhället (jfr
Gustafsson, 2005, s. 56 f.). Om målgruppen vistas i bibliotekets lokaler samtidigt
som andra biblioteksbesökare skapas det dessutom möjligheter att bygga ett
socialt kapital och att få en ökad acceptans för olikheter (jfr Aabø & Audunson,
2012, s. 147 f.). Det skulle således kunna innebära en fördel inte bara för
målgruppen utan även för andra biblioteksbesökare och samhället i stort.
En annan faktor som medför att biblioteksanvändningen som kulturcenter
begränsas är omsorgens egen tillgång till litteratur. Att LSS-verksamheterna har
tillgång till egen litteratur är i och för sig något positivt. Jag menar dock att om
tillgången till egen litteratur minskar målgruppens incitament att besöka
biblioteket, finns det anledning att utarbeta någon strategi för hur man på andra
sätt kan göra biblioteket tillgängligt för målgruppen, eftersom biblioteket har så
mycket mer att erbjuda än att enbart låna ut litteratur. Att skapa nya strategier
för biblioteksanvändningen kräver beslut om resurstillgång och resursanvändning, samt vilka mål man vill uppnå för läsombudsverksamheten
respektive biblioteksverksamheten. Sådana strategiska beslut är, som jag ser det,
att hänföra till chefs- och förvaltningsnivå, men där självfallet erfarenheter och
kunskaper hos läsombud respektive bibliotekspersonal bör tillvaratas.
En fråga som alltså gör sig gällande här är hur man på kommunal nivå skulle
kunna utveckla och stärka arbetet med att göra biblioteket tillgängligt för
målgruppen. Nedan diskuterar jag några möjligheter till hur detta skulle kunna
ske. Vilka ytterligare resurser eller omprioriteringar av befintliga resurser som
krävs för att kunna realisera dessa förslag är dock något som överlämnas åt
respektive kommun att ta ställning till.
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Ett förslag på hur man som läsombud skulle kunna göra biblioteket än mer
tillgängligt för målgruppen är att använda biblioteket på nya sätt. Detta skulle
t.ex. kunna ske genom att man i omsorgens regi arrangerar sammankomster på
biblioteket med huvudsakligt syfte att deltagare från olika LSS-verksamheter ska
kunna träffas där för att umgås. Som framkommit i resultatdelen ovan har ett av
läsombuden sagt sig ha uppmärksammat att vissa ur målgruppen inte tar egna
initiativ till att kontakta vänner för att slippa gå ensam till biblioteket. Genom att
omsorgen ordnar sådana planerade träffar på biblioteket görs målgruppen
medveten om att det går att använda biblioteket på flera sätt och i detta fall som
socialcenter enligt Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell. Biblioteket
används redan idag som socialcenter av målgruppen i studien, men i begränsad
omfattning och inte i det avseendet att biblioteket utgör en social plats för att
träffa vänner, utan som en social plats för högläsning eller fika.
Ett annat förslag på hur man i kommunerna skulle kunna göra biblioteket mer
tillgängligt för målgruppen är att utnyttja biblioteket som kunskapscenter, vilket
målgruppen inte tycks göra i dagsläget. I rollen som kunskapscenter skulle
biblioteket kunna bjuda in personer med intellektuell funktionsnedsättning på
rundvisningar, så att de lättare kan orientera sig inne på biblioteket. Flera av
läsombuden har vid intervjuerna uttryckt sig positivt vid tanken på rundvisningar
för målgruppen och att sådana skulle kunna synliggöra datorer och andra resurser
som finns på biblioteket och som målgruppen i dagsläget inte använder. I tidigare
internationell forskning (Holmes, 2008, s. 538) har det framkommit att målgruppen inte känner till att det går att låna vissa typer av medier såsom musik
och film, samt att målgruppen inte använder bibliotekets datorer. Även i
Backlunds och Lundströms (2011, s. 43 f.) studie framkom att målgruppen inte
använde bibliotekets sökdatorer. Holmes (2008, s. 538) understryker i sin studie
vikten av att målgruppen får information om vilka medier och tjänster biblioteket
har att erbjuda. Om målgruppen får sådan information vid rundvisningar på
biblioteket kan det således skapas möjligheter för målgruppen att använda
biblioteket på nya sätt.
En fråga man kan ställa sig är varför biblioteket, enligt ovanstående analys, inte
används så mycket som informationscenter och inte alls som kunskapscenter.
Detta kan självklart bero på flera olika faktorer, men en möjlig orsak skulle
kunna vara att läsombuden själva inte är bekväma med att använda viss teknik.
I en av intervjuerna har ett läsombud beskrivit sig själv som oteknisk och det har
vidare framkommit att ingen av de intervjuade läsombuden använder
bibliotekets webbplats, vare sig själva eller tillsammans med målgruppen. När
inte läsombuden använder dessa tjänster, lär de knappast ge målgruppen kunskap
och inspiration till sådan biblioteksanvändning. Det är självfallet inte rimligt att
lägga hur stort ansvar som helst på läsombuden med att göra bibliotekets utbud
tillgängligt för målgruppen och det kan naturligtvis diskuteras hur resurserna
inom kommunerna bäst ska användas. En insats som skulle kunna vara lämplig
att genomföra i detta sammanhang vore att biblioteket ger riktad undervisning
till såväl läsombuden som målgruppen om viss teknik som biblioteket erbjuder.
Biblioteksanvändningen påverkas naturligt nog av vilket utbud och vilka tjänster
biblioteken har att erbjuda målgruppen. Som framgått ovan är det en del av
bibliotekets utbud och service som målgruppen inte alls använder som t.ex.
samhällsinformation och bibliotekets webbplats. Samtidigt uttalar läsombuden
önskemål om ett större utbud av lättläst litteratur och programaktiviteter. Denna
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obalans talar för att det finns ett behov att skapa en fördjupad kontakt mellan
omsorg och bibliotek för att t.ex. diskutera vilka tjänster som används respektive
inte används, vilka behov och önskemål läsombuden ser hos målgruppen och
andra liknande frågor. Att involvera personer ur målgruppen i sådana
diskussioner hade varit högst önskvärt. Jag menar att om kommunerna avsätter
resurser för sådana kontakter mellan omsorg och bibliotek kan bibliotekets
tillgänglighet för målgruppen stärkas.

8.2 Barriärer för biblioteksanvändning
Den andra av de tre frågeställningar som formulerats i denna uppsats är vilka
barriärer i biblioteksanvändningen – om några – som kan identifieras genom
läsombudens beskrivningar av arbetet med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Av analysen i avsnitt 7.2 framgår att det finns en rad olika hinder i
målgruppens biblioteksanvändning och att läsombuden i flertalet situationer
avhjälper dessa hinder genom att vägleda och stötta målgruppen på olika vis.
Exempelvis hjälper läsombuden målgruppen med att ta sig till biblioteket, att
hitta på biblioteket, att låna media på biblioteket och att ta till sig innehållet i
olika slags media genom högläsning och diskussioner.
