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1. Inledning

Det forskas mycket om olika användargrupper inom biblioteks- och
informationsvetenskapsområdet och ofta ligger fokus på större och mera ”vanliga”
användargrupper som barn eller ungdomar. Det finns inte lika mycket forskning om
olika funktionshindrade grupper och inom dessa grupper finns en viss hierarki, där
några grupper har lägre status än andra (Nyberg, 1991, s.36). Vår tanke och strävan med
denna magisteruppsats är att belysa en användargrupp som inte i så stor utsträckning är
föremål för undersökningar ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv,
gruppen vi syftar på är de utvecklingsstörda.1 Under ett tidigare arbete med en mindre
uppsats fick vi en uppfattning om att det inom vårt ämnesområde efterfrågas fler studier
om de utvecklingsstördas situation i förhållande till bibliotek, böcker och läsning.2

Eftersom vi båda tidigare arbetat inom vård och omsorg ligger denna grupps livsvillkor
och problem oss nära om hjärtat. Därför känns det extra angeläget att i detta
sammanhang lyfta fram de behov av hjälp utvecklingsstörda har för att ges samma
valmöjligheter när det gäller böcker och läsning som andra människor, fast på sina egna
villkor. Att vi båda dessutom är flitiga läsare och gärna vill att andra människor ska få ta
del av den upplevelse som det innebär när litteraturen berikar livet, är också en
bidragande orsak till den här uppsatsens tillkomst.

1.1 Problembeskrivning

Under 1990-talet har handikappforskningen varit uppe till diskussion och debatterats
många gånger. Det som diskuterats och som handikapporganisationerna satt under
debatt är det utifrånperspektiv icke funktionshindrade antar i sin forskning. Inom många
grupper av funktionshindrade utförs forskningen av människor som själva har egna
erfarenheter av funktionshindret de forskar om, till exempel forskar blinda om blinda.
De utvecklingsstörda i samhället är en mycket utsatt grupp, de är ofta och mer än andra
beroende av andra människor för att föra sin talan. Det finns ett behov att förbättra
medvetenheten och öka insikten om deras levnadsvillkor, det utifrånperspektiv som
forskarna måste anta kan ibland vara till hinder. Man kan konstatera att
utvecklingsstörda människor inte kan eller kommer att kunna forska om sina egna liv
och förhållanden eftersom de har svårt att förstå konstruerade, teoretiska skeenden och
förlopp. Naturligtvis kan de genom att dela med sig av sina erfarenheter och berätta sin
historia bidra med mycket, men att de själva skulle genomföra forskning ur ett
inifrånperspektiv är inte realistiskt att förutsätta (Edgerton i Färm, 1999, s.78).
Forskaren kan ha erfarenhet av utvecklingsstörda genom att var anhörig, personal eller
någon annan ”expert” men att vara utvecklingsstörd har man ingen erfarenhet av. Detta
betyder att all slags forskning om utvecklingsstörda har ett utifrånperspektiv och vad en

                                                
1 Olika termer förutom utvecklingsstörning används i litteratur, lagstiftning och forskning, till exempel
förståndshandikapp eller begåvningshandikapp. Vi har valt att genomgående använda termen
utvecklingsstörning eftersom denna term används i lagstiftning och av FUB (Föreningen
Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna) (Johannesson & Qvarsell, 1995, s.85). En mer ingående
beskrivning av begreppet utvecklingsstörning återkommer vi till i avsnitt 6.2.

2 Med läsning avser vi i denna uppsats alla de aktiviteter genom vilka man tar del av en bok på, oavsett
om det gäller högläsning, enskilt eller i grupp, egen läsning eller om man bara bläddrar i en bok och tittar
på bilderna.
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forskare i den situationen kan försöka göra är att efter bästa förmåga sätta sig in i den
utvecklingsstördas situation och utifrån detta perspektiv beskriva gruppens upplevelser
och föreställningar med så mycket engagemang och empati som möjligt (Färm, 1999,
s.78-79).

Omfattande forskning om de utvecklingsstörda som grupp sker inom många fält, till
exempel inom kommunikationsvetenskap, pedagogik och vårdvetenskap. Denna
forskning berör ofta delar av vårt professionsområde inom B&I, vilket också visar att
vårt valda uppsatsämne är tvärvetenskapligt. Det forskningsmaterial från ovanstående
fält, främst från kommunikationsvetenskapen, som berör vårt ämnesval handlar ofta om
denna användargrupps möjlighet att få tillgång till litteratur och hur litteraturen kan
tillgängliggöras på bästa möjliga sätt, bland annat genom att omsorgspersonal utbildas
till läsombud. Det pågår och har genomförts en rad olika läsfrämjande åtgärder för
gruppen utvecklingsstörda. I dagsläget har 3 800 läsombud utbildats och då framförallt
personal i gruppbostäder3 och daglig verksamhet4 för människor med
utvecklingsstörning (Centrum för lättläst, 2003). Fokus i ovan nämnda studier har ofta
lagts på det förhållande som finns och den kommunikation som sker mellan de
utvecklingsstörda och omsorgspersonalen. Bibliotekens delaktighet tas upp, men den
finns lite mer i periferin. Vi tänkte vända lite på detta i vår uppsats och sätta mera fokus
på förhållandet bibliotek - utvecklingsstörda, men med omsorgspersonalen som ett
viktigt gränssnitt mellan biblioteket/bibliotekarier/böckerna och de utvecklingsstörda.
Omsorgspersonalen är ju ofta nyckelpersoner i de utvecklingsstördas liv och
tillgängligheten till böcker och läsning styrs av deras inställning.

Inställningen till människor med utvecklingsstörning har förändrats mycket under åren
och det är viktigt att attityder hos människor i samhället ändras. Det har hänt mycket
sedan utvecklingsstörda bodde på de ”vanföreanstalter”,5 som fanns i början och fram
till mitten av 1900-talet, till dagens boendeformer. Förhållandena har ändrats, från att ha
”gömt undan” de utvecklingsstörda på slutna anstalter till hur det ser ut idag när
gruppbostäderna finns som en naturlig del i ”helt vanliga” bostadsområden.
Attitydförändringar tar lång tid men det är viktigt att dessa förändringar sker så att de
utvecklingsstörda får ett värdigt bemötande, ett bemötande som inte skiljer sig från det
sätt vi alla vill bli bemötta på (Larsson & Hasselqvist, 1995, passim).

När man diskuterar bibliotekens delaktighet i tillgängliggörandet av litteratur och kultur
för utvecklingsstörda, så kommer man in på kulturpolitik och demokratiaspekter. I
Kultur för alla6 kopplas kulturpolitiken till handikappolitiken. Utgångspunkt är alla
människors lika värde och kravet på jämlikhet och de funktionshindrades rättigheter till
en levnadsnivå som är likvärdig andras (Nyberg, 1991, s.18). Olika lagar och regler har
                                                
3 Gruppbostäder kan vara utformade på olika sätt men är boendeformer för gemensamt boende, oftast bor
4-6 personer i en gruppbostad. Den korrekta benämningen för dessa boendeformer är bostad med särskild
service.

4 Enligt § 9 i Lagen om stöd och service till vissa grupper med funktionsnedsättning (LSS) har personer i
yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig rätt till daglig verksamhet, dagcenter
eller annat skyddat arbete, verksamheten skall stimulera och utveckla samt ge meningsfullhet och
gemenskap (Bakk & Grunewald, 1998, s.244).

5 Vanföreanstalter, ett av de namn som användes för vårdinrättningar/institutioner för utvecklingsstörda
förr.

6 Kultur för alla är en statlig offentlig utredning, SOU 1976:20.
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under senare år kommit till för att mer specifikt lyfta fram olika eftersatta gruppers
rättigheter och behov, till exempel Bibliotekslagen och Lagen om stöd och service till
vissa grupper med funktionsnedsättning.

Men det räcker inte med att instifta lagar för att ge människor tillgång till olika
kulturprodukter så deras kulturella villkor förbättras, utan mycket hänger ihop med
deras totala livssituation, levnadsförhållanden, utbildning, status och sociala
gemenskap. För att kunna hävda sig behövs kunskap som utbildning och information, så
man blir medvetandegjord och kan ”hjälpa” sig själv med att till exempel ställa krav
(Nyberg, 1991, s.34). Därför har vi i denna uppsats koncentrerat oss på omsorgs- och
bibliotekspersonal eftersom de spelar en viktig roll för de utvecklingsstörda, både
pedagogiskt när det gäller att inspirera till läsning och deltagande i olika
kulturaktiviteter, men även som gatekeepers7 för tillgängliggörandet av kultur. Vi
kommer inte att inrikta oss på kulturområdet i stort utan begränsar oss till litteratur och
läsning.

1.2 Syfte och frågeställningar

Vilka förändringar har skett under det senaste decenniet när det gäller
tillgängliggörandet av litteratur och kultur för de utvecklingsstörda, för att de ska kunna
känna sig mera delaktiga i de aktiviteter som erbjuds och på ett mera aktivt sätt kunna
delta i kulturlivet utifrån sina förutsättningar och på sina villkor? Huvudaktörer i denna
fråga är omsorgs- och bibliotekspersonal eftersom de fungerar som förmedlare till/av
kultur, böcker och läsning. Undersökningens syfte är att undersöka omsorgs- och
bibliotekspersonals uppfattningar i vissa frågor, vilken omfattar några av oss utvalda
gruppbostäder, dagcenter och bibliotek. På detta sätt får vi en empiri i vår undersökning,
om än en begränsad sådan. Vi ämnar undersöka vilken uppfattning ovanstående
personalgrupper har om utvecklingsstördas behov av litteratur och belysa hur denna
uppfattning påverkar vad den utvecklingsstörda personen får ta del av.
Bibliotekspersonalens förförståelse och kunskap om gruppen utvecklingsstörda är en
annan viktig fråga att diskutera, denna förförståelse ligger till grund för det bemötande
de utvecklingsstörda får och den verksamhet som biblioteken bedriver för dem. Vi vill
också undersöka läsombudsverksamheten och se om den inneburit några förändringar i
omsorgspersonalens sätt att tänka och agera vid litteraturförmedling och läsning. För att
kunna uppnå vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

• Vilken medvetenhet finns hos biblioteks- och omsorgspersonal om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning?

• Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av de olika personalgruppernas
uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

• Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken betydelse har
denna för läsombudsverksamheten?

• Upplever omsorgspersonalen att läsombudsverksamheten har förändrat deras
förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning? Och i så fall
hur?

                                                
7 Gatekeeper är en sociologisk term som avser en person som symboliskt öppnar eller stänger/dörrar för
människor eller företeelser som vill vinna tillträde till en viss miljö (Färm i Johannesson & Qvarsell,
1995, s.118).
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1.3 Disposition

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund till det valda ämnet och vår intention
med uppsatsen. Därpå följer en problembeskrivning där forskningsbakgrund i det valda
ämnet presenteras på ett övergripande sätt. Vi har valt att inte ha något separat kapitel
som tar upp tidigare forskning i uppsatsen, utan låter den forskning och litteratur som är
relaterad till vårt ämne vävas in i texten. Kapitlet innehåller också uppsatsens syfte och
frågeställningar samt en disposition. Syfte och frågeställningar kommer tidigt för att
läsaren ska få en inblick i vad uppsatsen syftar till.

I kapitel två ges först en kort information om begreppen handikapp och funktionshinder,
samt bakgrundsinformation om utvecklingsstörning för att läsaren ska få en
förförståelse i ämnet på ett tidigt stadium i uppsatsen.

Kapitel tre handlar om demokrati och vad begrepp som kulturpolitik, handikappolitik,
och litteraturpolitik innebär. Vi tar också upp olika aspekter på tillgänglighet och
barriärer. Kapitlet därefter, kapitel fyra, informerar om några lagar och regler som berör
vår valda användargrupp.

Uppsatsens femte kapitel handlar om utvecklingsstörda och läsning, bibliotekens
verksamhet för utvecklingsstörda samt lättlästa böcker och andra anpassade medier. Här
finns också ett avsnitt om Centrum för lättläst, läsombudsverksamheten och
läsombuden.

Nästkommande kapitel, det sjätte, presenterar de teoretiska utgångspunkter vi har valt
att utgå ifrån. I det sjunde kapitlet redogörs för de metoder och de tillvägagångssätt vi
valt att använda oss av vid insamling av material och analys av detsamma. Här ingår
också ett stycke om vår informationssökningsprocess.

Kapitel åtta innehåller vår intervjuredovisning, där presenteras vårt empiriska material
tematiskt, kapitlet inleds med en beskrivning av de besökta bibliotekens LL-
avdelningar. I det nionde kapitlet analyseras de resultat som presenterades i föregående
kapitel. I kapitlet som följer, det tionde, diskuteras det analyserade materialet, vi
kommenterar och reflekterar över resultatet och presenterar våra slutsatser. Kapitlet
innehåller även några förslag på vidare forskning. I det sista kapitlet, elva sammanfattas
uppsatsen.
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2. Bakgrund

I följande kapitel berättar vi om handikapp och funktionshinder i ett kort inledande
avsnitt för att sedan fördjupa oss i ett avsnitt som handlar om utvecklingsstörning.
Kapitlet avslutas med ett avsnitt som handlar om bemötande av utvecklingsstörda
personer.

2.1 Handikapp och funktionshinder

Det är svårt att separera begreppen handikapp och funktionshinder om man inte är insatt
inom området. Begreppen hänger samman och går delvis in i varandra, men vi har
nedan försökt förklara skillnaden. Begreppet handikapp diskuteras ofta i olika
sammanhang. I FN:s standardregler anges att en människa kan ha en
funktionsnedsättning men att själva handikappet uppstår i mötet med omgivningen, och
att det då krävs anpassningar och borttagande av hinder för att den funktionshindrade
ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, självbestämmande
och tillgänglighet (Flinck, 2000). Då handlar tillgänglighet inte bara om fysisk
tillgänglighet utan även om tillgång till information och service, vård och stöd (Om
handikapp, 1997). Om handikapp skriver Barbro Carlsson, förgrundsfigur inom LL-
verksamheten:

Handikappad är inget man är – det blir man genom att skiljas ut. Det är då de
allmänna rättigheterna upphör att gälla – rättigheter som är självklara för
andra i samhället. Till exempel rätten till kultur, till en utbildning, till en
bostad, till allmänna kommunikationer och till mycket annat – allmänna
rättigheter som får en annan och inskränkt innebörd än för andra (Carlsson i
Johannesson & Qvarsell, 1995, s.67).

Med funktionshinder menar vi en begränsning av en individs fysiska eller psykiska
funktionsförmåga. Funktionshindret är ofta en direkt följd av en skada, medfödd eller
förvärvad senare i livet. Handikappet är den nackdel eller begränsning som
funktionshindret eller skadan innebär för individen. Handikappet är beroende av den
miljö eller kultur som individen befinner sig i. Det kan vara handikappande i vissa
miljöer och situationer, i andra inte (Funktionshinder, 2003, Johannesson & Qvarsell,
1995, s.67).

2.2 Utvecklingsstörning

En av de största grupperna i samhället med funktionshinder är gruppen
utvecklingsstörda, det finns cirka 37 000 barn, ungdomar och vuxna som är
utvecklingsstörda i Sverige (FUB, 2003). Med utvecklingsstörning menas en
nedsättning i intellektuella funktioner. Funktionshindret har mycket stora variationer,
det gemensamma är en hämmad begåvningsutveckling (Bakk & Grunewald, 1998,
s.19).

1970-talet var ett viktigt årtionde för de utvecklingsstörda, omsorgslagen hade kommit
till, ett nytt synsätt på utvecklingsstörda framträdde, de började alltmer uppfattas som
lika andra: ”De är ju människor de också…”. Normaliseringkrav formulerades för
integrerade omsorger, nya metoder för träning introducerades och de utvecklingsstörda
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började att själv göra sig hörda och kräva respekt för sina behov. Denna utveckling
ledde till flera omarbetningar av Omsorgsboken8 och när nya lagar efterhand införts så
har nya upplagor/versioner tillkommit. Detta ger indikationer på att många förändringar
skett inom området (Bakk & Grunewald, 1998, s.[7]).

Utvecklingsstörning är ett utmanande handikapp. Det drabbar förmågor som
vi värderar högt: att vara intelligent, att klara sig själv, att vara oberoende, att
kunna hävda sig. Den som lär känna en utvecklingsstörd person tvingas
därför till ett ibland smärtsamt och nästan omtumlande med sig själv. Man får
lov att göra upp med sitt förakt för svaghet och måste kritiskt pröva sin
definition av vad som ger en människa värde. Att få ompröva sina
värderingar är en gåva! (Bakk & Grunewald, 1998, s.[7-8])

Utvecklingsstörda barn och vuxna befinner sig alltid i utveckling – precis som andra
barn och vuxna, utveckling är en pågående process under större delen av livet för oss
alla, rätt bemötande och stimulans är viktigt för hur vi utvecklas. Den som inte tros
kunna lära sig något och därför inte uppmuntras, anstränger sig inte och vänjer sig vid
att inte kunna något. Det är svårt att dela in utvecklingsstörning i olika grader för miljön
har stor betydelse för effekten av hur begåvningsutvecklingen hämmas, förmågan inom
olika områden kan också variera mycket för en och samma person. Därför innebär
indelningen i lätt, måttlig eller svår utvecklingsstörning bara en ungefärlig beteckning
av funktionsförmågan. Indelningen ger en grund för bedömning av vilka stödjande
resurser som finns att erbjuda varje individuell person (Bakk & Grunewald, 1998, s.22-
23). Utvecklingsstörda har ofta problem med att förstå och tolka det som sker runt
omkring dem. De har svårt att ta emot mycket information på en gång och det är
krångligt för dem att förstå abstrakta begrepp. Det är också viktigt att tänka på att en
utvecklingsstörd person behöver ”upprepa” saker många fler gånger i olika situationer
än andra, för att kunna förstå och utveckla kunskaper, som sedan kan användas i dessa
situationer. I övrigt är de utvecklingsstörda ingen homogen grupp, det enda de har
gemensamt som grupp är att de har en begränsning i begåvningen. Många
utvecklingsstörda har tillkommande funktionshinder, i dagligt tal brukar man tala om att
personen är flerhandikappad. Dessa funktionshinder kan vara av fysisk eller psykisk art
och komplicerar deras möjligheter och kan resultera i olika problem både intellektuellt
och socialt (Lindehag & Lindberg, 1998, s.77-78, Bakk & Grunewald, 1998, s.22).

Gunnar Kylén vid FUB:s forskningsstiftelse ALA9 har utarbetat en beskrivning där han
utifrån graden av begåvningshandikapp10 delar in utvecklingsstörda i olika stadier. Han
utgår ifrån den schweiziske psykologen Piagets beskrivning av kognitiv utveckling hos
barn utan utvecklingsstörning. Piaget delar in utvecklingen i fyra stadier: det
sensomotoriska stadiet, det preoperationella stadiet, de konkreta operationernas stadium,
de formella operationernas stadium (Bakk & Grunewald, 1998, s.21).
Utvecklingsstörda genomgår också ovanstående stadier i viss ordning, men når oftast
inte de formella operationernas stadium som barn normalt gör. Utvecklingsskeendet
inträder i en av genetisk mognad bestämd följd, men utvecklingen sker genom
                                                
8 Den första Omsorgsboken gavs ut redan 1973, då det bara fanns ett fåtal böcker om utvecklingsstörning.
Nuvarande version av Omsorgsboken kom ut 1998, den är skriven av 50 av de ledande experterna inom
området och riktar sig till alla som arbetar med funktionshindrade människor och anhöriga till dessa.