Utifrån analysen av resultaten framkommer att målgruppen i hög grad är
beroende av läsombudens hjälp för att ta sig till biblioteket för att söka efter och
få tillgång till informationskällor. Med läsombudens stöd fungerar det bra att ta
sig till bibliotekets lokaler och att röra sig där. Det enda hinder för
tillgängligheten som kunnat konstateras avseende framkomligheten inne i
lokalerna är att det är trångt vid lättlästhyllan på ett bibliotek. Möblerna där utgör
en barriär för biblioteksbesökare med rullstol. Problematiken med möblernas
placering skulle enkelt kunna avhjälpas genom att läsombuden nämner detta för
bibliotekets personal t.ex. i samband med kommande biblioteksbesök. För att på
längre sikt möjliggöra en löpande dialog kring praktiska frågor av denna typ,
finns det enligt min uppfattning ett behov av att kommunerna avsätter resurser i
form av tid för möten mellan läsombud och bibliotekspersonal, utöver redan
befintliga nätverksträffar.
Av analysen framgår att läsombuden avhjälper ett stort antal hinder inne på
biblioteket genom att bl.a. hjälpa målgruppen med att hitta till rätt hyllor och att
hitta i hyllorna. När målgruppen är alltför beroende av läsombudens stöd finns
det som jag ser det dock en risk att deras möjligheter minskar att på egen hand
upptäcka delar av bibliotekets utbud och som läsombuden inte tar initiativ till att
använda, såsom t.ex. bibliotekets datorer och nyhetstidningar. Den åtgärd som
föreslagits ovan om att bibliotekets personal skulle kunna erbjuda rundvisningar
av bibliotekets lokaler för målgruppen och då berätta om vad biblioteket har att
erbjuda, skulle som nämnts kunna öka tillgängligheten av biblioteket för
målgruppen. Denna insats har redan i tidigare forskning föreslagits som åtgärd
för att undanröja hinder i biblioteksanvändningen och för att visa målgruppen
bibliotekets utbud och service (se Backlund & Lundström, 2011, s. 45).
Informanterna i denna studie har uppgett att biblioteken haft rundvisningar för
läsombud och jag tycker att det säger sig självt att biblioteket även bör erbjuda
självaste målgruppen detta. Rundvisningar kan självklart inte ersätta allt det stöd
som läsombuden idag ger till målgruppen i de aktuella kommunerna, men
förhoppningsvis skulle en sådan insats åtminstone kunna minska rådande
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barriärer för att både identifiera och få tillgång till informationskällor, samtidigt
som målgruppen skulle kunna få aktuell information om bibliotekets utbud och
service. Rundvisningarna skulle också kunna innefatta en visning av hur man
använder utlåningsmaskinen och på så sätt avhjälpa hinder för tillgängligheten
av informationskällor.
Det har vid intervjuerna inte framkommit att någon ur målgruppen vid de
aktuella LSS-verksamheterna är oförmögen att ta sig till bibliotekets lokaler. För
verksamheter där så är fallet bör biblioteket istället för rundvisningar kunna
erbjuda uppsökande verksamhet. Sådan verksamhet har biblioteken i de båda
kommunerna tidigare erbjudit i form av boklådor, bokkassar eller erbjudande om
bokbuss. Uppsökande verksamhet kan också ske genom att bibliotekspersonal
besöker LSS-omsorgen. Enligt informanterna har detta inte skett vid någon av
LSS-verksamheterna. En av informanterna har framfört önskemål om att någon
utifrån skulle ha högläsning på gruppboendet. Sådana besök är sannolikt väldigt
tids- och kostnadskrävande insatser för biblioteken att genomföra. Det är dock
inte en orimlig tanke då det i många kommuner är vanligt förekommande med
uppsökande verksamhet, inte minst i olika projekt, inom såväl funktionshinderomsorg som äldre- och barnomsorg.
Några läsombud har under intervjuerna förklarat att genre-indelningen i
lättlästhyllan på biblioteket inte underlättar sökandet efter litteratur för
målgruppen eftersom flertalet av dessa personer inte kan läsa. Några informanter
har föreslagit att genre-beteckningarna skulle kunna kompletteras med tydliga
bilder för att underlätta sökprocessen för målgruppen. En annan åtgärd som
biblioteket skulle kunna vidta för att öka tillgängligheten till det lättlästa utbudet
är att ha en tydligare skyltning från ingången till lättlästhyllan. Dessa och andra
liknande frågor om skyltning av böcker m.m. hade lämpligen kunnat lösas
genom en fördjupad kontakt mellan omsorg och bibliotek och allra helst genom
att även inhämta synpunkter från personer ur målgruppen. Detta vore högst
lämpligt med hänsyn till att man i förarbetena till 4 § BL betonar vikten av att
biblioteken inhämtar och beaktar de önskemål som biblioteksanvändarna har på
verksamheten (Prop. 2012/13:147, s. 21).
Som framkommit av resultaten föreligger det variationer när det gäller tillgången
till nyhetstidningar på de LSS-verksamheter som ingår i studien. På vissa av
LSS-verksamheterna saknas tillgång till en lättläst nyhetstidning. Enligt läsombuden finns det nyhetstidningar och samhällsinformation på biblioteket, men
det är inget som de använder vid sina besök där tillsammans med målgruppen.
Tillgången till dessa informationskällor är viktiga för att personer med
intellektuell funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och jag
ser det därför vara av stor vikt att kommun och ledning för verksamheterna
säkerställer att målgruppen får både åtkomst och kognitiv tillgång till dessa
källor.
Som tidigare nämnts framgår det av resultaten att läsombuden och målgruppen
inte använder den digitala bibliotekskatalogen för att söka litteratur eller andra
medier. För att övervinna denna informationsbarriär och för att målgruppen ska
kunna introduceras till att använda den digitala katalogen eller bibliotekets
webbplats överhuvudtaget, krävs att någon visar dem dessa tjänster samt att
webbplatsen är anpassad för målgruppen. Detta är naturligtvis återigen en fråga
om resurser. Det läsombuden skulle kunna göra i dagsläget är att uppmärksamma
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chefer om behovet av en sådan riktad användarhandledning för målgruppen och
kanske även för sig själva, såsom nämnts i föregående avsnitt.
En central del i läsombudens arbete är att göra det skrivna ordet kognitivt
tillgängligt för målgruppen genom att läsa högt och föra diskussioner kring det
man läser. Enligt de flesta läsombuden finns det tid för sådan läsning, men en av
informanterna hade önskat att det fanns mer utrymme för högläsning. En lösning
på detta hade kunnat vara att fler än läsombudet hade hållit i högläsningen på
den aktuella gruppbostaden. Det har även framkommit att läsombud ibland väljer
att hoppa över vissa avsnitt i en bok med hänsyn till att en del kan tycka att det
är för läskigt. Detta skulle kunna lösas genom att läsning sker i mindre grupper.
En sådan lösning är dock mer resurskrävande. Dessa typer av frågor rör
organiseringen av läsombudsverksamheten och är enligt min mening sådana som
läsombuden bör uppmärksamma sina chefer på.