9 ALA betyder anpassning till liv och arbete.

10 Här använder vi termen begåvningshandikapp för att Kylén använder denna benämning i
sammanhanget.
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erfarenheter. Utvecklingsstörda personer befinner sig längre tid i varje
utvecklingsstadium än andra, och de kan kanske inte nå nästa stadium, men kan ändå
utvecklas hela tiden om de blir stimulerade och får träning som är anpassad till den nivå
de befinner sig. Utvecklingsstadierna är:

• A-nivå = svår utvecklingsstörning - kan lära sig enkla rörelseprogram, kan
känna igen vissa saker som de ser, hör och känner, men förstår inte ord annat än
som signaler och kan knappast i tankarna framkalla föreställningar av
frånvarande objekt

• B-nivå = måttlig utvecklingsstörning – Man har många användbara
rörelseprogram, känner igen det mesta som är viktigt, man kan föreställa sig
saker utan att vara beroende av samtidig retning, kan tala och förstå tal som
meddelande med mening. Samtidigt är abstrakt tänkande svårt, likaså att förstå
symboler som bokstäver, ord och siffror. Kan därför inte lära sig skriva, läsa
eller räkna i huvudet

• C-nivå = lindrig utvecklingsstörning – Man har läs-, skriv-, och räkneförmåga
till viss del och en viss förmåga att förutse och planera samt viss förmåga att
arbeta i grupp

(Nyberg, 1991, s.6)

Men det är viktigt att tänka på att varje person är unik och kan aldrig inplaceras
definitivt på en viss nivå, trots att det finns variationer, så har alla
utvecklingsmöjligheter (Bakk & Grunewald, 1998, s.26).
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3. Demokrati

Demokrati är ett komplicerat begrepp att tolka, så vi ämnar bara ta upp en allmän
definition och en reflektion över begreppet som vi tycket passar ihop med denna uppsats
innehåll och med vår användargrupp. Bonniers svenska ordbok (1990) ger följande
definition: ”folkstyre; stat (statsskick) där folkets flertal har bestämmanderätt;
(allmännare) jämlikhet, medbestämmande”. Nedanstående reflektion görs av Sven-Eric
Liedman, han ser inte demokratin som enbart en institutionell fråga utan också som en
etisk och kulturell fråga.

Demokratin kan ses som ett tillstånd där människor utan kamp erkänner
varandra som medmänniskor och likar. En sådan demokrati existerar
visserligen inte i verkligheten. Men den kan framställas som norm och därtill
en norm som motsvarar en icke-diskriminerande universalism vilken
praktiseras över alla gränser. Den som är beredd att saklöst erkänna en annan
människa kan hoppas på ett erkännande tillbaka. I erkännandet ligger också
ett intresse för den andre och hans eller hennes egenart. Det främmande kan
till och med bli mer lockande än det välbekanta, och i lockelsen ligger den
övertygelsen att det går att komma till kunskap om det avlägsna och därmed
en typ av förståelse (Liedman i Amnå & Johannesson, 1999, s.132).

Ovanstående reflektion speglar samma grundsyn som rapporten Vår skapande
mångfald. Denna rapport presenterades 1995 av Världskommissionen för kultur och
utveckling. Kommissionen tillsattes 1991 av FN:s generalförsamling och Unescos
generalkonferens för att öka förståelsen för den kulturella dimensionens betydelse för
att förbättra människors levnadsvillkor. Vid Unescokonferensen The Power of Culture
1998 antogs en handlingsplan för kulturpolitisk utveckling som innehöll nio
huvudpunkter. Ett exempel på en av punkternas innehåll som kan kopplas till vår
målgrupp är punkt fyra, där det betonas att:

… kulturell mångfald måste grundas på allas lika värde, att statliga åtgärder
har stor betydelse för att olika grupper i samhället skall få likvärdiga villkor
för sin kulturella utveckling och att man, för att minska riskerna för
konflikter och stridigheter, måste tillåta de folkliga initiativen på
kulturområdet att ge uttryck för mångfalden om den ömsesidiga förståelsen
liksom hänsynen individer och grupper emellan skall öka (Kulturpolitik för
utveckling, 1998,s.7-8).

3.1 Handikappolitik

Den nationella handikappolitikens mål är att alla människor ska kunna vara fullt
delaktiga i samhällslivet. Detta förslag uttalas i regeringens proposition 1999/2000:79
Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Ett
tillgängligare Sverige, 2000). Regeringen godkände detta förslag i maj 2000 och
handlingsplanen sträcker sig fram till 2010. Bakgrunden till den nationella
handlingsplanen är de många handikappolitiska satsningar som gjorts för
funktionshindrade grupper, vilka tyvärr inte har varit tillräckliga.

Samhället är inte tillgängligt för alla, personer med funktionshinder
behandlas inte alltid som alla andra med lika rättigheter och skyldigheter och
de diskrimineras i olika sammanhang (Uppföljning av den nationella
handlingsplanen, 2002/03).
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I regeringens skrivelse 2002/03:25, Uppföljning av den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken, redovisas planerade åtgärder och pågående insatser för personer med
funktionshinder. Handikappolitiken ska omfatta samhällets alla områden och
genomföras långsiktigt. De nationella målen för handikappolitiken, arbetets inriktning
och prioriterade arbetsområden tydliggörs och handlingsplanen innehåller också många
förslag på konkreta åtgärder. Bland de prioriterade arbetsområdena märks: förbättrat
bemötande, skapandet av ett tillgängligt samhälle och införandet av ett samhälle
genomsyrat av handikapperspektivet. Skrivelsen är en kontroll mot den nationella
handlingsplanen, denna kontroll ska genomföras vart tredje år. Ytterligare information
rörande vår användargrupp och de lagar som mera specifikt tillvaratar deras rättigheter
och intressen kommer i kapitel 4, som handlar om lagstiftning.

3.2 Kulturpolitik

1974 formulerades statliga kulturpolitiska mål då Riksdagen för första gången
fastställde en samlad struktur för insatser på kulturområdet. Dessa insatser omfattar inte
bara statliga åtgärder, utan har också stor betydelse för kulturverksamheten inom
landsting och kommuner. Nya kulturpolitiska mål formulerades 1996, men till stor del
bygger de på 1974 års kulturpolitiska beslut. 1974 års formulering av mål nummer fem
innebar att kulturpolitiken i större utsträckning skulle utformas med hänsyn till
eftersatta gruppers behov. Detta mål omformulerades 1996 och blev mål två, där
uteslöts ”eftersatta gruppers behov” och istället skrevs: ”alla” ska ges möjlighet till
deltagande i kulturliv och kulturupplevelser och till eget skapande (Kulturrådet, 2002).

Till kulturpolitikens område hör åtgärder inom: ton, bild och scenkonst samt press,
radio och TV. Även insatser inom folkbildning och organisationsliv hör till området
samt åtgärder för att bevara och hålla vårt kulturarv levande (ibid.). Staten och
landstingen är främst ansvariga för länsbibliotek och lånecentraler. Staten ansvarar
också för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, samt utgivningen av lättlästa böcker.
Folkbiblioteken är till 95 % kommunalt finansierade och är den största utgiftsposten för
kultur i kommunerna, 40 % av anslagen går till biblioteken11 (Nilsson, 1999, s.211). Det
centrala i folkbibliotekens verksamhet är att kostnadsfritt tillgängliggöra kultur och
kunskap för hela befolkningen, att föra ut det gemensamma kulturarvet, att verka för ett
demokratiskt samhälle och vid val av material utgå ifrån kvalitet och pluralistiska
principer (Hansson i Höglund, 1997, s.14). Dessa ideal för verksamheten som varit de
samma under lång tid, kan i en tid av förändring ibland vara svåra att konkret tolka, och
de leder ibland till svåra avvägningar som ofta diskuteras i biblioteksvärlden (Höglund,
1997, s.14).

3.2.1 Litteraturpolitik

Litteraturpolitiken är helt och hållet en statlig uppgift. Litteraturstödet har snabbt
räknats upp de senaste åren, 1999 uppgick det till 89 miljoner, för läsfrämjande åtgärder
utökades budgeten med 7 miljoner (Nilsson, 1999, s.200). Centrum för lättläst har ett
riksdagsuppdrag att ge ut lättlästa böcker och tidningar och i stort finansieras
verksamheten med statliga medel (Centrum för lättläst, 2003). Verksamheten skall
bedrivas utan vinstsyfte och inom ramen för det avtal som träffas mellan staten och

                                                
11 Dessa uppgifter gäller för 1999.
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stiftelsen. Regeringen har föreslagit en mängd åtgärder som syftar till att öka
tillgängligheten inom kultursektorn för funktionshindrade personer, bland annat utökat
stöd till Centrum för lättläst (Budgetpropositionen för 2001, s.70). Ur demokratiaspekt
är målet med att skapa och utge LL-böcker LL-verksamhetens utgångspunkt, att
teoretiskt och praktiskt göra det möjligt att tillgängliggöra litteratur som är anpassad till
vuxna läshandikappade. Det finns olika perspektiv på LL-verksamhetens uppdrag att
stimulera och utveckla vägar till demokrati, men ur alla perspektiv är det viktigt
(Wennström, 1995, s.299). En väg kan ur de utvecklingsstördas perspektiv vara, att
genom anpassad litteratur och läsombud få delar av sina demokratiska rättigheter
tillgodosedda.

3.3 Tillgänglighet och barriärer

Statens kulturråd ansvarar för arbetet med att öka tillgängligheten inom kulturområdet.
För att kunna verkställa detta uppdrag har man 9,5 miljoner/år till sitt förfogande.
Kulturrådet ska vara samlande, stödjande och pådrivande gentemot berörda parter.
Olika kulturinstitutioner kan söka bidrag från kulturrådet till olika projekt (Höynä,
2003, s.16). Ett exempel på detta är 110 % tillgänglighet till kultur. I projekt 110 %
tillgänglighet till kultur, som är ett samarbete mellan regionbibliotek Västra Götaland
och Bräcke Östergård12 i Göteborg, utgår man ifrån att alla ska ha tillgång till kultur och
inte behöva avstå på grund av sitt funktionshinder. Målet är att hitta modeller för
tänkbara lösningar att öka tillgängligheten till kultur. I projektet som pågått mellan
2000-2002 är Borås och Hjo pilotkommuner och i dessa kommuner arbetar olika
institutioner som teatrar, museer och bibliotek med tillgängligheten (Projekt 110 %
tillgänglighet till kultur, 2002).

Det finns olika former av tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet är kanske det man först
tänker på, när begreppet kopplas till funktionshinder: att kunna ta sig fram från start till
mål utan fysiska hinder och oklara anvisningar samt att komma in och kunna vistas i
byggnader. Andra viktiga former av tillgänglighet är:

• Social tillgänglighet: att kunna umgås, att ha och nå ett arbete, delta i olika sociala
aktiviteter som kultur och fritidsaktiviteter

• Psykologisk tillgänglighet: att förstå, uppfatta och våga ta del i samhället
• Organisatorisk tillgänglighet: att ha tillgång till information och service för att

möjliggöra delaktighet
• Ekonomisk tillgänglighet: att ha råd att vara delaktig i samhället

(Projekt 110 % tillgänglighet till kultur, 2002)

Vi vill också presentera en enkel och sammanfattande definition av tillgänglighet, som
stämmer överens med föregående stycken, vår användargrupp och övriga
funktionshindrade grupper:

• Att kunna komma till
• Att kunna komma in
• Att kunna hitta
• Att kunna vara där

                                                
12 På Bräcke Östergård arbetar man med barn, ungdomar och unga vuxna med funktionshinder.
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• Att kunna använda
• Att vara välkommen

(Norberg, 1991, s.17)

Inom B&I området är Michael Buckland en av dem som ofta kopplas till begreppet
tillgänglighet och tillgänglighet till information. Han menar att termen tillgänglighet
används på olikartade sätt vid olika slag av informationsservice och nämner olika
barriärer som försvårar tillgängligheten för olika människor. Några exempel är:
avgiftsbaserad information som hindrar åtkomst av ekonomiska aspekter, viss service
kan vara oåtkomlig för rullstolsburna och många böcker kan vara oåtkomliga för
människor med begränsad läskunnighet. Buckland tar upp sex olika typer av barriärer
som måste överbryggas för att få tillgång till information13 : Indentification,
Availability, Price to the user, Cost to the provider, Understanding: Cognitive access
och Acceptability (Buckland, 1991, s. 77-80).

• Identification – att kunna finna en passande källa, var den finns och hur den
specifika källan ska kunna urskiljas

• Availability – att kunna granska den funna källan, om den funna källan inte kan
lokaliseras och göras fysiskt tillgänglig, måste en annan källa identifieras och göras
tillgänglig

• Price to the user – det pris användaren får betala för att få tillgång till källan, kan
vara en ekonomisk fråga, men är oftast kopplat till de svårigheter användaren har för
att nå källan till exempel tid, ansträngning och obehag. Priset måste vara acceptabelt
för användaren, annars blir det en barriär

• Cost to the provider – kostnader för till exempel bibliotek, för tillhandhållandet av
tjänster till olika användare, det kan vara pengar, utrymme eller svårigheter, till
exempel att önskemålet om tjänsten måste vara något så när överensstämmande med
bibliotekets roll, uppdrag och värderingar. Att möta användares olika behov av
social, kulturell och politisk natur

• Understanding: Kognitiv access – När användaren funnit en passande källa, måste
han/hon förstå den för att den ska kunna användas. Om användaren inte förstår kan
en kombination av två olika utvägar, förklaring och utbildning användas

• Acceptability – Acceptans betecknar två relaterade saker, användaren kan vara
motvillig till att acceptera en viss källa som trovärdig och att den har kognitiv
auktoritet och att användaren kan ha svårt att acceptera källan för att den inte är
önskad, för det den ger uttryck för och att den strider mot andra uppfattningar

Var och en av dessa sex dimensioner konstituerar en sorts barriär för åtkomst till
information och alla måste överbryggas för att uppnå tillgänglighet (Buckland, 1991, s.
77-80). Ovanstående tillgänglighetsbarriärer kan på olika sätt ha betydelse för vår
användargrupps behov för att de ska kunna ta del av det samhället har att erbjuda utifrån
sina villkor. Tillgänglighet är ett betydelsefullt begrepp i handikappolitiken. För att
kunna uppnå tillgänglighet, så måste olika typer av barriärer överbryggas, till exempel
de barriärer som Buckland nämner ovan.

                                                
13 Information - något som flödar i ett system och vilket kan mätas, bearbetas och kontrolleras i
varierande grad (Ginman i Höglund, 1995, s.11).
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4. Lagstiftning

I detta avsnitt presenteras den nu gällande omsorgslagen, Lagen om stöd och service till
vissa grupper med funktionsnedsättning och tre andra ”lagar” som berör
funktionshindrade, bibliotek och tillgänglighet: Bibliotekslagen, FN:s standardregel
nr.10 och Unescos folkbiblioteksmanifest.

4.1 Lagen om stöd och service till vissa grupper med
funktionsnedsättning, 1993:387 (LSS)

I och med denna lags tillkomst övergick ansvaret för omsorgerna om de
utvecklingsstörda från landstingen till landets alla kommuner. Detta betyder att om man
är utvecklingsstörd, född i Göteborg och har sina rötter där, ska man inte förvisas till
någon annan ort utan få bo där man vill (Larsson & Hasselqvist, 1995, s.67).
Handikapplagen LSS ersatte 1993 den ”gamla” omsorgslagen från 1985. § 1 innehåller
bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:

• med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
• med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
• 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

(LSS, 1993)

I § 7 fastställs att den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor och insatserna för att
göra detta ska vara bestående och samordnade. Insatserna ska anpassas efter
mottagarens individuella behov och utformas på ett sådant sätt att de är lätt disponibla
för de personer som är i behov av dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv (LSS, 1993). Lagen gäller även fritidsverksamhet och kulturaktiviteter
och stadgar i § 15 att kommunen ska verka för och har skyldigheter när det gäller det
allmänna fritids- och kulturutbudet för de personer som anges i § 1 (Bibliotekens
särskilda tjänster, 1999, s.26-27). ”Begreppen självbestämmande och inflytande,
tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn samt jämlikhet utgör lagens
bärande principer liksom det övergripande mottot att leva som andra och i gemenskap
med andra” (Färm, 1999, s.139).

4.2 Bibliotekslagen, 1996:1596

Bibliotekslagen som kom 1997 är en ramlag och det är varje kommuns ansvar att
utforma verksamheten så att den uppfyller lagens föresatser. Det är tydligt skrivet i § 2
att alla medborgare ska ha tillgång till ett bibliotek, det vill säga verksamheten ska vara
tillgänglig för alla. 8 § betonar att särskild uppmärksamhet ska riktas mot
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter med att erbjuda litteratur i
anpassade former för dessa grupper. Bibliotekens ansvar när det gäller grupper med
särskilda behov som till exempel funktionshindrade understryks bestämt i lagen
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(Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.21). När den ordinarie verksamheten inte kan
anpassas kan särskilda tjänster komplettera för att öka tillgängligheten (ibid., s.70).
Bibliotekslagen är ett av få undantag inom kultursektorn, annars finns det mycket få
lagar inom denna sektor (Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998).

4.3 FN:s standardregel 10

1993 utgavs FN: s standardregler för funktionshindrade. Regel 10 handlar om
delaktighet och tillgänglighet till kultur ur ett jämlikhetsperspektiv (Flinck, 2000,
Biblioteken och Lättläst, 2002). ”Staterna ska se till att människor med
funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor” (Bibliotekens särskilda
tjänster, 1999, s.24). Standardreglerna är inte juridiskt bindande, men kan om de
används som en folkrättslig regel av ett stort antal stater bli internationell praxis. Det är
ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida som innebär en anpassning av
samhället genom integrering av handikappfrågor, tillgänglighetsperspektiv och en ökad
kontakt med olika grupper av funktionshindrade och deras intresseorganisationer.
Särskild teknik bör utvecklas och användas så att litteratur, film och teater
tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning. Medlemsstaterna i EU ska arbeta
efter de grundsatser som föreskrivs i FN:s standardregler (Standardregler, 1995, s.28,
Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s.24).

4.4 Unescos folkbiblioteksmanifest

Unescos folkbiblioteksmanifest har utkommit i tre olika versioner, den första 1949, den
andra 1972 och den senaste och tredje versionen 1994. Manifestet är utarbetat i
samarbete med IFLA14, det är att betrakta som en deklaration som inte är juridiskt
bindande men som ändå medför att medlemsländerna har ett etiskt ansvar att följa
manifestet (Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.20). I manifestet deklareras målen
för folkbiblioteken och de tjänster de ska erbjuda. I målen står att läsa:

Folkbiblioteken är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön religion,
nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas
dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet,
exempelvis [...] personer med olika handikapp [...]. Samlingar och tjänster
skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern
teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala
förutsättningar skall tjäna som grundläggande princip (Unescos
folkbiblioteksmanifest, 1995, s.17-18).

Dessutom förväntas varje bibliotek formulera ett handlingsprogram som utgår från de
lokala behov som finns och sätta upp mål, fastställa prioriteringar och besluta om
bibliotekets utbud av tjänster (Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.20).

                                                
14 IFLA står för International Federation of Library Associations and Institutions.
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5. Utvecklingsstörda och läsning

En veckas semester utan TV, tidningar och radio är tillräckligt för att man ska
känna sig stå utanför de skeenden som påverkar världen i stort och smått. Det
är det vi sett, hört och upplevt genom vardagskulturens
kommunikationsmedier som i stor utsträckning utgör underlag för våra
samtals- och diskussionsämnen (Färm, 1991, s.3).

Läsning är en del av vår vardag, en del som ingår naturligt och som de som inte har
några svårigheter med att läsa inte ens reflekterar över. Vi inhämtar information om
olika saker men vi läser också för att koppla av. Oavsett om man inte kan eller har
svårigheter med att läsa har man samma behov av böcker, tidningar och information
som dem som inte har några problem med att läsa. Lättlästa texter kan fungera för dem
med lässvårigheter, men om man inte kan läsa kan detta lösas genom att någon annan
läser högt (Läsombud – vad är det, 2003).

Betydelsen av litteratur för utvecklingsstörda är densamma som för andra, alla har vi vår
egen individuella inställning. Precis som oss andra har utvecklingsstörda personer olika
behov av litteratur (Nyberg, 1991, s.41). Skillnaden ligger i att många av de
utvecklingsstörda inte själva kan uttala och formulera önskemål om vad de vill göra
(Färm, 1991, s.25). Dessutom är de hänvisade till att deras kulturutbud styrs av andras
uppfattning om när, vad och hur de bör titta, läsa och lyssna på massmedia eller andra
kulturprodukter (ibid., s.24). Personalen är den förmedlande länken och spelar som
sådan en stor roll och är en helt ovärderlig resurs för många utvecklingsstördas
läsupplevelser (ibid., s.28-29). På flera ställen i det material vi tagit del av får man
belägg för att läsning kan innebära en skillnad i livskvalitet för dem. När till exempel
vardagskulturen15 i gruppbostäder granskades i en undersökning, konstaterades att
många av de boende inte hade tillgång till böcker i sin bostad.16 Det tycktes finnas en
uppfattning om att läsning hörde mera hemma i dagverksamheten än i bostaden, kanske
på grund av att man i högre grad såg läsningen som träning än som en aktivitet att njuta
av. För de flesta människor ter det sig självklart att man läser tidningar och böcker
hemma, inte på arbetet. Vad som hände när en större grupp, vuxna utvecklingsstörda
fick tillgång till egna lättlästa böcker sammanfattas av Färm i Omsorgsboken:

• Okänd kompetens uppenbarades, till exempel att personer kunde läsa som inte
personalen kände till

• Bristande kompetens fick nya förklaringar. Personer som tillbringat hela sitt liv
på institutioner saknade kunskap om elementära förhållanden, till exempel hur
en fisk ser ut innan den blir en maträtt

• Synnedsättning på grund av åldersförändringar upptäcktes. Personer som kunde
läsa, kunde ändå inte läsa på grund av felaktiga eller inga glasögon

                                                
15 Vardagskultur omfattar inte bara konstarterna, musik, konst, teater och litteratur utan även andra
områden som kanske inte med normala mått mäts som kultur till exempel sport, tv-tittande, CD-spelande
och tidningsläsande (Bakk & Grunewald, 1998, s.296).

16 Undersökningen är gjord i nio gruppbostadsmiljöer och handlar om huruvida dessa miljöer stimulerar
till läslust och läsning av LL-böcker (Färm i Johannesson & Qvarsell, 1995a, s.107ff.).
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• Personer som inte kunde tala, men förstod tal, kunde genom boken få fram för
dem viktiga samtalsämnen. Exempelvis fick en man som nyligen förlorat en
nära anhörig möjlighet att bearbeta sorgen med hjälp av personalen, när han
upprepade gånger visade på den bok om sorg som han valt

• En ny sorts gemenskap mellan boende och personal och mellan de olika
personerna som bodde i samma gruppbostad uppstod – en gemenskap byggd på
erfarenhetsutbyte och diskussion om ämnen man vanligtvis inte pratade om

• Flera personer uttryckte glädje över att äga en bok. De tog bokstavligen och
symboliskt boken till sitt hjärta

• Det märktes ingen skillnad mellan de läskunniga och de icke läskunniga när det
gällde intresse för böcker

(Bakk & Grunewald, 1998, s.299-300)

De utvecklingsstörda som inte själva kan läsa är framför allt beroende av den inställning
omsorgspersonalen har till litteratur och läsning. Om omsorgspersonalens inställning är
negativ är det inte troligt att det görs några större ansträngningar att introducera och
genomföra högläsningsstunder eller biblioteksbesök. Om inställningen å andra sidan är
positiv finns många vinster att göra genom de extra dimensioner av upplevelser,
delaktighet och gemenskap som läsning och högläsning kan ge de utvecklingsstörda
(Färm, 1991, s.25-26).

Ibland läggs för stor vikt vid själva läsförmågan för att kunna få tillgång till bokens
värld, men man behöver inte kunna läsa själv, för att få del av en boks innehåll. Genom
att lyssna kan man ta till sig dess historia och på sitt eget sätt tolka den och skapa ett
eget förhållande till text och bild. Högläsning, med traditioner långt tillbaka, är en
aktivitet som passar de flesta utvecklingsstörda oavsett på vilken nivå man befinner sig.
Tidigare var även det muntliga berättandet en viktig tradition, det senaste seklet har
denna tradition alltmer försvunnit. Alla kunde ta del av det muntliga berättandet, ingen
uteslöts på grund av ålder, färdigheter, kunskaper eller begåvning, sagor, sägner,
folktro, seder och traditioner förmedlades från generation till generation (Bakk &
Grunewald, 1998, s.298-299, Färm, 1995b, s.86-93). En som tagit upp detta igen är Per
Gustavsson, en före detta barnbibliotekarie som funnit att den muntliga berättarformen
är ett fantastiskt sätt att få kontakt med utvecklingsstörda. Genom att anpassa sättet att
berätta på efter åhörarnas reaktioner och kommentarer, så kan en erfaren berättare hålla
lyssnarna i stor spänning, även om det intellektuella i innehållet inte skulle nå fram
(Tapaninen, 1999, s.20).

En av de tjänster biblioteken prioriterar högt och önskar utveckla i Höglunds
undersökning är lässtimulans, man avser främst barnens väg till läsning, men då stöd till
äldre och funktionshindrade också prioriteras högt, så är lässtimulans väl så viktig för
dessa grupper (1997, s.14-16). Barns läslust formas i en omgivning där det finns
tillgång till böcker, och där vuxna med engagemang leder in barnet i bokens universum
genom lässtunder för och med barnet. Läsning ger människor möjligheter att vidga sina
vyer och bli delaktiga i det andra har upplevt, man kan känna igen sig eller uppleva nya
saker. Mycket av den kunskap vi tillägnar oss om omvärlden, får vi genom att läsa
böcker och tidningar, dessutom utvecklar läsningen vårt språk (Bakk & Grunewald,
1998, s.298-299, Färm, 1995b, s.86-93).

Utvecklingsstörda personer som är uppvuxna på institution och som inte haft någon
ordnad skolgång har inte haft någon möjlighet att på egen hand skaffa sig dessa
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erfarenheter. Att växa upp tillsammans med föräldrar och syskon innebär att man får del
av sekundärinformation genom familjen, vad som hänt i skolan och på arbetet, vad man
tycker om TV-programmen, och vid sagoberättandet på kvällen, diskutera och fråga om
sagans innehåll. Den som växt upp på en institution har inte fått uppleva detta utan har
förutom sitt begåvningshandikapp även ett socialt, ett känslomässigt och ett kulturellt
handikapp. Bristen på vardagskulturella erfarenheter kan då göra att man inte kan
använda sina intellektuella resurser på ett effektivt sätt, man har brist på självkännedom,
egna värderingsnormer och har inga egna preferenser. Om man i någon mån ska kunna
kompensera detta i efterhand, så behövs tillgång till böcker, information och läsning i
närmiljön, samt engagerad personal som prioriterar dessa aktiviteter (Färm, 1995b, s.87-
93).

5.1 Bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda

Bibliotekens uppsökande verksamhet startade på 1970-talet och fortsatte att växa under
1980-talet, för att sedan under 1990-talet plana ut och på många håll minskas ner. Målet
var och är att söka upp dem som av olika skäl inte kan använda den befintliga servicen
på biblioteken, då främst äldre och funktionshindrade. Prioriterade delar av den
uppsökande verksamheten är hemsändning av talböcker och böcker, Boken kommer, och
bokdepositioner till institutioner och arbetsplatser (Zetterlund, 1998, s.6).

Magdalena Svanberg har för Kulturrådets räkning rest runt i Sveriges kommuner och
undersökt biblioteksservicen till äldre och funktionshindrade, ett primärt mål var att
undersöka hur den uppsökande verksamheten har påverkats av bibliotekens
neddragningar. Hon konstaterar att de neddragningar som gjorts har påverkat den
uppsökande verksamheten negativt, men hon ser också vissa delar i servicen som blivit
bättre, till exempel att personer med funktionshinder ofta får ett bättre bemötande i
biblioteket nu än för några år sedan. Delvis har bibliotekspersonalen fått en ökad
medvetenhet om olika funktionshinder och paradoxalt nog delvis på grund av
neddragningarna. I och med att det inte alltid finns någon speciell person som har hand
om anpassade medier på biblioteken idag, så har det blivit allas angelägenhet att
engagera sig i att till exempel låna ut talböcker (Zetterlund, 1998, s.4-5).

Svanberg tycker också att verksamheten till utvecklingsstörda blivit bättre, en
verksamhet som tidigare nästan varit obefintlig på många håll. Många bibliotek har haft
svårt att nå ut till målgruppen, men detta är något som förbättrats under de senaste åren.
Dels har LL-böckerna blivit allt vanligare och dels har läsombuden ökat insikten om de
utvecklingsstördas behov av anpassade texter både hos bibliotekens personal och inom
omsorgen (ibid., s.5, Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.125-127). När biblioteken
inte längre har samma möjlighet att vara ute bland olika grupper i samhället, så fungerar
läsombuden som förmedlare, så att man ändå får ut LL-böckerna till de
utvecklingsstörda. Bibliotekens samarbete i arbetsgrupperna med FUB, SV och
socialtjänsten i kommunerna vid läsombudsutbildning är viktigt, det ger biblioteket
möjlighet att träffa människor med olika perspektiv på verksamhetsområdet och utbyta
erfarenheter med dessa (Lovén, 2001, s.28).

Camilla Lemhagen har i sin magisteruppsats också undersökt folkbibliotekens service
till utvecklingsstörda. Hon skriver att biblioteksverksamhet till utvecklingsstörda länge
var ett eftersatt område, men genom nya samarbetsformer mellan omsorgspersonal och
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bibliotek håller situationen på att förändras till det bättre. En ökad medvetenhet för de
utvecklingsstördas behov av och rätt till litteratur och samhällsinformation håller på att
växa fram och biblioteken uppmärksammar alltmer denna användargrupp. Lemhagen
har gjort en enkätundersökning med 14 öppna frågor som har besvarats av 71
folkbibliotek runt om i landet, huvudsakligen via e-post, enkäterna har skickats till
socialbibliotekarier17 eller andra lämpliga personer. Bland de bibliotek som svarat finns
både bibliotek med god service och bibliotek med obefintlig service till målgruppen.
Många av de bibliotekarier som deltagit i undersökningen tycks vara överens om att
folkbibliotekens service till utvecklingsstörda är en viktig fråga som bör
uppmärksammas, medan andra bibliotekarier har fått sig en tankeställare över vad som
kan förbättras på deras bibliotek för gruppen (Lemhagen, 2001, s.3, 25-26, 75).

Några exempel på att man även i övriga Norden arbetar för att utveckla
biblioteksverksamheten för utvecklingsstörda låntagare kommer från Norge. I Norge
utsågs 1998 Melhus kommunbibliotek till årets bibliotek. I Melhus arbetar man helt
efter principen att biblioteket ska vara tillgängligt för alla. Utmärkelsen fick man främst
för sitt långa och omfattande pionjärarbete för att kunna erbjuda utvecklingsstörda
besökare en biblioteksservice som är anpassad efter deras behov. Redan 1991 startades
en verksamhet riktad mot denna målgrupp och man började med regelbundna
lässtunder. 1992 inrättades en bibliotekarietjänst på 50 % enbart för denna verksamhet,
1996 utökades denna tjänst till 75 %, vilket är mycket för en kommun med 13 000
invånare. Lässtunderna anpassas efter varje enskild användare, materialet kan variera
från tryckt litteratur till kassettböcker, tidningar, musik och videofilmer. Utgångspunkt
för bibliotekets arbete med denna målgrupp har varit den norska bibliotekslagen, utifrån
denna har man nått sitt mål, de utvecklingsstörda besökarna browsar bland böckerna,
sitter vid datorn eller läser i en hörna av biblioteket, precis som andra besökare. Brita
Narfjord som är chefsbibliotekarie i Melhus säger att det är viktigt att man som
bibliotekarie upprätthåller en öppenhet för varje individs möjlighet till litterär förståelse
och upplevelse, bara då kan man vara kreativ i sitt arbete (Narfjord, 1999, s.11-13).

I Bærums kommun, som har 100 000 invånare, arbetar man efter samma princip som i
Melhus, att ge alla kommuninvånare tillgång till samma biblioteksservice. Ellen Kirkaas
vill i en artikel belysa vad som kan göras för att ge utvecklingsstörda en bättre
biblioteksservice. Att besöka biblioteket ska först och främst kännas som en
meningsfull fritidssysselsättning, man behöver inte nödvändigtvis lära sig något, det
viktigaste är att biblioteket upplevs som ett tryggt och trevligt ställe att vara på, denna
miljö kan då motivera till personlig aktivitet. Få personer i denna användargrupp kan
själv precisera vilken service de önskar och behoven är individuella från person till
person. Biblioteksverksamheten för utvecklingsstörda påbörjades i Bærum 1992. Det
tog tid att etablera de kontakter som behövdes, den bästa metoden var att gå ut och
skapa personliga kontakter. Man skickade också ut individuella enkäter till målgruppen
för att se vilka fritidsaktiviteter som föredrogs. Det visade sig att många var intresserade
av bibliotekets verksamhet. Verksamheten för utvecklingsstörda koncentrerades till
några intresseområden, biblioteksservice med musik och lek för barn integrerat i
förskoleverksamheten startades, man ville också att barnen redan i tidig ålder skulle lära
sig använda biblioteket, variation var ett honnörsord i verksamheten. Läsgrupper för
ungdomar och vuxna igångsattes, grupperna träffades en gång/månad, två timmar varje
gång. Kontakter upprättades med gruppbostäder för att organisera en passande

                                                
17 Bibliotekarier med ansvar för bibliotekets särskilda tjänster riktade till äldre och funktionshindrade.
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biblioteksservice för de boende, depositioner i form av böcker, musik, spel och bilder
gjordes i gruppbostäderna, fast biblioteket upplever att det inte har varit så lätt att
etablera denna verksamhet. Omsorgspersonalen har så mycket omkring sig hela tiden,
möten, träning och andra praktiska göromål som upptar deras arbetstid. Biblioteket har
försökt arrangera möten med dem och försökt få kontaktpersoner på varje boende för att
få ett fungerande samarbete, men den stora omsättningen på personal på boendena
ställer till problem. Biblioteket tror även att omsorgspersonalens begränsade kunskaper
om biblioteket och dess service gör att samarbetet inte fungerat så bra, men man arbetar
vidare för att skapa kontakter (Kirkaas, 1999, s.13-17).

Biblioteket arbetar också mycket med att finna anpassad litteratur och annat material för
gruppen, vilket är svårt eftersom det finns så många kriterier att ta hänsyn till. Det är
inte heller säkert att alla utvecklingsstörda vill låna anpassade medier, de vill vara som
andra och bli behandlade precis som andra. Kirkaas menar också att det finns så lite
anpassad litteratur i Norge, delvis för att det inte är lönsamt för förlagen att ge ut denna
litteratur. Hon tycker att ansvaret för detta ligger på något statligt departement, inte
minst på grund av att det också finns andra grupper som skulle ha nytta av lättläst
litteratur, till exempel det ökande antalet människor med olika främmande språk som
kommer till Norge. Kirkaas som är specialbibliotekarie på Bærums bibliotek, har ett
förflutet som musiklärare/terapeut, hon menar också att biblioteken kanske skulle börja
tänka i andra banor och ta hjälp av andra professionella yrkeskårer som lärare,
dramapedagoger och musiker för att få en mera omfattande och varierad verksamhet för
alla biblioteksbesökare, unga som gamla (Kirkaas, 1999, s.13-17).

5.2 LL-böcker och andra anpassade medier

Att kunna läsa och skriva, är något man ofta tar för givet att de flesta vuxna i Sverige
kan, men för många människor är inte detta självklart. Ungefär 25 % av befolkningen
har problem med att läsa texter som är ostrukturerade och abstrakta, och 7-8 % av
befolkningen har stora lässvårigheter. Dessa lässvårigheter beror på olika saker, visa
människor kan ha ett funktionshinder, en del är ovana läsare och andra kanske inte har
svenska som förstaspråk. Därför finns ett stort behov av bearbetade böcker med lättlästa
texter. Strukturen i böckerna ska vara tydlig och hänsyn måste tas till innehåll, språk,
textens utseende och bilder (Lättläst - vad är det?, 2003). Talböcker är ett viktigt
komplement till LL-böcker, liksom möjligheten att få ta del av högläsning, för att kunna
finna vägen till litteraturen. Omgivningens förståelse för att personer med
utvecklingsstörning behöver tillgång till nyheter, lokala annonser, reklamerbjudande
med mera är också viktig (Bibliotekets särskilda tjänster, 1999, s.62).

Idén om böcker med stor stil, skrivna på ett förenklat språk, så kallade easy readers,
växte fram i Storbritannien och Kanada redan på 30-talet. I Sverige var det
folkbildningsavdelningen på dåvarande Skolöverstyrelsen (SÖ) som i slutet av 1960-
talet tog upp frågan om lättlästa böcker, anpassade för vuxna utvecklingsstörda och
barndomsdöva. Ursprungligen var det tänkt att engelskspråkiga böcker skulle översättas
till svenska. 1968 bildades Arbetsgruppen för easy readers som skulle ansvara för
utgivandet av easy readers i samarbete med olika bokförlag. Året efter fick gruppen
namnet LL-gruppen, och LL etablerades som bestående förkortning för lättläst. Gruppen
arbetade inom SÖ med att ge ut och utveckla lättlästa böcker fram till 1988. Man gav
både ut nyskrivna och omarbetade böcker.1988 övertogs ansvaret för utgivningen av
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den nybildade LL-stiftelsen, 1991 startade stiftelsen ett eget bokförlag, LL-förlaget.
1997 bytte LL-stiftelsen namn till Centrum för lättläst (Wennström, 1995, s.7-9).
Eftersom LL-böckerna har ett lättförståeligt innehåll, så passar de inte bara
utvecklingsstörda personer utan även andra grupper som är i behov av lättläst litteratur.
Även om språket är enkelt, så är böckerna skrivna på ett vuxet och variationsrikt sätt.
Man använder vanliga ord, meningarna är korta, texten är luftig och stilen är något
större än i andra böcker och typsnittet är tydligt. Alla böcker från LL-förlaget är
lättlästa, men texterna i böckerna är indelade i tre olika svårighetsnivåer:

• Lätt = 3, böcker märkta med denna siffra ligger närmast ”normaltexten”, de har
ofta längre kapitel, ovanligare ord, ibland bildspråk, handlingen kan hoppa i tid
och rum, i många av böckerna saknas bilder, men text och utseende tar ändå
hänsyn till läsarens lässvårigheter

• Lättare = 2, böcker med denna märkning har en enkel handling, vanliga ord och
uttryck används, ofta finns det bilder i böckerna, flest titlar utkommer på denna
nivå

• Lättast = 1, böckerna har korta meningar, enkla ord och det finns alltid mycket
bilder

(Lättlästa böcker från LL-förlaget, 2003, Centrum för lättläst, 2003)

Bilder i böcker är viktiga för hur bokens text uppfattas. En bild kan säga mer än tusen
ord, särskilt viktigt är detta i lättläst litteratur. En bild som konkret skildrar det som
beskrivs i texten, underlättar förståelsen och tydliggör textens budskap. Men även en
abstrakt bild kan i vissa fall tillföra något. Om den förmedlar en stämning som beskrivs
i texten, kan den förstärka känslor, men då måste bilden stämma med texten. Leder
bilden till fel tankar och inte stämmer försvåras istället läsningen för personer med
lässvårigheter (Tronbacke, 1996).