Några läsombud har berättat att bibliotekspersonal ibland haft högläsning på
biblioteket för målgruppen och därmed gjort litteraturen kognitivt tillgänglig för
målgruppen. Enligt läsombuden har målgruppen uppskattat både detta och andra
programaktiviteter som de deltagit i. Detta tyder på en biblioteksverksamhet där
funktionshinderperspektivet finns med i planering och genomförande. Enligt en
av informanterna har de kulturträffar som ägt rum på biblioteket och som varit
omtyckta av målgruppen, upphört sedan några år tillbaka. En fråga man kan
ställa sig här om och hur biblioteket har låtit utvärdera de olika programaktiviteter som man haft för målgruppen.
För att undvika att barriärer för målgruppens tillgång till bibliotekets programaktiviteter uppstår, finns ett behov att målgruppen får stöd i att ta reda på vilket
utbudet är. Marknadsföringen av arrangemang på biblioteken för målgruppen
sker på olika sätt enligt informanterna. En del läsombud får information direkt
från biblioteket eller från andra aktörer som t.ex. FUB, medan andra läsombud
får del av bibliotekets information enbart genom den marknadsföring som riktar
sig till alla i kommunen. Vilket sätt som fungerar bäst att nå ut till målgruppen
kan säkert skilja sig åt från kommun till kommun. Läsombuden utgör en viktig
länk i att göra kulturen tillgänglig för målgruppen och mitt förslag är att
biblioteket för en dialog med läsombuden i respektive kommun om hur man på
bästa sätt kan göra bibliotekets programutbud känt för målgruppen. Ett annat
förslag är att de befintliga nätverksträffarna för läsombuden, respektive träffarna
med Lättlästrådet, ibland skulle kunna hållas i LSS-omsorgens lokaler om så är
möjligt. På så sätt skulle bibliotekarien kunna etablera en personlig kontakt med
målgruppen på plats och direkt kunna ge dem information om biblioteket.

8.3 Samverkan för biblioteksanvändning
Den tredje frågeställningen i studien är hur kontakten mellan funktionshinderomsorgen och folkbibliotekens verksamhet kan förstås, med utgångspunkt
i läsombudens beskrivningar. Av resultaten från intervjuerna med läsombuden
framgår att det finns både spontana kontakter mellan omsorg och bibliotek i
samband med biblioteksbesök och andra mer regelbundna kontakter. De
sistnämnda kontakterna utgörs för tre av läsombuden av nätverksmöten i
bibliotekets lokaler två gånger om året och där läsombud från daglig verksamhet
och gruppbostäder, bibliotekarie, en administrativ samordnare och externa
aktörer deltar. Dessa kontakter har i ovanstående analys tolkats som ett
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samarbete enligt Axelssons och Bihari Axelssons (2007) modell över olika
integrationsformer. Två av de andra läsombuden som intervjuats arbetar med att
bygga upp ett liknande nätverk i den kommun där de är verksamma. För
närvarande är det i deras Lättlästråd som läsombudsverksamheten har sin
kontinuerliga kontakt med biblioteket. Lättlästrådets strävan efter att skapa ett
nätverk för läsombuden i kommunen har i analysen ovan setts som ett
kommande samarbete, men kan i nuläget snarast beskrivas som att parterna
befinner sig på en samtalsnivå där man i vissa frågor nått en samsyn eller ett
samförstånd om hur ett kommande samarbete ska utformas mellan
verksamheterna.
Analysen pekar således på att det i en av kommunerna är samarbete som
integrationsform som präglar kontakterna mellan läsombudsverksamheten och
biblioteket, medan motsvarande kontakter i den andra kommunen befinner sig i
gränslandet mellan integrationsformerna kontraktsstyrning och samarbete.
Samverkan är den integrationsform som ligger närmast tillhands om man enligt
Axelssons och Bihari Axelssons (2007) modell skulle utveckla ett befintligt
samarbete och detta skulle då ske genom en utökad vertikal integration.
Samverkan utgör en komplex form av integration där både den vertikala och den
horisontella integrationen är hög, då det finns en hierarkisk samordning
samtidigt som det förekommer ett frivilligt nätverksarbete mellan parterna.
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 14).
När det gäller de strukturella förutsättningar som enligt Danermark (2005,
s. 46 f.) krävs för en fungerande samverkan kan följande konstateras avseende
kontakterna mellan läsombudsverksamhet och bibliotek i denna studie.
Resultaten från studien ger bilden av att ledningen av läsombudens samarbete
med biblioteket verkar vara relativt svag. Exempelvis är det läsombuden och
bibliotekarien som styr upp sina träffar på egen hand, utan några gemensamt
uppställda mål. Utifrån de uppgifter som framkommit om att läsombud i
dagsläget arbetar för att få chefer inom förvaltningarna att ge dem tillräckliga
resurser så att gemensamma inspirationsträffar för läsombud och bibliotek ska
kunna äga rum, verkar engagemang och drivkraft främst ligga på den operativa
nivån. Rydsjö (2012, s. 62) pekar ut gemensam fortbildning, där gemensamma
mål står i centrum, som en faktor som bör prioriteras från chefshåll, för att skapa
goda förutsättningar för en samverkan. I den här aktuella studien finns som
nämnts inga gemensamma mål uppställda för samarbetet mellan läsombudsverksamheterna och biblioteken. Inte heller sker i någon gemensam fortlöpande
fortbildning för parterna. Vidare har informanterna gett bilden av att man inte
diskuterat omsorgens respektive bibliotekets olika organisationer, synsätt och
regelverk vid sina gemensamma träffar. Detta är resultat som överensstämmer
med det som Carleson (2014, s. 37) skriver i sin kandidatuppsats, nämligen att
det var ovanligt att diskussioner fördes om själva samarbetet mellan bibliotek
och daglig verksamhet och om hur det skulle kunna utvecklas. Sammantaget kan
konstateras att resultaten från den här aktuella studien visar att de formella
förutsättningar som Danermark (2005, s. 46 f.) uppställer som krav för en
fungerande samverkan inte är uppfyllda.
I studien uttrycker informanterna en osäkerhet i hur det fungerar på andra LSSverksamheter i den egna kommunen. Denna osäkerhet skulle kunna bero på att
man i en av kommunerna valt att organisera omsorgen så att dagliga
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verksamheter respektive gruppbostäder tillhör två olika förvaltningar.
Osäkerheten skulle även kunna bero på att läsombudsverksamheten inte tycks
utvärderas på ett övergripande plan i kommunerna och därmed kanske inte heller
synliggörs tillräckligt mycket i kommunernas tillgänglighetsarbete. Oavsett
anledning menar jag att otydligheter i organiseringen av läsombudsverksamheten lär försvåra det för omsorgen att samverka med andra aktörer som
t.ex. biblioteket.

9 Reflektioner och slutsatser
Utifrån syftet med denna uppsats reflekterar jag i detta avsnitt över vad som
framkommit i ovanstående resultat, analys och diskussion. Vidare tas några
kritiska tankar upp angående genomförandet av studien och i samband med det
ges förslag till vidare forskning.