Talböcker och ljudböcker, som också kallas kassettböcker, är två liknande produkter.
Båda är inlästa böcker, men det finns stora skillnader i användningsområden och
tillgänglighet. Talböcker finns i CD-romform och som kassettband. En talboksinläsning
måste överensstämma med originalet, som ska vara ett utgivet verk. Talböcker lånas
bara ut genom biblioteken och institutioner, de riktar sig till vissa grupper som till
exempel synskadade, afatiker och utvecklingsstörda. Kassettböcker behöver inte
överensstämma med originalet, de kan köpas och lånas av alla (Talböcker och
Kassettböcker, 2002).

LL-förlaget läser in vissa av sina böcker som kassettböcker med långsam och tydlig
inläsning, en del är inlästa med större inlevelse än de vanliga talböckerna. Till vissa
talböcker använder man den tryckta boken som komplement, om till exempel inläsaren
hänvisar till bokens bilder. TPB18 ger ut specialinläsningar, speciellt anpassade för
personer med utvecklingsstörning. Specialinläsningar är liksom talböcker inlästa
långsamt och tydligt, men skillnaden är att de innehåller något extra, till exempel
musikinslag eller andra ljudillustrationer, kor som råmar, tutande bilar eller fotsteg som
ekar. Ibland läses olika kapitel av olika inläsare. Idén med specialinläsningar är att göra
böckerna mera omväxlande och lättare att följa med i. Det finns också speciella
talböcker för lästräning, dessa är inlästa i två eller tre hastigheter, normal, långsam och

                                                
18 TPB – talboks- och punktskriftsbiblioteket, en statlig myndighet med ansvar för att i samverkan med
andra bibliotek tillgodose synskadades och läshandikappades behov av litteratur i anpassad form.
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ibland extra långsam. Texten kan följas i en tryckt bok, som medföljer, medan
inläsningen avlyssnas i vald hastighet. Många av LL-förlagets lättlästa böcker finns
också som kassettböcker (Talböcker för utvecklingsstörda, 1996).

5.3 Centrum för lättläst

Centrum för lättläst har idag till uppgift att göra nyhetsinformation och litteratur
tillgänglig för vissa funktionshindrade målgrupper, till exempel personer med autism
eller läs- och skrivsvårigheter, men tonvikten ligger på litteratur för olika stadier av
utvecklingsstörning. Detta uppdrag har de fått av regeringen och riksdagen.

Centrum för lättläst:

• ger ut lättlästa böcker och annan lättläst information
• ca 30 LL-böcker/år ges ut, år 2002 var 17 av dem skönlitterära böcker och resten var

facklitteratur
• ger ut 8 sidor som är en lättläst nyhetstidning som kommer en gång/vecka, den finns

också som Internettidning alla vardagar
• utbildar läsombud i samarbete med bland annat FUB och länsbiblioteken
• ger kurser om lättläst och att skriva lättläst
• gör på uppdrag lättlästa versioner av rapporter och informationsmaterial

(Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.34, Centrum för lättläst, 2003)

Enligt Centrum för lättlästs årsredovisning för 2002, så är den svenska LL-
verksamheten världsledande inom området och fungerar som förebild för många andra
länder. Centrum för lättläst deltar också i ett nordiskt samarbete som stöds ekonomiskt
av Nordiska Ministerrådet. I Finland finns en verksamhet etablerad för utgivning av
lättlästa böcker och tidskrifter. Norge har nyligen startat utgivning av böcker, en lättläst
tidning har funnits en längre tid. Även Danmark arbetar med att få igång en verksamhet,
med den svenska som förebild. Aktiviteter pågår även på Island, Färöarna och
Grönland. I övriga Europa och världen är det främst genom biblioteken som behovet av
lättläst material uppmärksammas. IFLA, den internationella biblioteksfederationen har
under de senaste åren alltmer uppmärksammat funktionshindrade gruppers behov av
lättläst material. En särskild sektion inom IFLA arbetar med service till eftersatta
grupper i samhället. Centrum för lättläst har i flera olika sammanhang varit delaktiga
som rådgivare i åtgärder rörande lättläst och läsfrämjande åtgärder (Centrum för lättläst,
2003).

5.4 Läsombudsverksamheten och läsombuden

Genom de många läsombudsprojekt som genomförts i Centrum för lättlästs regi har
många utvecklingsstörda fått möjlighet att uppleva läsning och litteratur. Projekten som
går ut på att personalen i omsorgen utbildas till läsombud har i många kommuner
fungerat mycket bra och haft en avgörande betydelse för de utvecklingsstörda.

Läsombudsverksamheten har sitt ursprung i ett projekt, Ombud för förmedling av
nyhetsinformation och litteratur, som genomfördes 1992-1994 och hade som syfte att
engagera personal i lässtunder. Detta projekt ledde fram till en framgångsrik metod som
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fungerar i projektets syfte, alltså att engagera personalen till läsning. Projektet
uppdagade också flera brister och hinder för att utvecklingsstörda på ett naturligt sätt
skulle kunna ta del av och ha tillgång till litteratur, information och nyheter. Det visade
sig att det saknades kunskap om utvecklingsstördas behov och att bibliotekens utbud
och service till utvecklingsstörda var otillräcklig. En annan brist var att föräldrar till
utvecklingsstörda barn och ungdomar ofta inte är medvetna om behovet av läsning och
sin egen roll både som läsande förebilder och skapande av regelbundna läsvanor.
Läsande förebilder är något som saknas även för utvecklingsstörda som inte är så unga
att de lever tillsammans med sina föräldrar. Dessutom visade det sig att folkbildningen i
alltför liten omfattning påtalade de läsbehov som finns hos utvecklingsstörda personer
(Rosenström, 2001, s.2).

Riksförbundet FUB ville driva en försöksverksamhet och finna nya arbetsmetoder för
att råda bot mot de brister som uppdagades i det föregående projektet och så lades
grunden till ett nytt projekt, Läsning och Livskvalitet. Detta projekt initierades med stöd
av bidrag från Allmänna arvsfonden och i samarbete med Centrum för lättläst. Projektet
pågick mellan 1996 och 1999 och var startskottet för utbildning av läsombud i Sverige i
större omfattning än tidigare (Rosenström, 2001, s.2-3).

I projektet ingick fem delprojekt med tematisk inriktning och dessutom fyra
läsombudsprojekt. I vår uppsats är det främst det tematiska projektet i Kalmar som
handlar om förbättrad biblioteksservice som tangerar vårt ämne och därför är viktigast
för oss att presentera närmare (Rosenström, 2001, s.3).

Delprojektet i Kalmar, Förbättrad biblioteksservice för personer med
utvecklingsstörning i Kalmar län, pågick från augusti 1996 till och med september
1998. För projektets arbetsstrategi utarbetades ”fyra ben”. De fyra benen var:

• Bemötandeproblematiken och attityder vid möten med målgruppen – information
till bibliotekspersonal

• LL –böckernas placering i biblioteket – information om lättläst, arbete med
placering

• Läsombuden – utveckling av samarbetsformer och bokprat
• Brukarråd, inköpsråd – samarbete med lokala FUB – föreningar

Huvudmålet för projektet var att:

Alla personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboende eller vistas på dagcenter ska
någon gång under projekttiden ha kommit i kontakt med böcker, tidningar, tidskrifter och
IT. De ska också ha besökt ett bibliotek eller lånat något av ovanstående medier (Krahner,
2001, s.10).

Det visade sig att huvudmålet inte gick att nå, men statistik från kommunbiblioteket
åskådliggör att projektet haft bra inverkan inom länet, beståndet av lättläst har växt med
33 % och utlåningen av lättläst har ökat med 38 %. De tolv kommunbibliotek som
ingick i projektet har förändrat sitt arbetssätt i förhållande till de utvecklingsstörda och
på det hela taget är projektet ett exempel på ett lyckat arbete (Krahner, 2001, s.20-23).

Allt sedan detta första pilotprojekt har det ständigt pågått, och pågår alltjämt,
läsombudsutbildningar. Utbildningen har förekommit i så gott som alla län och i
kommunerna i de olika länen har erbjudits att delta läsombudsverksamheten, men långt
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ifrån alla har verkligen deltagit. Tvärtom har flera kommuner av olika anledningar
tackat nej till att vara med i läsombudsutbildningen. Anledningarna de angett har till
exempel varit omorganisationer i kommunen, nya enhetschefer som inte fått
information av sina företrädare om läsprojektet, politiker som inte har den rätta attityden
till funktionshindrade och deras rättigheter, och så den vanligaste orsaken brist på
pengar. I Läsprojekt Skåne var de flesta kommuner positiva till att medverka, men det
fanns också kommuner som redan från början avböjde att medverka i projektet och
dessutom kommuner som inte ens svarade på den skrivelse som i inledningsskedet
skickades ut till de 34 kommunerna i länet (Eisner, 2001, s.18).

Om läsombudsverksamheten skriver Annette Lövgren i sin C-uppsats Projekt
läsombud: omsorgspersonalens roll i förändring. Syftet med hennes uppsats är att
förmedla en bild av hur en utbildning av omsorgspersonal till läsombud kan ge de
utvecklingsstörda tillfällen att komma i kontakt med lättlästa böcker, nyheter och
samhällsinformation. Hon konstaterar att det behövs en förändrad vårdutbildning för att
personalen ska kunna gå ifrån de rent vårdande uppgifterna till en helhetssyn på
individen, som inkluderar de kulturella behoven. Resultatet i Lövgrens undersökning
visar att man har övervägande positiva erfarenheter både bland läsombud och
utvecklingsstörda och att personalens attityder i stort är det som påverkar de
utvecklingsstördas möjligheter att ta del av litteratur och nyheter (1997, s.2).

5.4.1 Läsombud

Planeringen av arbetet med läsombudsverksamheten sker på tre nivåer: riks-, läns- och
lokalnivå, det organiseras av FUB, socialtjänst och bibliotek inom kommunala
förvaltningar, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för lättläst. Arbetsgrupper
med representanter för de olika intressegrupperna finns på varje nivå. Planeringen
samordnas av en central arbetsgrupp som också ansvar för den rikstäckande policyn.
Utbyggnaden i länen planeras av arbetsgrupperna på länsplan. Socialtjänsten bör enligt
de normer som finns ha huvudansvaret för den lokala arbetsgruppen, som i sin tur
ansvarar för rekrytering, utbildning och uppföljande stöd till läsombuden. Meningen
med denna nivågruppering är att skapa gynnsammare förutsättningar för att
läsombudsverksamheten ska bli permanent även när grundutbildningen genomförts
(Mannerfelt, 2001, s.11).

Ett läsombuds uppgift är att se till att människor som inte alls kan eller inte själva orkar
läsa kan få den stimulans och livskvalitet som det lästa ordet innebär. Genom
högläsning och med hjälp av lättlästa texter kan läsombudet berika samspelet med
utvecklingsstörda. Olika personalgrupper inom omsorgen kan bli läsombud, att vara
läsombud innebär att man:

• Ordnar regelbundna lässtunder med högläsning
• Berättar om lättläst och annat lämpligt material
• Ordnar biblioteksbesök
• Stimulerar sina kollegor att läsa högt

(Centrum för lättläst, 2003)

För att bli läsombud går omsorgspersonal en studiecirkel som anordnas av Centrum för
lättläst och Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln innehåller flera olika moment
bland annat ingår att lära sig om lättläst material och hur man kan lägga upp sitt arbete
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så att läsningen ingår som en naturlig del. Samtidigt ger cirkeln tillfälle att diskutera
med andra som arbetar på liknande sätt och möjlighet att utbyta erfarenheter och tips
angående läsning och utvecklingsstörda. För att läsningen och läsombudsverksamheten
ska fungera bra behöver läsombuden få stöd av en arbetsgrupp som ska finnas till hands.
Den lokala arbetsgruppen kan bestå av personer från bibliotek, kommun, olika
föreningar och studieförbund. I många kommuner fungerar inte arbetsgruppen särskilt
bra, trots att den är en av förutsättningarna och behövs för att läsombudsverksamheten
ska fungera på ett tillfredsställande sätt (Centrum för lättläst, 2003, Arvidsson, 2001, s.
33-34).

Lövgren beskriver i sin uppsats hur stor skillnaden är mellan de som är utbildade
läsombud och övrig personal. Ofta beror denna skillnad på att den personal som
utbildats har ett eget stort intresse av böcker och läsning, de är människor som läser
mycket och har en positiv inställning till litteratur. I rollen som läsombud ingår att
stimulera sina kolleger till att läsa högt för de utvecklingsstörda men läsombuden i
Lövgrens undersökning beskriver att det är väldigt svårt att motivera och stimulera den
övriga personalen att läsa. Det är inte bara ointresset som är orsak till att övrig personal
inte vill läsa utan i många fall har det berott på att de känner obehag att läsa högt för
andra, på grund av rädsla och blyghet (Lövgren, 1997, s.29).

Mannerfelt har i en FOU-rapport undersökt läsombudsverksamheten vid gruppbostäder
i Kista och Skarpnäck, två stadsdelar i Stockholms stad. Syftet med studien var att
undersöka vad ett genomfört projekt, Läsa lättläst i gruppbostäder, inneburit för
läsrutinerna i gruppbostäderna, vilka möjligheter de boende fått att ta del av lättlästa
texter och att öka sina kunskaper om samhället och omvärlden. I och med att
personalens kunskaper om lättläst har ökat, så har detta gjort att möjligheten för de
boende att ta del av lättläst litteratur också blivit större, och att mångas lust att ta del av
böcker har ökat. Rapporten handlar även om läsombuden, hur de ser på sin roll och sin
uppgift, och om hur skör och föränderlig verksamheten kan vara. Mannerfelt speglar
även gruppbostädernas enhetschefers syn på läsning och läsombudsverksamheten.
Samtliga chefer är positiva till läsningen och till det läsningen tillför, däremot går
åsikterna isär när det gäller frivilligheten för personalgruppen i
läsombudsverksamheten. Rapporten baseras huvudsakligen på intervjuer med 8
läsombud och 5 enhetschefer (Mannerfelt, 2001, s.7, 16, 37-38).



24

6. Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkter vi valt att ha, är delvis valda med tanke på det stöd de ska
utgöra i analysen. De betecknar dessutom några av de olika aspekter utvecklingsstörda,
bibliotek och böcker sammantaget kan ses ur.

6.1 Två paradigm inom biblioteksvetenskapen

Marian Ginman är professor och bibliotekschef i Helsingfors, hon redogör i
konferensrapporten Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen för två stora
paradigm19 som har framträtt under 1900-talet i den biblioteksvetenskapliga
forskningen. På 20-talet började forskarna intressera sig för bibliotekets sociala och
pedagogiska roll. Synen på biblioteket som en social institution spreds bland
biblioteksforskare och utbildare världen runt. I paradigmet är biblioteket en viktig del i
kulturell och social utveckling av samhället och människors jämlikhet, till exempel som
folkbildare, bevarare av vårt kulturarv och genom att vara till för alla. I biblioteket
samlades mycket av den verksamhet och de informationsmedier som utgjorde basen för
kulturell och vetenskaplig informationsförsörjning i samhället. Denna syn på biblioteket
kom att gälla under flera decennier och den bestämde de biblioteksvetenskapliga
analysernas perspektiv (Ginman i Höglund, 1995, s.10). Under andra delen av
århundradet började man se på biblioteksarbetet på ett annat sätt. Resultat i forskning
ledde till utformandet av modeller för dokumentåtervinning och kunskaps-
representation. När denna forskarinriktning spred sig inom biblioteksvetenskapen
uppstod ett nytt paradigm, där biblioteket sågs som ett system för mänsklig
kommunikation, en informationscentral med fokus på informationslagring, återvinning
och användning. Grunden för det nya paradigmet blev ordet information definierat som
något som flödar i ett system och vilket kan mätas, bearbetas och kontrolleras i
varierande grad. Områdets huvudsakliga problemområden blev biblioteksanvändarnas
informationsbehov, deras belåtenhet och informationsförmedlingen (ibid., 1995, s.11).

Det finns stora skillnader och motsatsförhållanden mellan dessa två paradigm, de har
under flera decennier delat de professionella i biblioteksvärlden i två läger, som ibland
inte verkat ha något gemensamt. Men under de senaste åren har man insett, att
paradigmen är beroende av varandra och att båda är nödvändiga för att
informationsförsörjningen ska utvecklas på ett positivt sätt (Ginman i Höglund, s.11).
Båda dessa paradigm är viktiga för vår användargrupp, för att de ska få tillgång till
kultur och information, även om vi kanske mest koncentrerar vårt arbete runt det
paradigm som handlar om bibliotekets sociala och pedagogiska roll.

Ovanstående paradigm tas ofta upp till diskussion av olika forskare inom
biblioteksvetenskapen, när folkbibliotekens framtida roll diskuteras. Olika
förändringsprocesser pågår i samhället, hur dessa påverkar bibliotekens verksamhet
undersöker Höglund med flera i ett forskningsprogram om Bibliotekens
förändringsprocesser. Exempel på frågor som tas upp är den nya
informationsteknologin och de nya medieformer som hela tiden utvecklas och dess
påverkan på bibliotekets service, hur denna påverkan förändrar bibliotekens övriga

                                                
19 Paradigm kan definieras som ett antal idéer om vad man anser vara centrala fenomen inom ett
vetenskapligt område (Ginman i Höglund, 1995, s.9).
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verksamhet och de värden biblioteket står för. Genom intervjuer och enkäter undersöks
bibliotekspersonals attityder och inställning i olika frågor som handlar om förändring
och utveckling i verksamheten och om vad som ska prioriteras. Lässtimulans är ett av
de viktiga områden bibliotekspersonalen vill utveckla och förbättra på biblioteken. När
det gäller biblioteksroller så är stödet till äldre och handikappade en av de roller som
prioriteras högt. Sammantaget så vill biblioteken främst utveckla och förbättra sin
kärnverksamhet men samtidigt finns en öppenhet för nya medier, då främst Internet
(1997, s.5-21).