9.1 Bibliotekets tillgänglighet för målgruppen
Syftet med studien har varit att utveckla ny kunskap om läsombudens arbete med
att tillgängliggöra bibliotekets resurser för vuxna personer med intellektuell
funktionsnedsättning, samt om hur läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen är organiserad. Resultaten från intervjuerna ger bilden av att
läsombuden inom LSS-omsorgen arbetar aktivt och med stort engagemang i
respektive kommun med att göra biblioteket tillgängligt för målgruppen.
Analysen visar att målgruppen tillsammans med läsombuden i LSSverksamheter framförallt använder biblioteket som ett kulturcenter, i viss mån
som socialcenter och inte alls respektive ytterst sparsamt som kunskapscenter
respektive informationscenter. Vidare framgår av resultaten att det förekommer
variationer vad avser omfattningen av biblioteksanvändningen. Vid en del LSSverksamheter har målgruppen inte möjlighet att följa med läsombuden för att
låna litteratur. Detta tycks bero på omständigheter som tidsbrist och logistiska
skäl och som således tycks ligga utanför läsombudens kontroll. Skillnader i
omfattning av biblioteksanvändning har även kunnat konstateras mellan olika
typer av LSS-verksamheter i båda kommunerna; biblioteksanvändning är inte
lika vanligt förekommande vid de dagliga verksamheterna som vid
gruppbostäderna.
Vid biblioteksbesöken stöttar läsombuden målgruppen i många moment och
avhjälper på olika sätt ett flertal barriärer i processen för att nå information.
Utöver högläsning av informationskällor hjälper läsombuden målgruppen med
att t.ex. ta sig till bibliotekets lokaler, att hitta till rätt hyllor inne på biblioteket,
att leta i hyllorna och att använda utlåningsmaskinen. Trots läsombudens
omfattande stöd och deras stora engagemang med att göra läsning och bibliotek
tillgängligt för målgruppen, visar analysen på att det finns kvarstående hinder
för målgruppens biblioteksanvändning inom flera områden. Sammantaget menar
jag att man utifrån ovanstående analys av biblioteksanvändningen kan dra
slutsatsen att det föreligger en del begränsningar i tillgängligheten av biblioteket
för målgruppen.
Flera förslag på åtgärder för att ta bort begränsningar för biblioteksanvändning
har presenterats ovan. Likaså har det framkommit att det finns vissa barriärer
som läsombuden visserligen avhjälper, men som med fördel skulle kunna lösas
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på andra sätt av kommunerna. En del av de åtgärder som nämns består i konkreta
förslag på hur läsombuden skulle kunna göra förändringar för att öka tillgängligheten för målgruppen. Exempelvis skulle läsombuden kunna
uppmärksamma chefer på behovet av läsning för mindre grupper, för att på så
sätt bättre tillgodose de individuella behoven bland målgruppen. Andra förslag
handlar om vad bibliotekarier skulle kunna göra, såsom att erbjuda målgruppen
rundvisningar av biblioteket. Flera förslag innebär åtgärder som kräver en
fördjupad kontakt mellan läsombud och bibliotek i syfte att diskutera frågor om
målgruppens behov och hur biblioteket skulle kunna möta dessa behov på bästa
sätt för att på så vis öka tillgängligheten. Det kan t.ex. röra frågor om hur
bibliotekets lokaler är utformade, skyltning av böcker och bibliotekets utbud och
tjänster överlag. För att dessa förslag till åtgärder ska kunna förverkligas krävs
det att det finns tillräckligt med resurser och sannolikt kommer det därför att
behövas beslut på chefsnivå i kommunerna för att kunna genomföra dem.
Något som läsombuden också skulle kunna göra för att synliggöra målgruppens
rättigheter, om så inte redan sker, är att låta varje individs intresse och behov av
läsning och biblioteksanvändning finnas med i de individuella planer som ska
upprättas för de personer som har rätt till insatser enligt LSS (jfr SFS 1993:387,
10 §). Eftersom dessa planer ska utvärderas löpande kan denna dokumentation
förhoppningsvis leda till ett ökat fokus på tillgänglighet till kultur inom
omsorgen.
De hittills nämnda förslagen rör arbetet på operativ nivå, d.v.s. läsombudens
respektive bibliotekariernas arbete. Det är dock inte på denna nivå som ansvaret
för tillgänglighetsarbetet ytterst vilar, utan det är kommunen som på lokal nivå
har ett ansvar för att se till att biblioteket görs tillgängligt för personer som har
insatser enligt LSS.
Av resultaten framkommer bilden av att det finns ett stöd uppifrån för det arbete
läsombuden utför, men att ledningens engagemang i läsombudsverksamheten
inte är synligt för dem. Arbetsbeskrivningar för läsombuden saknas och såvitt
informanterna känner till utvärderas inte deras arbete på en övergripande nivå i
kommunerna, utan endast i enstaka fall av läsombudens närmaste chefer. Den
drivande kraften i läsombudsverksamheten ligger istället på de enskilda läsombuden som själva prövat sig fram för att hitta arbetssätt och metoder som de
finner lämpliga. Vidare har det av intervjuerna framkommit att läsombudsverksamheten märkbart påverkats och till viss del avstannat när personer som
haft en central roll slutat sina anställningar. En slutsats jag drar av vad som
framkommit i studien är att den organisering kommunerna har valt för
läsombudsverksamheten och som således till stor del tycks bygga på
engagemanget hos eldsjälar på den operativa nivån, gör att organisationen blir
väldigt sårbar och att risken är stor att det tillgänglighetsarbete ett läsombud lagt
ned på en LSS-verksamhet måste byggas upp på nytt när personen ifråga slutar.
För att läsombudsverksamheten ska kunna fungera även på längre sikt behövs
därför tydligt drivande krafter även på högre nivå i kommunen. Även Rydsjö
(2012, s. 61) påtalar i sin rapport att ohållbara situationer uppstår när arbetet helt
och hållet bygger på personalens engagemang.
Studiens resultat pekar enligt min mening på att det finns en risk för ett sviktande
engagemang hos läsombuden om deras arbete inte i högre grad uppmärksammas
av chefer i kommunerna. Även om informanterna uppger att chefer är positiva
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till deras arbete som läsombud, ger de sammantaget en bild av att det saknas ett
synligt engagemang på högre nivå. Behovet av uppmuntran från chefshåll har
även uppmärksammats i Lemhagens (2001, s. 54) studie. Flera av informanterna
i den nu aktuella studien har uppgett att det finns kollegor som saknar förståelse
för deras arbete som läsombud och att läsombuden därför försöker inspirera
varandra i hur de kan marknadsföra sitt arbete hos kollegorna. Jag menar att om
chefer mer synliggör och betonar vikten av läsombudens arbete, lär både läsombudens eget engagemang öka och kollegors acceptans öka. Ett av läsombuden
säger just att chefens intresse för vad hon gör som läsombud medfört att hennes
engagemang ökat. För att LSS-verksamheterna ska bli mindre beroende av
enskilda läsombud och bli mindre sårbara bör man därför, som jag ser det, från
chefshåll involvera alla i en LSS-verksamhet i arbetet med att göra kultur och
fritid tillgängligt för målgruppen. Denna tanke är inte på något sätt ny utan
framfördes redan för två decennier sedan av Lövgren (1997, s. 37 och 39) som i
sin uppsats beskrev engagerade läsombud som gav uttryck för att de saknade
stöd både från arbetsledare och annan personal i arbetet med att tillgängliggöra
läsning och biblioteksbesök för målgruppen. I den här aktuella studien har det
framkommit att man på vissa av LSS-verksamheterna har mer än ett läsombud
på arbetsplatsen och att personalen turas om att hålla i högläsning. Jag menar att
detta arbetssätt kan vara eftersträvansvärt, då det kan medföra ett ökat
engagemang i verksamheten för att genomföra läsning och biblioteksanknutna
aktiviteter med målgruppen.
Som framkommit av analysen i denna studie är det samarbete som integrationsform som präglar kontakterna mellan läsombudsverksamheten och biblioteket,
eller de kontakter som parterna arbetar för att nå. Vidare visar analysen att steget
till att vidareutveckla kontakterna genom att utöka integrationen vertikalt, till en
samverkan mellan läsombudsverksamhet och bibliotek, är stort i detta fall.
Lindberg (2009) pekar på att man från mitten av 1990-talet, inom flera politiska
områden betonat vikten av samverkan för att nå framgång med arbetet i
organisationer inom den offentliga sektorn. Hon hänvisar därvid till ett antal
offentliga utredningar som förordar samverkan som integrationsform.
(Lindberg, 2009, s. 6 och 14 f.) Även på kulturområdet har samverkan lyfts fram
eftersträvansvärt. Kulturrådet (2003) har i sin rapport Kultur i vård och omsorg
gjort följande uttalande:
Ansvaret för tillgänglighet ligger på statliga, regionala och lokala
aktörer inom kultursektorn samt ansvariga för vård och omsorg. En
förutsättning för att lyckas är ett nära samarbete och samverkan
mellan olika aktörer. Att se kulturfrågor som isolerade frågor med
begränsat förvaltnings- eller verksamhetsansvar är felaktigt och
begränsar möjligheten för den enskilde. (Kulturrådet, 2003, s. 12)

I samma rapport betonas också vikten av samordning i tillgänglighetsarbetet då
det sägs att ”En viktig faktor för att lyckas med tillgänglighetsfrågor är
samordning av uppgiften. Det är varje huvudmans ansvar att utse en
tillgänglighetsansvarig person, med kunskap om kultur, inom sin sektor.”
(Kulturrådet, 2003, s. 12.)
Samverkan lyfts således fram som en framgångsfaktor för ett lyckat
tillgänglighetsarbete i den offentliga sektorn. Mot bakgrund av vad som
framkommit om läsombudsverksamhetens organisering i denna studie, ser jag
dock att det finns ett behov av att skapa en mindre sårbar läsombudsverksamhet
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innan man överväger om det är lämpligt att utveckla samarbetet till en
samverkan mellan parterna.
Vad kommunerna skulle kunna göra för att skapa en stabilitet och kontinuitet är
att införa arbetsprocesser för läsombudsverksamheten, alternativt inkorporera
läsombudsverksamheten i eventuellt redan befintliga arbetsprocesser inom
omsorgen. Införandet av sådana arbetsprocesser skulle lämpligen kunna bestå av
en kartläggning av läsombudsverksamheten, följt av en redogörelse av vilka mål
man vill uppnå, hur dessa mål ska mätas samt hur och när de ska följas upp. På
så sätt kan kommunerna få den kunskap som behövs om läsombudsverksamheten för att kunna besluta om effektiva prioriteringar av resurser, men
också kontrollera och säkerställa att de lever upp till de krav lagstiftningen ställer
om att göra kulturen tillgänglig för målgruppen. Genom fungerande arbetsprocesser kan kommunerna även få kännedom om exempelvis omotiverat stora
variationer i målgruppens biblioteksanvändning mellan olika LSS-verksamheter
inom kommunen. Avsaknaden av denna slags arbetsprocesser torde innebära att
kommunerna saknar egentlig kunskap om hur tillgängligheten faktiskt ser ut för
målgruppen i respektive kommun och jag gör gällande att utan denna kunskap
är det inte heller möjligt att mäta om tillgängligheten ökat eller försämrats över
tid. Att många svenska kommuner saknar en struktur med mätbara mål för att
öka tillgängligheten av kultur för personer med funktionsnedsättningar är
dessvärre inte ovanligt (MFD, 2016, s. 124 f.).
Den inventering som några av informanterna uppger pågår av läsombudsverksamheten i deras kommun, är ett steg i rätt riktning för att få en första
överblick av vissa kvantitativa mått, men jag menar att det krävs en mer
omfattande kartläggning än så och att den bör initieras av de ansvariga för
omsorgen i kommunen. När det väl finns fungerande arbetsprocesser för
läsombudsverksamheten kan en samordning av resurser ske mellan de olika
förvaltningarna för att bl.a. klargöra vilket ansvar respektive förvaltning har i
tillgänglighetsarbetet. Detta för att verksamheterna på ett effektivt sätt ska kunna
uppfylla sina åtaganden gentemot målgruppen. (Jfr Kulturrådet 2003, s. 12.)

9.2 Reflektion över studien och förslag till vidare
forskning
Min uppfattning är att valet av såväl insamlingsmetod av empiriskt material som
metod för analys har fungerat väl för att uppnå syftet med studien. Intervjuguiderna som jag tog fram upplevde jag dock under ett par intervjuer som alltför
detaljerade, vilket försvårade det för mig att få en överblick av vilka frågor jag
redan hade ställt. Detta problem avtog dock efter hand, då jag efter ett par
intervjuer hade större kontroll över de frågor som ingick i intervjuguiderna. De
flesta av intervjuerna tog omkring en timme att genomföra och jag tycker i
efterhand att det var i längsta laget och att jag med fördel kunde ha kortat ned
intervjuguiderna något.
De valda teoretiska utgångspunkterna har överlag fungerat bra vid analysen av
resultatet. När det gäller valet av modell för biblioteksanvändning fastnade jag
för Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell istället för den nyare modell
som Jochumsen et al. (2012) tagit fram. Valet att använda den äldre modellen
kanske väcker kritik, men utifrån det resultat som framkom tyckte jag att den
förstnämnda modellen var lättare att tillämpa. Det är möjligt att den nyare
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modellen hade varit att föredra om jag i min studie hade fördjupat mig mer kring
frågor om varför man använder biblioteket som man gör och vad syftet med
biblioteksanvändningen är för målgruppen enligt läsombudens uppfattning. Ett
förslag till framtida studier är att undersöka målgruppens biblioteksanvändning
med fokus på just den typen av frågeställningar och då utgå från Jochumsens et
al. (2012) biblioteksmodell vid analysen av resultatet.
Flera forskare har i sina studier betonat behovet av att målgruppen själv får
möjlighet att delta i studier för att forskningen ska kunna fylla de tomrum som
nu råder (se t.ex. Hill, 2013, s. 140 f.; Holmes, 2008, s. 535). Ett område som jag
tycker hade varit intressant att få mer kunskap om är användares respektive ickeanvändares syn på biblioteket hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. I ett internationellt perspektiv finns Holmes (2008) studie som
inkluderat bibliotekets icke-användare med intellektuell funktionsnedsättning,
medan det i nationell forskning inte tycks finnas någon motsvarande studie.