6.2 Bibliotekets och bibliotekariens pedagogiska roll

Bibliotekets och bibliotekariens pedagogiska roll måste ses i det sammanhang och i den
kontext biblioteket verkar och hänger samman med de förutsättningar som ekonomiska
och personella resurser skapar, men även med organisations- och ledningsstrukturer
(Limberg, 2002, s.8, 11). En viktig uppgift för bibliotekarier i alla sorters bibliotek är att
skapa och tillgängliggöra ett funktionellt mediebestånd. Vad som är funktionellt varierar
beroende på vilken typ av bibliotek det gäller (ibid., s.19). Användarundervisning har
under många år varit en viktig uppgift för biblioteken, av både barn, ungdom och
allmänhet. Allt eftersom informationstekniken utvecklats och informationsflödet har
ökat, så har också behovet av användarundervisning i informationssökning växt och
blivit allt större del i bibliotekariens arbetsuppgifter (Thomas, 1999, s.1-16). En annan
”klassisk” men viktig uppgift är att förmedla litteratur och väcka läslust, till exempel
genom bokprat med olika grupper av människor. Man kan alltså urskilja flera delar i
den pedagogiska roll bibliotekarien har; undervisande, handledande och förmedlande,
mer eller mindre aktiv. I sin pedagogiska roll motiverar bibliotekarien, hon/han skapar
förväntningar inför det hon/han vill förmedla. Bibliotekarien bör tänka på lämplig
svårighetsgrad för den/dem hon riktar sig till. Den pedagogiska rollen inriktas på att lära
användaren tillgänglighet till texten men i hög grad också att lära sig använda
biblioteket. Sin pedagogiska talang har man som bibliotekarie användning för både i det
vardagliga mötet med användarna men också när man ordnar någon utställning eller
annat större arrangemang (Karner Smidt, 1994, s.10).

Ett folkbiblioteks pedagogiska roll är betydligt bredare än motsvarande roll för till
exempel ett skolbibliotek. Folkbiblioteket har många skilda användare och ska
tillfredsställa många olika behov, allt ifrån den komvuxelev vars skola inte har något
bibliotek till den utvecklingsstörde som vill låna en lättläst bok. På samma sätt som det
för skolbiblioteket är väsentligt med ett fylligt och väl sammansatt bokbestånd är
bokbeståndets sammansättning på ett folkbibliotek lika betydelsefullt för dess
användare (Limberg, 2002, s.37). När man känner sina användare och vet vem man vill
nå med speciella arrangemang, då är man en professionell förmedlare (Karner Smidt,
1994, s.10). Som vi tolkar det menar Karner Smidt att om man som förmedlare vill nå
till exempel gruppen utvecklingsstörda riktar man sig direkt till dem. Med den
pedagogiska rollen i åtanke anpassas bibliotekets utbud efter gruppens behov och
biblioteket marknadsför sig inför gruppen. Rent praktiskt skulle en sådan satsning
kunna innebära att bibliotekarien med ansvar för särskilda tjänster besöker olika
gruppboenden och dagcenter i bibliotekets upptagningsområde eller bjuder in de
utvecklingsstörda till biblioteket för att presentera vad som finns tillgängligt.
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6.3 Bibliotekariens roll som litteraturförmedlare

Även om bibliotekarier är beredda att ompröva sin yrkesroll och öka prioriteringen av
till exempel informationsuppgifter, så betraktas ändå förmedlingen av skönlitteratur
som en av de viktigare uppgifterna i biblioteket. I Jofrid Karner Smidts avhandling om
litterär smak och litteraturförmedling bland bibliotekarier i norska folkbibliotek,
instämmer 97 % av de tillfrågade i surveyundersökningen i detta. Bara 11 % av dem
tycker att informationsförmedlingen är viktigare än förmedlingen av skönlitteraturen
(2002, s.127). Flera av de nio intervjuade informanterna tycker att
utvecklingstendenserna i samhället gör att litteraturförmedlingen ofta nedprioriteras när
nyttovärdet diskuteras inför tillförandet av resurser till verksamheten. Krav från skola
och utbildningssektor och satsningen på IT blir konkurrerande verksamhetsområden till
kulturdelen och det blir svårt att uppfylla de tre rollerna lika väl. En av informanterna
uttrycker detta på följande sätt:

Og det som er litt mer negativt, er at enkelte tror at biblioteket ikke skal være
noe kulturelt, det skal være en informasjonssentral. Alt skal nå dreie seg om
IT, om kunnskap og dag til dag informasjon. Det kulturelle kommer litt i
bakgrunnen. Det er æ litt redd for. […] Æ tror at vi må se på det her med
kultur og informasjon og kunnskap som tre sider av samme sak. Vi skal drive
alle delene. Vi kan icke bare peile oss inn på én. Men vi må icke glemme
kulturdelen. Æ tror den blir viktigere og viktigere (Karner Smidt, 2002,
s.269).

Samtidigt så konstaterar informanterna att det är IT och informationsförmedling som
har högst status i biblioteksmiljön, även om många av dem har en kluven inställning till
prioriteringen av denna del framför litteraturförmedlingen. Något som förvånar Karner
Smidt är att ingen uttalar att litteraturkunskap ger status. Detta skapar en grund för
diskussioner om i vilken grad tongivande personer i biblioteksmiljön och bibliotekarier
betraktar sig som aktörer på det litterära fältet, eller om de primärt orienterar sig i andra
riktningar (Karner Smidt, 2002, s.271). I Höglunds undersökning i frågan om attityder
till utveckling av biblioteksverksamheten, så är det bibliotekscheferna som oftast
prioriterar IT och Internet högst, i betydligt högre grad än övrig personal (1997, s.15).

Karner Smidts informanter nämner många olika strategier för litteraturförmedling i
undersökningen. Bokprat är en vanlig förmedlingsstrategi när man till exempel
presenterar nyutkommen litteratur, dessa arrangemang kan äga rum i biblioteket eller på
ställen bibliotekarien blir inbjuden till för att informera om litteratur. Några av
bibliotekarierna använder sig också av lokalradion för bokprat av varierande omfång
och ibland skriver de bokrecensioner i lokalpressen. Bokutställningar i biblioteket är en
annan vanligt förekommande och prioriterad förmedlingsform. Själva boksamlingen
och det sätt den presenteras på är också en del i litteraturförmedlingen. Men allra
viktigast anser de flesta att den personliga kontakten är, när låntagaren vill ha råd om
litteratur. Fast denna typ av referenssamtal är ofta tidskrävande, så tidsaspekten medger
inte alltid denna typ av förmedling (2002, s.260-261).

Två huvudsakliga förmedlingsformer diskuteras i Karner Smidts undersökning:

• Efterfrågansstyrd förmedling - att biblioteken ska erbjuda största möjliga urval och
bredd i sortimentet, sätta låntagaren i centrum. Låta låntagarnas intressen styra
förmedlingen, att inte medvetet ställa kvalitetskrav och påverka låntagarna genom
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en nedlåtande attityd mot viss litteratur, bara om låntagarna söker tips om nya typer
av litteratur kan man försöka vägleda till andra spår

• Aktivt rekommenderande och bildande förmedling – styrs lite mer av
folkbildningstanken, att informera om litteratur och vägleda till litteratur som inte
låntagarna alltid känner till, att utveckla låntagarnas smak, men på ”rätt” sätt. Detta
kan vara lättare att tillämpa vid bokprat om olika böcker i grupp än vid enskilda
samtal

(Karner Smidt, 2002, s.260-267)

Att bibliotekets utbud av tjänster skall styras av låntagarnas önskemål sätts ofta mot
folkbildningstanken som tidigare var den ideologi som dominerade folkbibliotekens
verksamhet. Informanterna tycker inte att de två ovanstående förmedlingsformerna står
i motsats till varandra, båda har sina fördelar och är användbara vid olika tillfällen, den
ena formen behöver inte utesluta den andra (ibid.). Vilket sätt man väljer att förmedla
litteraturen måste bero på vilka grupper man förmedlar till. Det som är avgörande är
hur väl man känner sina användare, hur väl man känner individerna i gruppen.

6.4 Läsandets cirkel

Läsandets cirkel är en modell som utformats av Aidan Chambers. Chambers är
litteraturpedagog men även författare som skriver barn- och ungdomsböcker. Han är
mycket engagerad i arbetet med att barn och ungdomar ska ha tillgång till bra böcker
och är känd över världen som föreläsare. I boken Böcker omkring oss: om läsmiljö
presenterar Chambers läsmiljöns huvudsakliga aspekter, med vilket han avser
läsningens sociala sammanhang, det runt omkring oss som påverkar oss som läsare
(1994, s.9). Modellen är tänkt att användas för barn, som boksamtalsmetod och för att
stimulera till läsning. Men vi anser att den lika gärna kan användas som metod för att
förmedla litteratur till utvecklingsstörda personer. Cirkelns olika delar passar lika bra
om man tänker på dem utifrån de utvecklingsstördas perspektiv.

6.4.1 Chambers modell

Chambers modell består av fyra delar; vuxenstöd, att välja, att läsa och reaktion/respons
(se figur 1). I hans modell är det ett
vuxenstöd som är det centrala i
modellen och runt detta vuxenstöd
cirkulerar läsprocessens olika
delar. Enligt Chambers kan man
förklara de olika delarnas funktion
i cirkeln på följande sätt. Varje
gång man ska läsa börjar man med
att välja. Dessa val påverkas av en
mängd olika faktorer som i sin tur
är helt beroende av att det man vill
läsa finns tillgängligt. Valet beror
inte enbart av den fysiska
tillgängligheten, hur böckerna
presenteras för oss är också mycket
viktigt (1994, s.12-13). Om man

VUXENSTÖD

ATT LÄSA
(Tid att läsa,
Högläsning,

Tyst läsning.)

” Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”

Organiserade bok samtal
”Vardagsprat” om böcker.

REAKTION/RESPONS

ATT VÄLJA
(Bokbestånd, åtkomlighet
tillgänglighet, skyltning

och presentation)

Figur 1.Läsandets cirkel av Chambers, 1994, s.11.
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inte läser det man valt är det meningslöst att lägga ner tid på att välja. Chambers
poängterar att läsning är så mycket mer än att bara avkoda tecken på ett papper.
Läsandet cirkel visar att läsning består av ett flertal aktiviteter. Läsandet måste få ta tid,
böcker kräver dessutom koncentration och uppmärksamhet. Mycket av nöjet med att
läsa en bok ligger i att förstå mönster i till exempel handlingen, personerna och språket.
Läsningen bör ske regelbundet i lugna miljöer så att det är lättare att koncentrera sig
(Chambers, 1994, s.13-15). När det gäller reaktion och respons är det speciellt två
reaktioner som är viktiga att ha i åtanke. Den ena handlar om att uppleva samma
positiva situation igen, läsandet leder till en önskan om att läsa om boken, läsa något
liknade eller helt enkelt bara läsa igen. Den andra reaktionen är att man blir så berörd av
en bok att man inte kan låta bli att prata om den. Denna reaktion är ett sätt att bearbeta
den upplevelse man haft när man läste, att förstå varför boken var så viktig och att
förmedla dessa känslor till andra människor. Samtal om böcker tar sig uttryck i två
former, informellt vardagsprat och organiserade boksamtal. Dessa olika former av
boksamtal är ytterst sociala aktiviteter, när man kommunicerar om och delar med sig av
sina läsupplevelser. Det organiserade boksamtalet är dock mer ifrågasättande,
jämförande och kritiskt (ibid., s.16, 104). Vuxenstödet, som alla andra delar i läsandets
cirkel kretsar runt, är just det stöd och den förebild som barn behöver, någon som kan
vägleda och hjälpa till att övervinna eventuella hinder (ibid., s.18).

6.4.2 Vår bearbetning av Chambers modell

I vår omarbetade modell tänker vi oss att man istället för vuxenstöd placerar biblioteks-
och omsorgspersonalens förmedlande roll som det centrala i modellen (se figur 2). De
perifera delarna i modellen förblir de samma, men med lite annan innebörd. Om vi
börjar med Att välja så är det är inte så självklart att man som utvecklingsstörd individ
väljer själv, många är utlämnade till antingen biblioteks- eller omsorgspersonalen. Men
tillgängligheten är avgörande på samma sätt som Chambers menar i sin modell, kanske
ännu viktigare eftersom de utvecklingsstörda i många fall är beroende av anpassad
litteratur. Tillgänglighet är ju så mycket mer än den fysiska tillgänglighet man oftast
tänker på, den fysiska tillgängligheten har ju dessutom flera aspekter. En annan del i Att
välja är presentationen av böcker, när man vänder sig till utvecklingsstörda är det
mycket viktig att frontexponera i så stor omfattning som möjligt. Denna fråga handlar
mycket om utrymme men går oftast att lösa. Att läsa innebär att man måste avsätta tid

för läsningen. När det gäller de
utvecklingsstörda så är det oftast
beroende på om personalen har eller
tar sig tid att läsa, om man har
rutinen att läsa högt och att den
rutinen ingår som en naturlig del i
vardagen. Att läsa handlar också om
att förstå innehållet i det som man
läser eller tar del av när någon annan
läser högt. Lättläst litteratur ger
dessa förutsättningar för
utvecklingsstörda personer. Man får
inte heller glömma det nöje läsning
ger och det lugn som kan omge en
lässtund. Lässtunder kan också var
ett bra tillfälle för den

ATT LÄSA
(Tid att läsa,
Högläsning,

Tyst läsning.)

” Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”

Organiserade bok samtal
”Vardagsprat” om böcker.

REAKTION/RESPONS

ATT VÄLJA
(Bokbestånd, åtkomlighet
tillgänglighet, skyltning

och presentation)

Figur 2. Vår bearbetning av Chambers modell, 2003

Bibliotekariens och
omsorgspersonalens

förmedlande roll
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utvecklingsstörde individen att öva upp koncentrationsförmågan på ett naturligt sätt.
Reaktion/respons kan fungera som en ventil för att sätta ord på andra upplevelser än just
det man läst. Boken och läsningen kan användas för att bearbeta olika känslor och
händelser. När man arbetar med utvecklingsstörda personer handlar mycket om
repetition av olika moment och att läsa samma bok om igen kan vara ett sätt att skapa
trygghet. Den största betydelsen i vår modell har biblioteks- och omsorgspersonalen
eftersom de har en förmedlande roll. Den utvecklingsstörde individen är beroende av
dessa personalgrupper. Bibliotekspersonalens roll ligger i att tillhandahålla, presentera
och vara ett stöd vid val av litteratur. Bibliotekspersonalen har också en viktig uppgift i
att stimulera omsorgspersonalen i deras roll som läsombud och även att bokprata för de
utvecklingsstörda. Omsorgspersonalens uppgift är att skapa lässtunder, gärna planerade,
i grupp eller enskilt, på gruppboendet eller på dagcentret, att se till att det finns böcker
på boendet/dagcentret, att samtala om böckerna, att vara ett stöd för den
utvecklingsstörde vid val av litteratur. Om man vill använda modellen som ett
hjälpmedel kan man ställa frågor riktade mot de olika delarna i modellen, för att få
läsningen att fungera på ett bra sätt.

6.5 Empowerment – Bemyndigande

Empowerment är en form av makt som kan definieras som egenmakt och möjlighet till
självbestämmande. Empowerment inkluderar att man har möjlighet till inflytande och
delaktighet. Bakom begreppet finns en filosofi som grundar sig på allas lika värde och
jämställdhet (Renblad, 2001, s.11). Bemyndigande är den översättning av det engelska
begreppet empowerment som enligt Sven Jarhag innebär ”att den funktionshindrade
personen själv, eller tillsammans med företrädare, har kontroll över de beslut och
handlingar som rör honom eller henne” (Jarhag, 2001, s.23). Sven Jarhag är socionom
och har disputerat med avhandlingen Planering eller frigörelse, där han skriver om hur
bemyndigande som process är verksam för de utvecklingsstörda på tre samhällsnivåer,
individ, grupp och kommun.

Empowerment är både teori och praktik enligt Gutiérrez med flera och handlar om
makt, maktlöshet och förtryck och påverkan på den enskilde (Gutiérrez i Jarhag 2001,
s.31). För att empowerment ska komma till praktisk tillämpning redovisar Gutiérrez tre
begrepp som underlättar det praktiska genomförandet. Dessa begrepp är följande:

• Man ska vara klar över vilket målet med empowerment är, ”att öka den
personliga, mellanmänskliga och ömsesidiga makten”

• Empowerment är en process som kan finnas på såväl personlig, ömsesidig och
interpersonell nivå som på samhällsnivå i form av intervention, processen består
av ett flertal subprocesser

• Empowerment sker genom metoder för intervention i vilka man inberäknar
baserna för samarbetets hjälpande relationer; förtroende, erfarenheter av
personlig makt, ett accepterande av individens problemdefinition, att på ett
aktivt sätt innefatta individen i förändringsprocesser. Förändringsprocesserna
ger möjlighet för den utvecklingsstörde att själv använda sin påverkan så att
hon/han får inflytande över sitt liv

(Gutiérrez i Jarhag 2001, s.31)

”Möjligheterna att ’maktgöra sig’ är dock nära förknippade med förmågan att hävda sin
rätt, vilken i sin tur är starkt beroende av hur man kommunicerar med omvärlden. Om
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man inte kan få en effektiv kontakt blir man maktlös.” Människor med inlärnings- och
talsvårigheter, utvecklingsstörningar hör till denna grupp (Starrin & Forsberg, 1997,
s.129). På individnivå kan bemyndigande skapa förutsättningar och möjligheter att
kontrollera sin vardag. Denna kontroll kan innebära att man har möjlighet att välja var
man själv vill bo eller något så enkelt som att välja vilken bok man vill läsa, om man
vill läsa. Bemyndigande är en process som innefattar hela livssituationen för den
funktionshindrade och dess motsats är den förmyndarmentalitet som ibland förekommer
när andra människor tar över och bestämmer åt den funktionshindrade (Jarhag, 2001,
s.23). I stort präglas samhällets inställning och relation till de funktionshindrade
människorna antingen av ett bemyndigande eller av ett icke-bemyndigande
förhållningssätt (ibid., s.24). När man ser på möjligheterna för varje funktionshindrad
individ att uppnå ett bemyndigande stöds denna tolkning av olika aspekter på
deltagande. Prestby med flera drar slutsatsen att en persons medverkan är en givande
process genom vilken individen ”kan erhålla färdigheter, kunskaper, självförtroende,
politisk medvetenhet och praktiskt erfarenhet”. För att en individ ska kunna växa och
utvecklas i ett personligt bemyndigande är alla dessa faktorer nödvändiga (Prestby i
Jarhag, 2001, s.39).

Om man sammanfattar alla dessa förklaringar på vad empowerment innebär, betyder
empowerment för oss den enskilda individens rätt till självbestämmande och att
individen ges möjlighet att bestämma. I alla situationer är det naturligtvis inte
genomförbart men den utvecklingsstörde måste ges möjlighet att själv bestämma även
om det bara gäller en så enkel sak som att välja vad man ska läsa.