En begränsning med denna studie är att resultaten inte kan generaliseras på grund
av metodvalet. För att uppfylla kravet på validitet i min studie har jag presenterat
en fyllig beskrivning av resultaten från intervjuerna. Studien är tänkt att ge en
bild av hur läsombudsverksamhet och dess kontakter med biblioteket kan se ut i
verkligheten. Genom att undersökningen inte endast skett i en kommun, synliggörs en del intressanta variationer i hur läsombudsverksamheten kan se ut i
praktiken. Min förhoppning är att resultaten av studien, trots sina begränsningar
vad avser dess generaliserbarhet, synliggör frågor som är viktiga att ta hänsyn
till i kommunernas arbete med tillgänglighetsfrågor och att de förslag till
åtgärder som nämns i uppsatsen, kan användas både bland läsombud och
bibliotekspersonal på operativ nivå, samt på chefs- och ledningsnivå i
kommunerna inom såväl omsorgsområdet som kulturområdet. Framförallt är det
min förhoppning att uppsatsen kan tillföra kunskap som kan leda till en
utveckling av tillgänglighetsarbetet och därmed gynna målgruppens
biblioteksanvändning.
Denna studie har utgått från läsombuds upplevelser av omsorgens kontakter med
biblioteket. Uppsatsen belyser hur kommuner skulle kunna utveckla dessa
kontakter för en ökad tillgänglighet. Ett förslag till framtida studier är att vända
sig till bibliotekspersonal för att undersöka deras upplevelser av samverkan med
funktionshinderomsorgen.
Med tanke på att det aktuella studieobjektet ryms inom ett dynamiskt område
och bland annat påverkas av förändringar inom funktionshinderspolitiken, ser
jag också ett behov av framtida studier liknande denna.
För att föra forskningen ytterligare ett steg framåt avseende frågan om hur
kommuner arbetar med att göra kulturen tillgänglig för målgruppen, anser jag att
det hade varit av stort värde med framtida studier om vilken syn ansvariga
personer på olika nivåer i kommunerna har på läsombudsverksamhet,
tillgänglighet eller samverkan mellan förvaltningar.
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10 Sammanfattning
I denna masteruppsats har jag redovisat en kvalitativ studie om läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen och deras arbete med att göra
läsning och bibliotek tillgängligt för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med uppsatsen har varit att utveckla ny kunskap om
läsombudens arbete med att tillgängliggöra bibliotekets resurser för denna
målgrupp, samt om hur läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen
är organiserad.
För att uppnå syftet med uppsatsen formulerades följande tre frågeställningar:
1. Hur beskriver läsombud inom funktionshinderomsorgen biblioteksanvändningen bland de vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som de
möter i arbetet?
2. Vilka barriärer i biblioteksanvändningen – om några – kan identifieras genom
läsombudens beskrivningar av arbetet med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning?
3. Hur kan kontakten mellan funktionshinderomsorgen och folkbibliotekens
verksamhet förstås, med utgångspunkt i läsombudens beskrivningar
I studien användes en kvalitativ undersökningsmetod i form av enskilda semistrukturerade intervjuer med sju läsombud, av vilka en även har en samordnande
roll, samt med ytterligare en person som har ett administrativt samordningsansvar för läsombudsverksamheten i en kommun. Läsombud från såväl gruppbostäder som dagliga verksamheter från två kommuner fanns med i urvalet. En
kvalitativ tematisk analys gjordes av resultatet. Vid analysen av målgruppens
biblioteksanvändning användes Anderssons och Skot-Hansens (1994) Model
over det lokale biblioteks profil enligt vilken biblioteket kan profilera sig utifrån
följande fyra centrala funktioner: kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter och socialcenter. De hinder som kan uppstå vid biblioteksanvändningen
analyserades utifrån Bucklands (1991) informationsbarriärer: Identifikation,
Tillgänglighet, Pris för användaren, Kostnad för tillhandahållaren, Förståelse kognitiv tillgång och Acceptans. I denna studie användes fyra av de nämnda
barriärerna. Analysen av de kontakter som finns mellan funktionshinderomsorgen och biblioteket gjordes utifrån Axelssons och Bihari Axelssons (2007)
modell över olika integrationsformer. Dessa integrationsformer utgörs av
kontraktsstyrning, samordning, samarbete och samverkan och är beroende av
graden av integrering, såväl vertikalt som horisontellt hos aktörerna. Vid
analysen användes även Danermarks (2005) teoretiska utgångspunkter om
samverkan.
Resultaten från analysen visar på att biblioteksanvändningen hos målgruppen
skiljer sig åt både vad avser omfattning och innehåll mellan de olika LSSverksamheter som ingått i studien. Av analysen framkommer att biblioteket
främst används som ett kulturcenter och i viss mån som socialcenter, medan det
knappt används som informationscenter och inte alls som kunskapscenter. Vid
analysen av de kontakter som finns mellan omsorg och bibliotek framgår att de
bäst kan beskrivas som ett samarbete eller en strävan mot samarbete mellan
parterna. Analysen visar vidare att det föreligger en rad hinder för målgruppen i
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deras biblioteksanvändning, men att läsombuden till stor del avhjälper dessa
hinder. Exempelvis hjälper läsombuden målgruppen med att ta sig till
bibliotekets lokaler, med att hitta till rätt hyllor inne på biblioteket och med att
läsa högt ur olika textkällor. Trots läsombudens engagemang och omfattande
stöd visar analysen på att det finns kvarstående barriärer i målgruppens
biblioteksanvändning.
Sammantaget framgår av analysen att tillgängligheten av biblioteket är
begränsad för målgruppen och i uppsatsen diskuteras flera förslag till åtgärder
för hur man på olika sätt på kommunal nivå skulle kunna utveckla arbetet med
att göra biblioteket tillgängligt för målgruppen. Många av dessa åtgärder kräver
engagemang och beslut på en högre nivå i kommunerna än på den operativa
nivån. Av de resultat som framkommit framstår det dock som att drivkraften i
de aktuella kommunerna till största del ligger hos de enskilda läsombuden,
snarare än hos ledningen för läsombudsverksamheten.
För att skapa en mindre sårbar läsombudsverksamhet föreslås att chefers
engagemang i läsombudens arbete bättre synliggörs och att all personal på LSSverksamheterna involveras i tillgänglighetsarbetet.
För att kommuner ska kunna säkerställa att de lever upp till lagens krav på
tillgänglighet för målgruppen krävs kunskap om hur tillgängligheten ser ut i
praktiken. För att få sådan kunskap och för att skapa en långsiktighet och
stabilitet i läsombudsverksamheten föreslås varje kommun ha arbetsprocesser
som innefattar en kartläggning av läsombudsverksamheten samt en redogörelse
som anger målen för läsombudsverksamheten samt hur och när målen ska mätas
och följas upp. Sådana arbetsprocesser verkar vid tidpunkten för studien inte
finnas i någon av de undersökta kommunerna. Efter införandet av sådana
arbetsprocesser kan en samordning mellan de olika berörda förvaltningarna ske
för att gemensamt kunna lösa resursfrågor och klarlägga vilket ansvar respektive
förvaltning har i tillgänglighetsarbetet för målgruppen.