6.6 Valsituationen

Kerstin Färm har i sin rapport Minivärlden studerat hur utvecklingsstörda människor
beter sig i en specifik valsituation och hur personalen agerar i densamma. Många vuxna
utvecklingsstörda har vuxit upp på institution och är därför ovana vid att ta egna beslut
utefter sina egna preferenser. De har oftast stött på valsituationer av en- eller
tvåvalskaraktär och mindre sällan flervalssituationer, dessa flervalssituationer upplevdes
många gånger frustrerande, även för personalen som tog över och bestämde åt den
utvecklingsstörde individen oavsett vad det gällde. Färm kommer också till slutsatsen
att de utvecklingsstörda personerna inte fått uppleva glädjen med att göra ett lyckat val
och inte heller besvikelsen med att göra ett mindre lyckat val eftersom de inte fått
möjlighet att själva välja. Däremot kopplas dessa känslor ihop med någon annans val
och handlande, något de inte kunnat påverka själva. Resultatet blir att de signaler
omgivningen ger är att de inte är kompetenta. Sammantaget menar Färm att
bokvalssituationen är mycket komplicerad eftersom de utvecklingsstörda har svårt att
uttrycka sina behov och önskemål utan är mer lyhörda för andra människors önskemål
än sina egna. I bokvalssituationen finns inget givet rätt eller fel (1995b, s.96-97). Färm
tar upp några exempel på valssituationer som utvecklingsstörda med
institutionsbakgrund har upplevt:

• Val med ett alternativ: det finns bara en bok att välja eller välja bort, väljer man bort
den blir man utan

• Val mellan två givna alternativ: valet står mellan två böcker
• Val mellan flera styrda och/eller rekommenderade alternativ: den person som väljer

ut böckerna väljer alternativ han/hon tror passar den utvecklingsstörda



31

• Val mellan flera alternativ utan styrning: den utvecklingsstörde väljer själv av de
alternativ som finns

(Färm, 1995b, s.98-99)

Men valsituationen kan också fokusera på de konsekvenser valet ger för den
utvecklingsstörde, det kan vara lättare för den utvecklingsstörde att förstå och ta till sig
konsekvenserna av valet om han/hon får välja själv:

• Negativa konsekvenser: om du väljer den där ömtåliga boken kanske den går sönder
och du blir utan bok

• Positiva konsekvenser: om du väljer denna bok som handlar om Danmark så vet du
lite om landet när vi åker dit på semestern

• Hotfulla eller villkorliga konsekvenser: välj vilken bok du vill, men väljer du den
om idrott så läser jag den inte för det är det tråkigaste jag vet

• Mutval: välj boken som handlar om växter istället för den som handlar om sex, så
ska jag hjälpa dig plantera växter på din balkong, där du gillar så mycket att sitta

• Förnuftsval: jag tycker du ska välja den här boken om scouter, eftersom du ska börja
i scouterna till hösten får du nytta av ditt val både nu och sedan

(ibid., s.99)

Färm ger också exempel på olika strategier som användes i valsituationer dels av de
utvecklingsstörda, dels av personalen och dels gemensamt:

• Att vara tillagsstrategin: de utvecklingsstörda visar på ett tydligt sätt att de vill vara
till lags. Valet av bok kan snabbt ändras om de på något sätt förstår att till exempel
personalen har en annan åsikt. Det är svårt att avgöra om detta beteende är invant
eller om de faktiskt behöver hjälp

• Autonomistrategin: personalen låter de utvecklingsstörda välja själva, hjälper bara
till om de blir ombedda och ger positiv respons när bokvalen är avslutade

• Samarbetsstrategin: bygger på samarbete mellan personal och utvecklingsstörda,
vilket betyder att personalen använder sina kunskaper om den enskilde individens
bakgrund, kompetens och intressen. Genom att se på individens reaktioner inför
olika böcker som presenteras kan man avgöra vilken bok den utvecklingsstörde är
intresserad av

• Medlarstrategin: personalen fungerar som medlare för att undvika situationer som
kan innebära konflikter mellan de utvecklingsstörda i valsituationen

• Styrningsstrategin: tillämpas då valsituationen skapar oro och blir svår att hantera
för den utvecklingsstörde. Personalen ingriper och hjälper till att göra valet för att
dämpa denna oro

• Förmyndarstrategin: personalen gör valet utan att ta hänsyn till om den
utvecklingsstörde har egna önskemål eller vill vara med och bestämma, utan
personalen väljer det man anser vara mest passande för den utvecklingsstörda

I alla förekommande situationer är agerandet i valsituationen beroende av kontext,
personer och relationer (Färm, 1995b, s.102-104). Ovanstående valsituationer och
strategier gäller naturligtvis inte bara vid bokval utan även i andra vardagliga
situationer. Valsituationen är nära relaterad till bemyndigande och självbestämmande
men är ofta frustrerande situationer för de utvecklingsstörda på grund av att många av
dem är ovana vid att själva fatta beslut.
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6.7 Bemötande

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är förbättrande av bemötandet ett
prioriterat arbetsområde. Många funktionshindrade möts av konservativa attityder när
de ska delta i samhällslivet och dessa hinder ”konserverar ett utanförskap” (Uppföljning
av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, 2002). För att förbättra
bemötandet har en mängd olika åtgärder genomförts för att förankra de grundläggande
värderingarna om allas lika värde och allas lika rätt att bemötas med respekt. Bland
annat har riksdagen antagit ändringar i regeringsformen för att motverka diskriminering
av funktionshindrade. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga
levnadsförhållanden för personer med funktionshinder och Sisus, Statens institut för
särskilt utbildningsstöd, har fått regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om
bemötande av personer med funktionshinder. Från Allmänna arvsfonden har man avsatt
medel för att kunna genomföra kulturprojekt där syftet är att minska fördomar om
personer med funktionshinder (Uppföljning av den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken, 2002).

Bemötande som begrepp är svårt att definiera eftersom det ligger närmare begreppet
beteende än attityd. Vad som avses är den sociala realiteten, vardagens möten och
utbyten av ord och handlingar. Det dåliga bemötandet blir en daglig erinran om ett
samhälleligt förtryck. Inom forskning om bemötande och attityder till personer med
funktionshinder finns i huvudsak två modeller, den medicinska och den sociala. Den
medicinska modellen innebär att handikappet uppfattas som en personlig egenskap
medan den sociala modellen ser handikappet som mötet mellan individ och det samhälle
som domineras av ickefunktionshindrade människor, där detta samhälle gör individen
handikappad i olika situationer. Det relativa handikappbegreppet, som tillhör den
sociala modellen, har blivit mer och mer framträdande under de senaste årtiondena och
ur detta synsätt bör handikappet ses som effekten av att samhället misslyckats med att
anpassa sig till de funktionshindrades behov (Michailakis, 2002, s.1). Det som utmärker
den officiella synen på människor med utvecklingsstörning är respekten för
människovärdet och tolkningen att det finns möjligheter att utveckla ett meningsfullt
liv. Flertalet forskare klargör att förmågan att påverka sitt vardagsliv, det vill säja att
fatta egna beslut och göra egna val är starkt inskränkt för utvecklingsstörda personer.
”Formellt sett har de rätt att bestämma över det egna livet men det är långt ifrån hur det
verkligen fungerar.” (ibid., s.2-3).

I och med den förändring som skett de senaste årtiondena träffar allmänheten oftare på
utvecklingsstörda personer ute i samhället. I en undersökning av attityder till samtliga
gruppbostäder i Sverige visar det sig att 13 % av dem som bor granne med
gruppbostäder är negativt inställda till att ha utvecklingsstörda som grannar.
Erfarenheterna av avvecklingen av vårdhemmen för utvecklingsstörda har enligt
forskare inte lett till större kontakt med grannar och andra. Men det finns också andra
undersökningar som visar att människor som bor i samma områden som
utvecklingsstörda har mera positiva attityder än de som bor i områden där det inte finns
gruppbostäder (Michailakis, 2002, s.5). Den allra största orsaken till negativa attityder
och negativt bemötande är okunskap och osäkerhet. Bemötande är i grunden en fråga
om människosyn som förändras över tid och överensstämmer med annan utveckling i
samhället, som till exempel lagstiftning. Om man skapar förutsättningar för
utvecklingsstörda personer att tillhöra samhället, att vara grannar, arbetskamrater eller
medmänniskor först då kan man bearbeta de föreställningar och klichéartade
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uppfattningarna som finns. Frågan är bara vad som egentligen är att betrakta som
positiv attityd och ett gott bemötande? Är det inte en medborgerlig rättighet alla
människor har, oavsett funktionshinder, att bli bemött på ett värdigt sätt? (ibid., s.9-10).

Frågan om bemötande får särskilda dimensioner när det handlar om människor som har
svårt att föra sin egen talan. Det möte som sker mellan den funktionshindrade och
personalen formas av många andra än de som är närvarande. De beslut en kedja av
personer på flera nivåer tar, skapar förutsättningar för det bemötande den
utvecklingsstörda får. Samhällets syn på människor med funktionshinder börjar med de
grundläggande förutsättningar som man kan kalla strukturellt eller kollektivt
bemötande. Livsvillkoren formas av det kollektiva bemötandet i form av till exempel
tillgänglighet och möjlighet att ta del av information och få tillgång till kultur och
teknik. Stor betydelse har det också om det finns tillgång till hjälpmedel och personlig
assistans när tillgängligheten inte räcker till. De nedskärningar som görs och de
försämrade resurser detta leder till, påverkar personalens arbetsvillkor och har i sin tur
betydelse för hur man bemöter de utvecklingsstörda och deras anhöriga (Sjöberg, 2002,
s.8-9).

Karin Renblads rapport Empowerment: Hur resonerar personer med
utvecklingsstörning om inflytande, bemötande, sociala relationer samt information-/och
kommunikation tar upp de konferenser Studieförbundet Vuxenskolan anordnade för
personer med utvecklingsstörning under åren 1995-2000. Konferenserna har haft olika
teman och de utvecklingsstörda deltagarna har tillsammans diskuterat teman som Du är
okey och Rätt sätt, du och andra tillsammans. I resultatet sammanfattas de åsikter och
ståndpunkter som kommit fram under diskussionerna.

Att få ett bra bemötande är för många en självklarhet. För personer med
funktionshinder av skilda slag är så dock inte fallet. Att bli bemött med
respekt och att få den hjälp man behöver men varken mer eller mindre är
viktigt. Det förekommer att man ibland känner sig kränkt i olika situationer.
(Renblad, 2001, s. 21, 43).
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7. Metod

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi använt oss av i uppsatsarbetet.
Vi berättar om vårt tillvägagångssätt vid materialinsamlingen och om hur vår
informationssökningsprocess framskridit. Vi tar också upp hur vi gick tillväga inför och
vid genomförandet av intervjuerna och försöker beskriva våra tankar och avsikter när
det gäller urval och avgränsningar. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om bearbetningen
av analysmaterialet.

7.1 Metodval för materialinsamling

Vi har valt att använda en kvalitativ metod för denna uppsats. Vi valde att göra
intervjuer eftersom vi bedömde att det skulle passa vår undersökning bäst. Vi har
intervjuat bibliotekarier, läsombud och en samordnare för Centrum för lättläst.
Intervjuerna har kompletterats med litteraturstudier. Vi har inte kunnat använda oss av
personliga intervjuer vid alla tillfällen eftersom vi av geografiska orsaker inte haft
möjlighet att intervjua vissa av läsombuden personligen. För att få samma
förutsättningar i intervjuerna med läsombuden beslutade vi därför att genomföra dessa
via e-post. Vi är medvetna om att det blir skillnader i svaren när man använder sig av
två olika intervjuformer. Men vi tror ändå att vi utifrån våra övergripande teman har
lyckats utforma intervjufrågor som blivit likvärdiga både för bibliotekarierna och för
läsombuden och som har fungerat i båda situationerna.

När det gäller bibliotekarierna har vi använt oss av en semistrukturerad intervjuform för
att den tillåter informanterna att använda sina egna ord och utveckla sina tankar. En
semistrukturerad intervju innebär att intervjun kretsar kring några övergripande teman
tillsammans med vissa frågor. Den intervjuade uppmanas att själv berätta om vissa
teman och intervjuaren skjuter in följdfrågor och frågar endast direkt om det är något
hon/han saknar (Repstad, 1999, s.64-65). Som stöd vid intervjuerna används en
frågemanual för att få igång ett öppet samtal. Vi ville i största möjliga mån försöka
undvika medveten styrning och påverkan under samtalen men manualens syfte var att
ändå se till att de frågeställningar vi hade besvarades. De personliga intervjuernas syfte
är att ge en inblick i bibliotekariernas uppfattning och syn på de utvecklingsstördas
situation och förhållande till litteratur och läsning. Detta var ett bra sätt för oss att
upptäcka specifika saker i frågor som är komplexa. Förfaringssättet innebär att
undersökningen blir mera djupgående och detaljerad (Denscombe, 2000, s.135-136).
Metoden är tidskrävande eftersom varje intervju kan ta lång tid att genomföra och
analysera, därför är antalet intervjuer begränsade. Vi antog denna kvalitativa ansats
eftersom vi var mest intresserade av innehåll och inte var ute efter att räkna förekomster
eller att generalisera. Det primära är att komma fram till svaret på frågan ”vad anser de
själva att de gör?” (Repstad, 1999, s.12). I vårt fall ville vi mer specificerat få svaret på
frågan ”vad anser de själva att de har för uppfattning?” Frågan i sig var inte avsedd att
besvaras av våra informanter, den har legat till grund för och hjälpt oss vid
utformningen av intervjufrågorna.

Beträffande intervjuerna med läsombuden skickade vi ett frågeformulär via e-post till
dem. Denna intervjuteknik liknar den semistrukturerade intervjun men skillnaden ligger
i att frågor bestämda. Den utfrågade personen blir alltså mer styrd än i en
semistrukturerad intervju men kan ändå förklara vad han menar. Vi har också haft
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möjligheten att återkomma till våra informanter och fått klargörande kring vissa frågor
där svaren varit något otydliga eller om vi har behövt ställa någon följdfråga.
Frågeformuläret var så utformat att det krävdes att informanten svarade med hela
meningar och förklarade sina ståndpunkter.

För att få en grundförståelse för de utvecklingsstördas situation i samhället när det gäller
förhållandet till litteratur och läsning och en uppfattning om vad som görs inom
omsorgsverksamheten och på biblioteken har vi studerat olika former av litteratur.
Denna litteratur har till stor del bestått av rapporter, uppsatser och avhandlingar om
läsning och litteratur i omsorgen, men även av vetenskapligt material inom biblioteks-
och informationsvetenskapen. De utvecklingsstördas situation i samhället har förändrats
mycket under de senaste decennierna så många av de äldre undersökningar som finns
tillgängliga känns inte så aktuella idag för vårt syfte. Vårt huvudsakliga material består
därför av litteratur som är publicerad från 1991 och framåt, med några få undantag. Att
vi dragit gränsen vid just detta år beror på att de rapporter som publicerades då är tidiga,
men ändå aktuella rapporter om läsning av lättlästa böcker.

7.2 Avgränsningar, urval och tillvägagångssätt

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att handla om vuxna utvecklingsstörda, som bor i
olika former av gruppbostäder. Eftersom mycket i denna uppsats handlar om läsning
och läsombudsverksamhet, så blir valet av vuxna utvecklingsstörda ganska givet
eftersom läsombudsverksamheten främst riktas mot denna grupp av människor. Många
vuxna och äldre utvecklingsstörda är uppväxta på institutioner av olika slag och har i
många fall, inte haft så stor tillgång till böcker och läsning, medan däremot barn och
unga utvecklingsstörda idag ofta växer upp i hemmiljö under liknande förhållanden som
andra unga.

Att vi valt att enbart intervjua personal med anknytning till de utvecklingsstörda och
inte de utvecklingsstörda själva grundar sig i de svårigheter som sådana intervjuer kan
ge upphov till. Problemen med att använda sig av utvecklingsstörda informanter är
flera, dels kan det vara svårt att klargöra vad forskningen behandlar, eftersträvar och
resulterar i men också att rent praktiskt genomföra till exempel en intervju med en
utvecklingsstörd person. Ett annat problem kan vara hur man ska förklara att det är
frivilligt att delta och att det är tillåtet att avbryta deltagandet om man ändrar sig och
inte vill vara med efter ett tag (Färm, 1999, s.80). Eftersom vi också har en önskan om
att fokusera på biblioteks- och omsorgspersonalens roller i denna uppsats, har vi istället
valt att intervjua dessa yrkesgrupper. Trots de moraliska och etiska dilemman som
finns, är ju forskning som handlar om utvecklingsstörda och deras liv och livssituation
inriktad på att förstå och tolka människors livsvillkor och förhoppningen är att den
kommer att leda till ökad insikt och kunskap om gruppen (Färm, 1999, s.79).

Övergripande kan sägas att bedömningsgrunden för urvalet har varit att de utvalda
personerna ska ha viktig och relevant information att förmedla när det gäller uppsatsens
frågeställningar (Repstad, 1999, s.67), det känns varken meningsfullt eller givande att
intervjua bibliotekarier som inte har någon fungerande verksamhet för utvecklingsstörda
eller omsorgspersonal som inte överhuvudtaget läser för de utvecklingsstörda.
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Med hänsyn till alla våra informanters integritet har vi valt att använda oss av fiktiva
namn på både personer, biblioteksorter, bostadsorter och andra geografiska namn i
intervjumaterialet.

7.2.1 Bibliotekarierna

Eftersom vi ville undersöka vilken roll bibliotekspersonal har för de utvecklingsstördas
tillgång till litteratur så kontaktade vi en bibliotekskonsulent på regionbiblioteket, som
arbetar med bibliotekets särskilda tjänster, för att få tips om bibliotek som hon bedömde
ha en fungerande verksamhet för utvecklingsstörda grupper. Utifrån hennes
rekommendationer valde vi sedan ut fyra bibliotekarier som arbetade med denna
verksamhet, dessa kontaktade vi med en förfrågan om intresse av intervjumedverkan.
En av dessa bibliotekarier tyckte att bibliotekets verksamhet riktad till utvecklingsstörda
grupper, som tidigare varit bra, hade försämrats betydligt på grund av omorganisering
inom kommunen och hon gjorde bedömningen att den verksamhet som fanns för
närvarande inte skulle tillföra oss så mycket vid en intervju. Efter noggrant övervägande
valde vi då istället att kontakta en annan av de rekommenderade bibliotekarierna.
Eftersom vi bara gjorde fyra intervjuer, så ville vi genom dessa intervjuer få ut mesta
möjliga information om verksamheten för målgruppen, vilket vi trodde vi fick genom
att välja bibliotekarier som är ansvariga för bibliotekets särskilda tjänster. Vi valde att
inte skicka intervjufrågorna till våra bibliotekarieinformanter i förväg, för att
intervjuerna inte skulle bli för tillrättalagda och sakna spontanitet.

Tre av de utvalda informanterna arbetar på huvudbiblioteken i respektive kommun och
den fjärde informanten har sin arbetsplats på ett kommundelsbibliotek. Vi har dock inte
noterat några skillnader i intervjumaterialet på grund av detta, förutom att verksamheten
riktar sig mot ett mindre område, än de övriga biblioteken. Vi har upplevt att samtliga
informanter tagit mycket väl emot oss och avsatt gott om tid för intervjuerna och de har
kunnat genomföras i en ostörd miljö. I tre av fyra intervjuer har informanterna samtyckt
till att vi bandat intervjuerna. Detta medför att dessa tre intervjuer blev utförligare och
mera omfattande eftersom vi inte behövt nedteckna samtalen så noggrant, utan bara
gjort fältanteckningar som komplement. Trots att den fjärde intervjun inte blev lika
omfattande som de övriga, så upplever vi ändå att den innehållsmässigt ger oss den
information som behövs för att vi ska kunna presentera och analysera den på ett likartat
sätt som övriga intervjuer.