Efterord
Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga informanter som deltagit i denna studie.
Genom er generösa medverkan har jag fått nya kunskaper och en god inblick i
hur läsombudsverksamhet inom funktionshinderomsorgen kan se ut i praktiken.
Jag hoppas att den kunskap som denna studie bidrar med kan vara till hjälp i
arbetet på kommunnivå med att göra biblioteket och annan kultur tillgänglig för
personer med intellektuell funktionsnedsättning.
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Bilaga A: Intervjuguide – samordnare
Berätta lite kort om dig själv om vad du har för tjänst och vilka arbetsfunktioner!
Hur länge du har arbetat med läsombudsverksamheten här i kommunen? Hur
stor del av din arbetstid lägger du på den del som är relaterad till
läsombudsverksamheten? Har du någon arbetsbeskrivning där det står något om
ditt arbete med läsombudsverksamheten? Vad säger den?
LSS-omsorgens organisation
Beskriv LSS-omsorgen som organisation, hur den är uppbyggd. Vilken
förvaltning? Hur många arbetar inom funktionshinderomsorgen i kommunen
och var (daglig verksamhet, gruppbostäder)?
Läsombudsverksamhetens organisation
Hur länge har läsombudsverksamhet funnits i kommunen? Hur många
läsombud finns inom LSS? Var finns de? Flera läsombud på samma ställen?
(Daglig verksamhet resp. gruppbostäder?) Finns det ställen utan läsombud?
Hur kommer det sig att det ser ut så (vissa kanske inte har läsombud, vissa har
ett eller flera)? När har läsombudsbildningar getts? Utbildas nya läsombud?
Samordnarens och läsombudens arbete
Berätta om din roll som samordnare av läsombudsverksamheten!
Har du kontakt med alla läsombud i kommunen? Berätta!
Berätta om hur läsombudens arbete ser ut i kommunen!
Finns det arbetsbeskrivningar eller andra dokument som uppställer krav på
omfattning eller innehåll i läsombudens arbete här i kommunen? Berätta!
Finns det något nätverk för läsombuden? Berätta om det och hur det fungerar.
(Vem är med? Chefer, bibliotek… Kontakt med läsombud inom äldreomsorg?)
(De boenden/dagliga verksamheter som inte har läsombud – vet du något om hur
de jobbar med läsning eller biblioteksanvändning för målgruppen? Hur
tillgodoser kommunen deras behov av lässtöd?)
Kontakter/Samverkan m.m. med biblioteket (Klargör kort olika begrepp)
Till vilken förvaltning hör biblioteket?
Har du kontakt med folkbiblioteket i kommunen i din roll som samordnare?
Berätta!
Finns det kontakter/samarbete mellan läsombuden inom LSS-omsorgen och
biblioteket i kommunen? Berätta om dessa kontakter/detta samarbete! (Vad
består kontakterna i? Boklådor, bokprat, bokcirklar, högläsning, andra
aktiviteter? Utbyte av information? Gemensam fortbildning? Var äger ev.
samverkan rum? Får läsombuden regelbundet info från biblioteket?)
Finns det något reglerat om dessa kontakter/samverkan med biblioteket?
(Arbetsbeskrivning, verksamhetsplan, biblioteksplan, verksamhetsbeskrivning,
kontrakt, andra dokument?)
Vem tar initiativ till samarbete mellan läsombud och bibliotek?
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Finns det någon lokal arbetsgrupp/samverkansgrupp för läsombud och
bibliotek? Vem ingår? Vilka beslutsbefogenheter finns?
Vem leder den? (samverkan mellan läsombud och bibliotek)
Finns det någon uttalad gemensam målsättning med samverkan mellan
läsombud och bibliotek? Vilken? Alt. Vissa kontakter/samarbete finns. Ser du
något gemensamt mål för deras samarbete?
Vilka resurser finns för samarbete/samverkan med bibliotek? Finns det
tillräckligt med resurser för att kunna samverka? (Personal, tid,
kompetensutveckling, ekonomi? Finns utrymme för läsning, biblioteksbesök?
Avsätter biblioteket tid för läsombud genom info, möten? Tid för att möta
målgruppen?)
Sker
kontakter/samverkan
kring
läsombudsverksamheten
och
biblioteksverksamheten högre upp i organisationen än på den operativa nivån?
(Politikernivå, förvaltningsnivå, verksamhetschefsnivå? Med operativ nivå
avses läsombud-bibliotekarier.)
Hur skulle du vilja beskriva ledningen, styrningen för samverkan mellan
läsombud och bibliotek? Både den interna ledningen (samverkansgrupp på
verksamhetsnivå) och ev. högre upp (chefer för verksamheter respektive
förvaltningar, politiker)? Drivande?
Det finns skillnader i LSS-omsorgens respektive bibliotekens organisationer?
(Olika organisatoriska strukturer, kompetenser, olika resurser, ev. skillnader i
politisk styrning, olika regelverk för läsombud respektive bibliotek.) Vet du om
läsombuden har diskuterat olika synsätt med biblioteket om dessa skillnader i
organisationer hos omsorg respektive bibliotek? Berätta! Hur ser du på dessa
skillnader i organisationer?
Hur upplever du det samarbete/samverkan som finns mellan läsombud och
biblioteket?
Utvärdering
Sker det någon utvärdering av läsombudsverksamheten? Berätta om det.
Har du några tankar om eventuella utvecklingsområden
- när det gäller läsombudsverksamheten i kommunen?
- när det gäller samverkan mellan läsombudsverksamheten och
biblioteket? Berätta!
Andra aktörer
Samverkar läsombuden med andra aktörer än biblioteket här i kommunen?
Berätta! Hur uppkommit? Studieförbund, intresseorganisationer m.m.
Finns det kontakter med andra aktörer utanför kommunen angående
läsombudsverksamheten här i kommunen? Andra kommuner, regionbiblioteket?
Berätta om det!
Avslutningsvis
Är det något som du skulle vilja berätta som jag inte frågat dig om?
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Bilaga B: Intervjuguide – läsombud
Inledande frågor
Berätta lite kort om dig själv om vad du jobbar med och hur länge du har
arbetat som läsombud!
Hur kom det sig att du blev läsombud? Ges det utbildningar till nya läsombud?
Hur många är ni som arbetar här? Finns det fler som är läsombud på den här
dagliga verksamheten/gruppbostaden? Vilken/vilka personkategori(-er) enligt
LSS finns det här?
Läsombudets arbete och tillgänglighet på daglig verksamhet/gruppboende
Berätta vad du gör i ditt arbete som läsombud! (Hur jobbar du med att göra
bibliotekets utbud och service tillgängligt för målgruppen? Läsfrämjande
insatser, gemensamma biblioteksbesök m.m.) Kan du berätta om något tillfälle
då du tyckt att ditt arbete blev uppskattat? Något tillfälle när du kände att du
inte lyckades/inte nådde fram?