7.2.2 Omsorgspersonalen

När det gäller intervjuerna med omsorgspersonal tyckte vi att det viktigaste var att de
personer vi skulle intervjua var utbildade läsombud och att de arbetade på
gruppbostäder/dagcenter där läsverksamheten fungerade på ett bra sätt. Detta för att
även här få värdefull information, trots att vi endast genomfört tre intervjuer.
Intervjuerna med läsombuden genomfördes via e-post, av den orsaken att vi fick kontakt
med läsombud som det av geografiska skäl inte var möjligt för oss att träffa personligen.
Eftersom vi ville att förutsättningarna för dessa intervjuer skulle vara de samma valde vi
därför att intervjua alla läsombuden via e-post, även om vi skulle ha kunnat träffa några
av dem.

När vi intervjuade omsorgspersonalen var det viktigt för oss att de var utbildade
läsombud. Efter noga övervägande valde vi att intervjua några av de
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läsombudsinspiratörer20 som finns presenterade på Centrum för lättlästs hemsida. Av
orsaker som vi tidigare nämnt valde vi att intervjua omsorgspersonalen via e-post. Vi
fick omgående svar från två av de tillfrågade som var mycket positiva till att medverka
och markerade tydligt att de tyckte det var viktigt att lyfta fram dessa frågor. Eftersom
vi ville få tag på en ytterligare informant bestämde vi oss för att ta hjälp av tidigare
arbetskamrater och på så sätt fick vi kontakt med en informant till. Vi vill understryka
att denna informant inte tidigare var känd av någon av oss. Eftersom vi även här hade
önskat fyra informanter, skickade vi ytterligare förfrågan till fem olika ställen, en av de
tillfrågade var intresserad men kunde inte ställa upp på grund av tidsbrist och de fyra
övriga svarade inte.

7.2.3 Samordnaren på Centrum för lättläst

Vi har också valt att intervjua en samordnare på Centrum för lättläst. Vi anser att den
intervjun ger ytterligare en dimension åt resultatet eftersom han har lång erfarenhet av
arbete med läsombudsverksamhet. Han är ute både på bibliotek och på
gruppbostäder/dagcenter som representant för Centrum för lättläst. Han har dessutom
omfattande kunskaper om utvecklingsstörda och deras behov genom att han varit
verksam i FUB21 under många år.

7.3 Informationssökningsprocessen

Vår informationssökningsprocess har varit mycket dynamisk och vi har sökt
information i flera omgångar allteftersom behovet av information eskalerat. Vi har hela
tiden dokumenterat de sökningar som varit intressanta även om de kanske inte har känts
användbara just vid söktillfället. Detta har vi haft god nytta av under hela uppsatsarbetet
eftersom vi då har kunnat gå tillbaka till dessa källor och kontinuerligt kunnat
omvärdera dem, efter att själva ha kommit en bit längre i uppsatsprocessen.

Till att börja med sökte vi information och material i högskolebibliotekets katalog, i
LIBRIS och på vissa webbplatser vi kände till sedan tidigare uppsatsarbete på B-nivå,
till exempel FUB och Centrum för lättläst. Vi har även använt sökmotorer på Internet
som till exempel Google och då använt söktermer som till exempel utvecklingsstörda,
funktionshindrade, läsning, läsvanor, läsombud, kultur, bemötande, förmedling,
bibliotek/arier och omsorgspersonal i olika kombinationer. Efter etappseminariet och
träffar med vår handledare har vi fått nya infallsvinklar och tips som i sin tur lett till
vidare sökningar, vi har då använt oss av söktermer som bibliotek, pedagogik,
bibliotekspedagogik, litteraturförmedling och empowerment tillsammans med ovan
nämnda termer.

Något som förvånat oss är att det material som behandlar bibliotekspedagogik nästan
uteslutande handlar om skolbibliotekets pedagogiska roll, detta ämne verkar intressera
forskarna mest. Biblioteksarbetet handlar om pedagogik i många sammanhang, därför
tycker vi att det är underligt att det finns så lite material om det övriga pedagogiska

                                                
20 En läsombudsinspiratör är ett läsombud som har stor erfarenhet av att läsa för andra. De kan dela med
sig av sina erfarenheter och inspirera andra läsombud och övrig personal till läsning (Centrum för
Lättläst, 2003).

21 Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.
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arbetet. Till exempel i arbetet med vår målgrupp, utvecklingsstörda, använder sig
bibliotekarierna ofta av pedagogik, ändå finns det nästan ingen dokumenterad forskning
om detta.

När vi sökte i olika databaser använde vi söktermer som reading habits, mentally
retarded och intellectual disabilities. Det bekräftades att valet av söktermer är helt
avgörande för sökresultatet, i databasen Academic Search Elite fick vi endast resultat
som handlade om straff, dödsstraff och avrättningar med mera när vi sökte på mentally
retarded och när vi kombinerade termerna fick vi inga träffar alls.

Vi har funnit omfattande material men mycket av det har vi fått välja bort på grund av
att det inte varit användbart, delvis beroende på att det inte handlat om det vi hade
förväntat oss och delvis på grund av att materialet varit inaktuellt. De träffar vi till
exempel fick i Nordiskt BDI-Index visade sig vara för gamla, där fanns inget nyare
material som var relevant för oss. I flera fall har vi funnit värdefullt material genom att
gå igenom referensförteckningar till de texter vi läst och på så vis kommit vidare, så
kallade kedjesökningar.

7.3 Intervjubearbetning och tillvägagångssätt vid analys

Analys av data är den process där man försöker organisera materialet för att få struktur
på det så det blir lättare att tolka. I praktiken sker ofta analys, tolkning och
rapportskrivning parallellt (Repstad, 1999, s. 94). Arbetet med en analys måste ske
systematiskt, men handlar ändå delvis om personlig kreativitet och stil. Att det blir så
beror ju på att den som samlat in materialet också är den som tematiserat det (ibid.,
s.95).

I vårt fall har vi gått igenom intervjumaterialet noggrant och strukturerat upp det för att
få det mer överskådligt. Analysarbetet började redan i ett tidigt skede av uppsatsarbetet.
Efter att vi hade skrivit ut intervjuerna i sin helhet började vi fundera över hur vi skulle
gå vidare i processen. Vi delade först in intervjuerna med bibliotekarierna i nio olika
teman och de med läsombuden i sex olika teman, för att göra materialet lättare att
hantera och på så sätt kunna få svar på de frågeställningar som berörde respektive
yrkesgrupp. Dessa teman har till viss del sitt ursprung i de övergripande områden vi
utformade våra frågeställningar och intervjufrågor utifrån, kunskap om
funktionshindret, lagstiftning, behov av litteratur och läsning, påverkan vid bokval,
verksamhetens utformning och läsombudsverksamhetens betydelse. När vi har
analyserat vårt empiriska material så har vi valt att använda oss av flera teoretiska
utgångspunkter eftersom våra frågeställningar inbegriper ett flertal delområden och det
behövs olika infallsvinklar för att kunna besvara dem. Efter att ha sammanställt
intervjuerna har vi jämfört de svar vi fått med tidigare undersökningar,
forskningsrapporter och vetenskaplig litteratur som finns presenterad i uppsatsen för att
kunna koppla samman empiri och teori och besvara våra frågeställningar.
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8. Intervjuredovisning

Vi börjar vår resultatredovisning med att beskriva LL-avdelningarna på de bibliotek vi
besökt i samband med våra intervjuer. Denna presentation syftar till att vidarebefordra
våra intryck från besöken och ge läsaren förståelse för hur LL-avdelningarna är
utformade på de olika biblioteken. Det är vår förhoppning att läsaren på så sätt kan
skapa sig en bild av verksamheten. Vi benämner de orter där bibliotekarieintervjuerna
gjorts som A-stad, B-stad, C-stad och D-stad för att underlätta för läsaren har vi
namngett våra informanter med namn som börjar på samma bokstav som den ort de
representerar det vill säga Anna, Barbara, Carola och Dagny.

8.1 Presentation av LL-avdelningarna

LL-avdelningen på biblioteket i A-stad är placerad som en ö mitt i lokalen, nära
informationsdisken och ingår som en naturlig del i biblioteket. LL-avdelningen är på ett
diskret sätt märkt med små äppelsymboler, både i form av prydnader och som
hyllmärkning. Här finns alla anpassade medier samlade på ett ställe. Både litteratur och
talböcker är genreindelade i dikter, romaner och berättelser, samt fackböcker. Många
böcker är frontexponerade, för att locka till läsning. En hylla innehåller CD-romskivor,
kassettböcker, CD-böcker och videofilmer specifikt för utvecklingsstörda. Lättlästa
talböcker och specialinläsningar finns i en särskild hylla på utsidan av LL-avdelningen.
Det finns god tillgång till information om lättläst i hyllor och fack på olika ställen. I
avdelningen finns också information om pictogram22, specialpedagogiska
datorprogram23, kurser i teckenspråk och teckensång, klassificerade som alternativ
kommunikation. Mitt i LL-avdelningen finns bord och stolar samt en bandspelare. Mitt
emot LL-avdelningen finns Ordverkstaden, en särskild hörna innehållande en dator med
tillgång till program för olika funktionshindrade grupper, en läs- och skrivtekniker
ansvarar för denna verksamhet. Vår informant kände sig i stort nöjd med utformningen
av avdelningen, förutom att hon kanske hade önskat att de lättlästa talböckerna och
specialinläsningarna hade varit placerade inne i LL-avdelningen. För att öka
tillgängligheten gällande den fysiska miljön, planerar man att göra ledstråk med
pictogram på strategiska ställen i biblioteket, för att underlätta för funktionshindrade
grupper att orientera sig.

LL-avdelningen på B-stads bibliotek är placerad på första våning, utformad som en
hörna, den kallas Läslusthörnan. Denna avdelning har planerats och inretts med hjälp av
en referensgrupp, där ett antal utvecklingsstörda personer varit delaktiga och haft stort
inflytande vid utformandet av hörnan. Biblioteket i B-stad är ett så kallat
modellbibliotek, där LL-avdelningen är modell för andra bibliotek, för att visa hur en
LL-hörna kan vara utformad. Hörnan är ytmässigt inte så stor, men rymmer ändå
mycket. Den är placerad en bit ifrån utlånings- och informationsdisken, vilket vår
informant tycker är en nackdel, eftersom man då inte har uppsikt över hörnan. Man har
                                                
22 Pictogram är bildmaterial, används som hjälpmedel vid bildkommunikation. Bilderna var ursprungligen
avsedda för synskadade, men är vanligt förekommande bland utvecklingsstörda. Bilderna är enkla och
tydliga i svart och vit (Bakk & Grunewald, 1998, s.32).

23 Datorprogram för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov, används både i utbildningssyfte och
för kommunikation (Specialpedagogiska institutet, 2003).
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nämligen haft problem med stölder och åverkan på inventarier. Den fysiska
tillgängligheten påverkas dock inte av hörnans placering, det är ändå lätt att hitta
avdelningen, en stor, tydlig skylt med texten LättLäst hänger vid ingången och visar
vägen till hörnan. Litteraturen är uppdelad i faktaböcker och skönlitteratur, ungefär lika
mycket av respektive sort. Faktaböckerna finns samlade i hyllor längs ena väggen och
skönlitteraturen i hyllorna mittemot. Trots det begränsade utrymmet i hörnan finns ändå
mycket litteratur som är frontexponerad. Vid kortsidan av rummet finns en dator med
anpassade program, placerad på ett höj- och sänkbart bord. I en pärm bredvid finns
information om de program som finns att tillgå. På väggen bakom datorn finns en
anslagstavla med information om lättläst, mer informationsmaterial finns i en av
vägghyllorna, där det också finns olika medier som kassettböcker på lättläst och lite
filmer. Mitt i rummet finns ett bord med stolar och i en hörna finns en läsfåtölj med en
golvlampa bredvid. Talböcker och specialinläsningar finns av utrymmesskäl inte i LL-
hörnan utan finns tillgängliga på annan plats i biblioteket.

På C-stads bibliotek finns LL-avdelningen inte avskild på något särskilt ställe, och har
inte så stort utrymme i biblioteket, utan är integrerad bland övriga hyllor. En del av LL-
materialet finns på barnavdelningen som ligger en bit ifrån LL-avdelningen. På
barnavdelningen finns en äppelhylla24, en del av den är märkt Föräldrar och Personal,
där man kan hitta information om olika funktionshinder, Bliss25 och pictogram, även i
form av kassetter och filmer. Här finns också taktila26 böcker, som kan användas av
vuxna, gravt utvecklingsstörda. Litteraturen i LL-avdelningen är genreindelad i deckare,
gott och blandat, djur och natur, geografi och historia, arbetsplatser och yrken, särskilda
personer och skönlitteratur. I hyllorna finns också lite kassettböcker, specialinläsningar
och talböcker. Övriga talböcker finns samlade i hyllor intill LL-avdelningen. En lista
med LL-nyheter är uppsatt på en hyllgavel liksom LL-förlagets boktidning. En stor
skylt som symboliserar lättlästa böcker hänger över avdelningen, så det blir lättare att
hitta dit. Man har ingen anpassad dator på biblioteket, bara en barndator och de vanliga
datorerna. Däremot har man nyligen införskaffat specialanpassade CD-romspel som är
för utlåning. Vår informant är nöjd med LL-avdelningens innehåll, men mindre nöjd
med avdelningens placering. Eventuellt ska man flytta om bibliotekets olika avdelningar
och i så fall hoppas vår informant att LL-avdelningen kan få en bättre placering, helst i
närheten av informations- eller utlåningsdisk.

Biblioteket i D-stad är betydligt mindre än de övriga biblioteken vi besökt. Därför har
LL-avdelningen inte heller så stort utrymme, utan är snarare en LL-hylla. Hyllan är
placerad nära utlånings- och informationsdisken, med närhet till andra anpassade
medier, såsom talböcker och storstilsböcker. Man har inte så stort sortiment av
specialinläsningar utan lånar in dessa från huvudbiblioteket, som har det övergripande
ansvaret för inköpen av talböcker och specialinläsningar i regionen. Detta är något vår
informant tycker är bra, eftersom man då kan använda pengarna till inköp av annat och
dessutom slipper hyllvärmare som aldrig lånas ut. I anslutning till detta torg med
anpassade medier finns bord och stolar. Vår informant poängterade också att lättläst inte

                                                
24 Böcker och annat anpassat material för och om barn och unga med funktionshinder.

25 Bliss är ett symbolsystem, består av ett visst antal symboler som kan kombineras enligt grammatiska
regler till ett språk, förutsätter en högre utvecklingsnivå än pictogram (Bakk & Grunewald, 1998, s.32).

26 En taktil bok är en bok som förstärker vissa sinnesintryck till exempel genom att känna på olika tyger
eller skrapa fram olika dofter.
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bara är LL-förlagets böcker, utan det finns annan passande litteratur att tillgå på andra
ställen i biblioteket, till exempel fina faktaböcker och bildverk som passar alla utifrån
vilka intressen man har. Litteraturen i LL-hyllan är genreindelad i fakta och
skönlitteratur, många böcker är frontexponerade, något man genomgående ser i hela
biblioteket. Det finns även information av olika slag samt tidningen 8 sidor. Det finns
ingen anpassad dator att tillgå i biblioteket. Den fysiska tillgängligheten är något man
tänker mycket på när man möblerar i biblioteket, genom att sätta sig in i olika
funktionshindrade gruppers situation, vill man göra tillgängligheten så bra som möjligt
för alla.

8.2 Intervjuredovisning - bibliotekarier

Vi börjar vår intervjuredovisning med att kort presentera våra informanter,
bibliotekarierna. Anna arbetar på A-stads bibliotek, där hon började arbeta på 1970-
talet. Redan från början arbetade hon med social biblioteksverksamhet, det som idag
kallas särskilda tjänster. Arbetet sker i olika arbetslag och Anna har ansvar för
arbetslaget för särskilda tjänster. Barbara har varit verksam som bibliotekarie under
många år, egentligen ville hon bli lärare eller arbeta med barn, men på biblioteket får
hon göra båda delarna så hon är ändå nöjd med sitt yrkesval. På B-stads bibliotek
började hon som barnbibliotekarie men har under senare år också varit med i
utvecklingen av verksamheten för de utvecklingsstörda och har varit en drivande kraft i
skapandet av läslusthörnan. Carola har inte arbetat på C-stads bibliotek särskilt länge.
Hon blev klar på Bibliotekshögskolan i Borås 1999 och har innan dess arbetat med
utbildning inom den privata sektorn. När hon gick sin utbildning hade hon inga tankar
på att arbeta som socialbibliotekarie27 utan var mer intresserad av
informationsvetenskapen. Omständigheterna har ändå gjort att hon nu arbetar som
socialbibliotekarie och tycker det är spännande och utvecklande. Dagny har arbetat på
D-stads bibliotek sedan 2000 och är anställd som verksamhetschef för kultur. Hennes
yrkeskarriär har varit omväxlande, hon har arbetat på många olika typer av bibliotek på
flera platser i Sverige sedan hon blev klar med sin utbildning 1970. Hon tycker själv att
hennes varierande bakgrund har gett henne mycket hon har nytta av i sitt dagliga arbete.

Intervjuerna har vi valt att presentera i olika teman som vi under arbetet med
intervjumaterialet upptäckt finns i alla fyra intervjuerna med bibliotekarierna. Flera av
dessa teman överensstämmer med de övergripande rubrikerna i tidigare presenterat
material, andra inte. De teman vi valt är följande:

• Lagstiftning, måldokument och förankring
• Kunskap om funktionshindret och bemötande
• Bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda
• Tillgänglighet
• Bibliotekariens syn på omsorgspersonalens förmedlande roll
• Bibliotekspedagogik och bibliotekariens förmedlande roll
• Samarbete med omsorgen/andra bibliotek/organisationer
• Litteraturbehov
• LL-böcker – utlåning och populära böcker
                                                
27 Vi har medvetet undvikit att använda termen socialbibliotekarie i uppsatsen eftersom denna tjänst inte
finns på alla bibliotek, men där våra informanter själv använder denna term i intervjuerna, använder vi
den.
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8.2.1 Lagstiftning, måldokument och förankring

Lagstiftning är inget man dagligen diskuterar på biblioteken. Dagny tycker att det är bra
att bli påmind om detta, att det är viktigt att ta upp och diskutera dessa frågor ibland.
Hon föreslår att man till exempel kan ta hjälp av LSS-handläggaren28 för att informera
om de lagar som gäller utvecklingsstördas deltagande i kulturlivet, samtidigt kanske
bibliotekarien kan informera LSS-handläggaren om bibliotekslagen. På detta sätt kan
man samarbeta över verksamhetsgränserna och ta del av varandras kunskaper. Carola
tar upp att man utgår ifrån bibliotekslagen när man utformar verksamheten för
funktionshindrade grupper. Hon uttrycker det så här: ”Det är ju vårt uppdrag att se till
det.”