Berätta varför du anser att det är viktigt att ni som läsombud genomför dessa
insatser?
Finns det arbetsbeskrivningar eller andra dokument som beskriver omfattning
eller innehåll i läsombudens arbete här i kommunen?
Har någon bibliotekarie varit här på den dagliga verksamheten/gruppboendet?
Berätta!
Hur ser tillgången till litteratur, tidningar eller annan media ut på den dagliga
verksamheten/gruppbostaden? Vet du hur det ser ut på andra motsvarande
ställen inom LSS-omsorgen i kommunen? Berätta!
Hur väljer du böcker för högläsning m.m. (beroende på aktiviteter som
läsombudet utför på boendet/daglig verksamhet)? (Tips av någon - av vem?)
Biblioteksanvändning och tillgänglighet
Hur ofta är du som läsombud tillsammans med personer här från den dagliga
verksamheten/gruppboendet och besöker biblioteket? Om inte är där – vad är
anledningen till det?
Vad gör ni när ni är där tillsammans? Berätta! (Lånar? Vad? Skön- och
facklitteratur, samhällsinformation, musik, filmer? Läser där? Mötesplats?
Deltar i programaktiviteter, t.ex. work-shops, författarbesök, bokcirkel, teater,
musik? Använder datorer? Skapar, framträder själv?)
Vilka avdelningar på biblioteket använder ni när ni är där?
Planerar du/ni innan ni går till biblioteket vad ni ska göra där? Berätta!
Hur fungerar det att ta sig till biblioteket?
Hur fungerar det när ni är på biblioteket? Berätta! (Hittar du/ni där?
(Hyllplacering) Hur är framkomligheten in till biblioteket och inne på
biblioteket? Hur är utbudet av böcker och annan media på biblioteket för
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målgruppen? Saknas något? Hur är bemötandet? Hur är det att fråga
bibliotekarierna om något? Hur går det att låna? Hur går det att använda
särskild teknisk utrustning? Hur går det att använda datorer?)
Berätta om något besök som varit lyckat respektive inte så lyckat enligt din
mening!
Har någon visat dig som läsombud eller målgruppen runt på biblioteket någon
gång? Berätta!
Finns det programaktiviteter på biblioteket som är anpassade så att även
målgruppen kan delta i dessa? Hur får du information om sådana aktiviteter?
Är aktiviteterna baserade på gruppens behov/önskemål? Deltar ni i några
sådana aktiviteter? Berätta!
Använder du själv, eller tillsammans med målgruppen, bibliotekets
webbplats/bibliotekskatalog? Berätta!
Finns det några särskilda behov/önskemål/synpunkter avseende biblioteket
(utbud, service m.m.) som du uppmärksammat hos målgruppen? (Hur har
dessa kommit till uttryck? Från personerna själva eller din upplevelse?)
Finns det något av bibliotekets utbud/service som inte går att använda för
målgruppen, men där behov finns? Berätta!
Hur ser ditt önskebibliotek ut?
Besöker personer från gruppbostaden/dagliga verksamheten biblioteket även på
egen hand, d.v.s. utan läsombud? Vad vet du om de besöken?
Om man tittar utanför just den här dagliga verksamheten/gruppboendet - hur
skulle du vilja beskriva målgruppens biblioteksanvändning här i kommunen?
Kontakter/samverkan (Klargör kort olika begrepp)
Hur många timmar i veckan lägger du på arbetsuppgifter som är relaterade till
din roll som läsombud, d.v.s. högläsning, biblioteksbesök m.m.?
Har du något samarbete med andra läsombud i kommunen? Berätta!
Finns det något nätverk för läsombuden? Berätta om det och hur det fungerar.
Berätta om din roll som bibliotekets kontaktperson! (Finns det kontakter med
biblioteket? Vad består kontakterna i? Boklådor, bokprat, bokcirklar,
högläsning, andra aktiviteter? Utbyte av information? Gemensam
fortbildning? Var äger ev. samverkan rum? Hur det ser ut mellan andra
dagliga verksamheter/gruppbostäder och folkbiblioteket i kommunen?)
Om kontakter/samarbete finns med biblioteket:
Finns det något reglerat om dessa kontakter/samverkan med biblioteket?
(Arbetsbeskrivning, verksamhetsplan, biblioteksplan, verksamhetsbeskrivning,
kontrakt, andra dokument?)
Vem leder samverkan mellan läsombud och bibliotek?
Finns det någon samverkansgrupp? Vem ingår? Vilka beslutsbefogenheter
finns?
80

Finns det någon uttalad gemensam målsättning med samverkan mellan
läsombudsverksamhet och bibliotek? Vilken? Alt. Vilket mål ser du med
samverkan?
Vilka resurser finns för samverkan med bibliotek? Finns tillräckligt med
resurser för samverkan? (Personal, tid, kompetensutveckling, ekonomiskt?)
Vad ser du som de viktigaste skälen till samarbetet mellan
läsombudsverksamheten och biblioteket?
Hur upplever du att samarbetet med biblioteket fungerar?
Har verksamhetschefer kontakter/samverkan kring läsombudsverksamheten
och biblioteksverksamheten? Hur ser det ut högre upp i organisationen än på
den operativa nivån? (Politikernivå, förvaltningsnivå, verksamhetschefsnivå?
Med operativ nivå avses läsombud-bibliotekarier.)
Hur skulle du vilja beskriva ledningen, styrningen för samverkan? Både den
interna ledningen (samverkansgrupp på verksamhetsnivå) och ev. högre upp
(chefer för verksamheter respektive förvaltningar, politiker)? Var finns
drivande krafter?
Det finns, antar jag, skillnader i LSS-omsorgens respektive bibliotekens
organisationer? (Olika organisatoriska strukturer, kompetenser, olika resurser,
ev. skillnader i politisk styrning, olika regelverk för läsombud respektive
bibliotek.) Har ni läsombud diskuterat olika synsätt med biblioteket om dessa
skillnader hos omsorgen respektive biblioteket? Berätta! Hur ser du på dessa
skillnader?
Vem brukar ta initiativ i ert samarbete/samverkan mellan läsombud och
bibliotek?
Finns det något som du i egenskap av läsombud skulle vilja göra för att främja
tillgängligheten av biblioteket för målgruppen? Av vilken anledning görs inte
de insatserna?
Utvärdering m.m.
Sker det någon utvärdering av läsombudsverksamheten i kommunen?
Har du några tankar om eventuella utvecklingsområden
- när det gäller läsombudsverksamheten i kommunen?
- när det gäller samverkan mellan läsombudsverksamheten och
biblioteksverksamheten?
Vad krävs för att det skulle kunna bli så?
Samverkar du eller andra läsombud med andra aktörer än biblioteket här i
kommunen, t.ex. studieförbund, intresseorganisationer? Berätta!
Finns det kontakter med andra aktörer utanför kommunen angående
läsombudsverksamheten i er kommun? Andra kommuner, regionbibliotek?
Berätta om det!
Avslutningsvis
Är det något som du skulle vilja berätta som jag inte frågat dig om?
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