Inget av biblioteken har något specifikt måldokument för verksamheten som riktas mot
utvecklingsstörda men verksamhetsmålen ingår i bibliotekets särskilda tjänster.
Däremot säger Anna att policyn är att funktionshindrade ska vara integrerade i
verksamheten och känna sig välkomna. Barbara har lite dåligt samvete för att man inte
har något nedskrivet och tycker att man borde göra detta för att förankra det bättre. Men
eftersom verksamheten fungerar bra ändå, så har det inte blivit gjort på grund av
tidsbrist. De andra två bibliotekarierna berättar om kulturplanen/kulturprogrammet som
antagits i kommunen, men tillägger att det är på en mera allmän bas, även om
utvecklingsstörda också omfattas av dessa, eftersom de gäller för alla. Dagny tror att det
skulle bli komplicerat att ta fram särskilda planer för olika målgrupper när hennes
kommundel inte är större, dessutom finns det en handikappolitisk plan som alla
kommundelar tagit del av. Sedan finns det ju inget hinder för att göra en lokal plan, där
man kan bli mer konkret och utgå ifrån den lokala miljön och de människor som finns i
den.

För att få igång en bra verksamhet för utvecklingsstörda och sedan upprätthålla den,
krävs att verksamheten förankras uppifrån. Anna uttrycker sig så här: ”Det är viktigt att
få personalen att ändra attityder, att få in det rätta tänkandet uppifrån och ner i
organisationen om man ska få en ändrad medvetenhet hos människor.” Alla våra
informanter är eniga om att förankring är viktigt. För det första så måste politikerna som
fattar besluten förstå betydelsen av verksamheten och stödja den, så att förankringen
utgår från denna nivå. För det andra så är förankringen på arbetsledarnivå viktig, två av
våra informanter talar om sina chefer som har varit och är positiva, och inser vikten av
att denna verksamhet fungerar på ett bra sätt. Det går ju inte att bara rusa iväg och starta
upp något om man inte har chefen med sig som Dagny säger. Carola tycker det är
väldigt stimulerande att hennes chef är positiv till det hon gör. Barbara berättar om hur
det gick till när de startade upp LL-verksamheten i B-stad. Första halvåret fick Barbara
arbeta med denna uppgift på halvtid, hennes chef satte in en vikarie på hennes ordinarie
arbetsuppgifter under denna tid. Denna tid gav henne möjlighet att åka runt och bekanta
sig med olika personalgrupper, arbetstagare i daglig verksamhet och boende på olika
gruppbostäder. Hon fick också tid att planera, organisera och praktiskt förbereda inför
igångsättandet av verksamheten, något som hon upplevde som helt ovärderligt. Barbara
tycker också att det är viktigt att dela med sig av de erfarenheter man får av arbetet med
denna verksamhet till kolleger på andra bibliotek. Till exempel när man är ute på träffar
och konferenser att man låter andra få ta del av det man gör, och av de erfarenheter man
har skaffat sig och på så sätt få utbyte av varandras arbete.
                                                
28 En LSS-handläggare utreder och handlägger om aktuell person är i behov av insatser enligt LSS och
ansvarar för att de insatser som beslutas om kommer personen till del.
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Våra informanters uppfattning är att förankringen är lika viktig när det gäller
omsorgspersonalens roll i verksamheten, både de läsombud som utbildas och övrig
personal. Att omsorgscheferna förstår att läsning och litteratur är lika viktigt som övriga
arbetsuppgifter. Carola poängterar att det är oerhört viktigt att det förankras uppifrån,
inte bara att det är okej och görs i mån av tid, utan att det är något man ska göra. ”…alla
måste förstå att det här är en viktig bit det också, för själen, även själen måste få finnas
med.” Carola känner att hon har gensvar från cheferna inom omsorgen och att de är
intresserade och hon hoppas att detta intresse är tillräckligt för att man ska nå hela
vägen och få en fungerande läsombudsverksamhet. Barbara tycker att
läsombudsverksamheten måste förankras hos vård- och omsorgscheferna, och att
läsning bör skrivas in i befattningsbeskrivningar. Dagny talar också om hur viktig
förankringen är på arbetsledarnivå att arbetsledarna gör detta till en acceptabel
arbetsuppgift och funderar över vilken väg man ska gå och vad som krävs för att nå
målet.

8.2.2 Kunskap om funktionshindret och bemötande

Anna anser att det är viktigt med grundkunskaper om funktionshindret, för att kunna ge
grundläggande service. Hon bedömer att personalen på A-stads bibliotek har
grundläggande kunskaper för bemötandet av utvecklingsstörda besökare, men kanske
inte de specifika kunskaper som ibland behövs för att hjälpa en utvecklingsstörd
låntagare. Barbara tycker att samtlig personal på B-stads bibliotek har goda kunskaper
om funktionshindret utvecklingsstörning. När de skulle dra igång LL-verksamheten
kontaktade Barbara en av projektledarna för läsombudsprojektet för att han skulle
komma till biblioteket och berätta om vad utvecklingsstörning är. Barbara ansåg att det
var viktigt att all personal fick denna information från början, för att kunna bemöta
dessa biblioteksbesökare på bästa möjliga sätt, eftersom hon också visste att det finns
mycket fördomar och förutfattade meningar om denna grupp. Kunskaperna om
utvecklingsstörda växer hela tiden, eftersom personalen har rullande scheman och
Barbara inte alltid är där, så möter personalen ofta de utvecklingsstörda i olika
situationer i biblioteket och lär känna dem alltmer. Carola uppger att personalen på C-
stads bibliotek inte har så omfattande kunskaper om utvecklingsstörning. Hon har
mycket privat kunskap med sig och har ett uppbyggt kontaktnät genom att hon själv har
personlig erfarenhet av utvecklingsstörning. I och med att alla vet detta så skickas
frågor, besökare och kontakter oftast till henne. Eftersom D-stads bibliotek är betydligt
mindre än övriga bibliotek och har färre anställda, måste alla kunna lite om
funktionshindret och så kanske någon kan lite mer, som Dagny uttrycker sig. Dagny
tycker att det är väldigt viktigt att man pratar om olika funktionshinder bland
personalen, så att man vet hur funktionshindret yttrar sig, för att man ska kunna ge rätt
service. Samtidigt är det svårt att få den tid som behövs till detta, särskilt på mindre
bibliotek, den tid som är avsatt för planering och utbildning räcker inte till, man måste
prioritera det som är mest nödvändigt. Dagny säger också att även om tiden inte finns så
måste man ibland ta sig den tiden ändå.

Barbaras grundtanke för bemötande är att se alla som människor, att det inte är någon
skillnad på oss, vissa kan ta lite längre tid att nå, men man når dem så småningom. Hon
talar om de fördomar som finns att slåss emot, till exempel som attityden man kan möta
på vissa bibliotek, att funktionshinder och förståndshandikapp inte hör hemma på
biblioteket. Delaktighet är ett centralt begrepp i Barbaras arbete med de
utvecklingsstörda, det är viktigt att de får vara med och bestämma och inte står utanför
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eftersom verksamheten är till för dem. Ett bra exempel på detta är referensgruppen som
vi nämnde i presentationen av LL-avdelningen på B-stads bibliotek. Denna grupp är
hela tiden delaktig i beslut som rör LL-verksamheten, de får möjlighet att tala om vad
de vill ha och vad de förväntar sig och får på detta sätt inflytande över vad som händer i
verksamheten. När Läslusthörnan skulle invigas handskrevs inbjudningskorten, man
ordnade cider och snittar och cidern serverades i champagneglas, allt för att göra detta
betydelsefullt och festligt för de utvecklingsstörda. Eftersom åtta utvecklingsstörda
ingått i referensgruppen och varit med vid planeringen av Läslusthörnan var det svårt att
bestämma vem av dessa som skulle klippa invigningsbandet. Detta löste Barbara genom
att binda åtta band i en rockring så att alla skulle få klippa var sitt band och vara
delaktiga. Carola påtalar några saker som egentligen är självklara, men som ibland inte
tänks på, till exempel att man vid ett möte med en människa som är rullstolsburen, talar
direkt till personen och inte till den som är med. Eftersom tillgänglighet och bemötande
är honnörsord idag, tycker Carola det är viktigt att kontinuerligt informera sina
arbetskamrater om funktionshinder av olika slag, på deras arbetsplatsträffar, så att man
hela tiden håller sig á jour. Dagny anser också att mycket i bemötandet av
utvecklingsstörda är självklart, men att man ändå måste tänka på hur man uppträder. I
vissa situationer måste man ändå ta hjälp av omsorgspersonalen, om det inte går att
skapa någon direktkontakt med den utvecklingsstörda själv.

8.2.3 Bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda

Vi har tidigare presenterat LL-avdelningarna på de olika biblioteken. De är utformade
på olika sätt och varierar i omfattning men alla fyller sin funktion. Verksamheten för
utvecklingsstörda ser inte likadan ut på de olika biblioteken, delvis beroende på
bibliotekens storlek men också beroende på vilka resurser man har till sitt förfogande. I
A-stad är Anna ansvarig för arbetslaget för särskilda tjänster. I detta arbetslag arbetar
man för funktionshindrade i den öppna verksamheten i biblioteket och i den uppsökande
verksamheten som riktar sig mot olika dagcenter och gruppboenden. För tillfället pågår
inte så mycket planerade aktiviteter för målgruppen vuxna utvecklingsstörda i
biblioteket, men i bibliotekets lokaler finns möjlighet för den dagliga verksamheten att
visa upp vad man gör och kan. Ordverkstaden som vi nämnde i presentationen av A-
stads LL-avdelning, är något man just nu satsar aktivt på att informera om i hela
kommunen. Där kan man boka tid och komma antingen enskilt eller i grupp och få hjälp
av läs- och skrivteknikern.

Biblioteket i B-stad har aktiviteter kontinuerligt för de utvecklingsstörda. Eftersom
Barbara startade upp Läslusthörnan redan1997 har hon hunnit få igång verksamheten
ordentligt. Man har fyra bokkaféer med lättläst om året, här poängterar Barbara att dessa
ska vara när biblioteket är öppet och inte vid speciella tider för att de utvecklingsstörda
är speciella. Bokkaféerna har olika teman, ibland lite mer avancerat och ibland lite
enklare program. Vid dessa arrangemang är det utvecklingsstörda som sköter
kaffeserveringen tillsammans med en handledare. En gång i veckan har man läsecirkel,
där femton personer deltar. I den senaste läste man Per-Anders Fogelströms
Stockholmskildring, sedan avslutade man med en resa till Stockholm. Barbara är själv
ofta ute i omsorgen med boklådor och läser då samtidigt, ”… man måste knacka på,
hela tiden, här är jag, kan jag komma?”. Hon menar att kontinuitet är viktigt, allt måste
upprepas och bli en vana, man får inte ge upp om man inte får gensvar i början. Man har
även Lättläst festival då och då med blandat program. Teater har förekommit någon
gång med manus från en LL-bok, där kvällen av slutades med kafé och diskussion om
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pjäsen. Per Gustafsson som vi tidigare skrivit om, har också varit på biblioteket och
underhållit med sina historier. Barbara betonar att det måste vara ”lite roligt att komma
till biblioteket, att kunna stega in här på en lördag, när man är på torget […]. Det är som
med oss andra, man går in och träffar kompisarna, man sitter vid datorn en stund, man
tar med sig en bra bok”.

I C-stad bibliotek arbetar man mycket med lättläst och läsombuden, denna kommun var
tidigt med i utbildningen av läsombud på gruppboenden och dagcenter. Det var en stor
sak som hände men efter hand så planade intresset ut för att sedan lyfta igen. Just nu
arbetar Carola aktivt med att åter lyfta verksamheten, hon började med att åka ut till de
olika boendena och tala om att hon fanns, eftersom det kan vara lättare att ta kontakt
med någon man sett ansiktet på. I C-stad utbildas även personal inom äldreomsorgen till
läsombud, så vissa läsaktiviteter biblioteket är medarrangör till är gemensamma. Som
ett komplement till biblioteksbesök har Carola en överenskommelse med läsombuden
om boklådor, läsombuden ringer när de vill ha en boklåda packad så ordnar Carola
detta. Denna verksamhet går också i perioder, ibland passar det och ibland passar det
inte. På C-stads bibliotek har man anordnat spökkvällar några gånger i november. Hela
biblioteket släcks ner och man har bara små ljuslyktor tända för att få rätt stämning. Per
Gustafsson kommer i skepnad av Mickel i Långhult, en sagoberättare som levde för
länge sedan i Småland. Han är utklädd i vadmalsbyxor, träbottnade stövlar, gammal
rock, slokhatt och med vandringsstav i handen. Mickel berättar de mest fasansfulla
spökhistorier och Carola har ibland fått höra att ”jag kommer aldrig mera tillbaka hit”,
medan andra älskar det. På slutet får han alltid till det så att alla skrattar så ingen går
hem och är rädd. Sedan några år tillbaka anordnas ett årligt evenemang i kommunen, en
högläsningsstafett med olika kändisar som ställer upp och läser högt 5-10 minuter ur
lättlästa böcker. Musikunderhållning och allsång ingår också i programmet. Carola
tycker att det är positivt att detta arrangemang blivit så populärt eftersom aktiviteten
betonar högläsningens betydelse. Carola talar om att hon inte själv har tid att åka ut och
läsa för de utvecklingsstörda, utan hon får ägna den tid hon har åt att arbeta med och
stimulera läsombuden och övrig personal som läser.

På D-stads bibliotek har man verksamhet för alla grupper, eftersom biblioteket bara har
ett fåtal tjänster alternerar personalen mellan olika arbetsuppgifter därför arbetar ingen
speciell person bara med till exempel barn, äldre eller utvecklingsstörda. Dagny tycker
att biblioteken har mycket att erbjuda ”… det är inga konstiga grejer, inga
märkvärdigheter, utan det handlar om att ta del av vårt vardagsutbud, bara det räcker en
bra bit.”. Biblioteket har ofta studiebesök från en närliggande folkhögskola som har
kurser för utvecklingsstörda. Dagny resonerar som så att det kan var bra att först besöka
D-stads lilla bibliotek och se vad som finns där innan man besöker huvudbiblioteket
som har ett betydligt större utbud. Biblioteket får regelbundna besök av en grupp från
ett dagcenter i kommundelen. Dagny tycker att det är viktigt att de kommer till
biblioteket istället för att hon ska skicka ut boklådor till dem, besöken ger ju träning och
resulterar i nya erfarenheter i det dagliga livet. Även om besöken ibland kan bli lite
livliga så är ju de utvecklingsstörda en del i bibliotekets verksamhet, de hör lika mycket
hemma i biblioteket som alla andra. D-stads bibliotek har kontinuerligt
konstutställningar ofta är de utvecklingsstörda intresserade av dessa och kommenterar
gärna den utställda konsten, inte alltid i positiva ordalag. Detta har gett Dagny en idé
om att i framtiden eventuellt ordna en utställning för utvecklingsstörda konstnärer.
Dagny tycker att läsombudsprojektet är bra och ger status åt läsverksamheten, men att
det ibland kanske skulle kunna göras på ett lite enklare eller vardagligare sätt. Samtidigt
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skulle det nog bli svårare att få med sig folk om man inte tar hjälp utifrån för att
stimulera till läsning.

8.2.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet är mer än bara fysisk tillgänglighet, det är alla våra informanter överens
om, men ändå är det denna form av tillgänglighet som diskuteras mest i intervjuerna.
Övriga former av tillgänglighet går in under andra teman som tas upp. Eftersom alla har
rätt att delta i kulturaktiviteter måste samhället anpassas så att det passar alla. Anna
berättar om ett pågående projekt som bland annat innebär att all personal inom kulturell
verksamhet ska utbildas i tillgänglighetsfrågor. Anna nämner också att man planerar att
genomföra en kurs i att skriva lättläst, den riktar sig till personal i bibliotek och inom
övrig kulturverksamhet. I B-stad har en del av kommunens personal genomgått en kurs i
att skriva lättläst kommuninformation, man har tagit hjälp av en språkvetare och
journalist för att genomföra utbildningen. Carola nämner ett annat projekt
Arkitektstöd29, som 19 bibliotek i regionen just nu beviljats medel till. Projektet omfattar
inventering av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. Det innebär att en arkitekt går runt och mäter och kontrollerar
biblioteket, både interiört och exteriört, för att eventuella brister i tillgängligheten ska
kunna åtgärdas. På A-stads bibliotek planerar man att göra ledstråk med pictogram på
strategiska ställen i biblioteket, så det blir lättare att orientera sig för funktionshindrade.
När det gäller den fysiska tillgängligheten, så nämner både Carola och Dagny vikten av
att möblera så att alla kan komma fram överallt i biblioteket, att till exempel placera
boksnurror, så att de inte hindrar den som är rullstolsburen att ta sig fram, och att
bibliotekspersonalen hela tiden tänker på detta. Dagny påpekar också att hela
bibliotekslokalen är handikappanpassad och lätt att komma in i, vilket underlättar för
funktionshindrade besökare.

Frontexponering av böcker är något samtliga intervjuade bibliotekarier tycker är viktigt,
vilket man också ser på LL-avdelningarna, där man skyltat upp med böckernas
framsidor i mån av utrymme. Barbara frontexponerar gärna ny litteratur,” … de allra
senaste sätter jag alltid fram… sen är det lite av tjusningen att gå och titta, ja gå och
titta, och tycker jag om den här. De är väldigt snabba att ta nya grejer.” Både Barbara
och Carola berättar om att de ofta går och plockar i hyllorna, ersätter de
frontexponerade böckerna som blivit utlånade med nya, för att hyllorna hela tiden ska se
inbjudande ut och locka till läsning.

8.2.5 Bibliotekariernas syn på omsorgspersonalens förmedlande roll

Omsorgspersonalens roll som förmedlare är mycket viktigt för biblioteket, för att man
ska kunna upprätthålla verksamheten för målgruppen, säger Anna. Detta är något som
Dagny håller med om, hon tror att läsombudsutbildningen har haft stor betydelse för hur
personalen ser på sin uppgift som förmedlare. Det ska ingå i yrkesrollen även om man
inte själv har något personligt intresse av läsning. Carola menar att även om
läsombuden upplever sin roll som förmedlare olika, vissa kanske inte tycker att tiden
finns medan andra tycker att det bara är en fråga om planering, så är det något som är
viktigt och ska göras. Barbara tycker inte att omsorgspersonalen fungerade så bra som
förmedlare i början, utan att det tog tid innan verksamheten var förankrad och började
                                                
29 Projektets korrekta namn är: Arkitektstöd för att öka funktionshindrades tillgänglighet till bibliotek i
Västra Götalandsregionen.
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fungera på ett tillfredsställande sätt. Hon tror att omsorgspersonalen som har gått
läsombudsutbildningen nu förstår hur viktig deras roll som förmedlare är, och att det
måste få ta tid att arbeta in de rutiner som krävs, för att etablera en fungerande
läsverksamhet.

Utvecklingsstörda låntagare har ofta personal med sig till biblioteket, Anna tror att
omsorgspersonalen ibland underskattar de utvecklingsstördas kunskap och kapacitet,
och detta kanske resulterar i att den utvecklingsstörda inte får välja eller får låna det
han/hon önskar, orsaken kan vara att personalen inte har tillräcklig utbildning och
kunskaper om utvecklingsstördas behov. Denna okunskap kan vara en förklaring till
varför man ofta lånar barnböcker till vuxna utvecklingsstörda. Carola menar att
läsombuden har stor makt att påverka, mycket beror på deras attityd och inställning till
de utvecklingsstördas behov av lättlästa böcker. Dagny anser att det är angeläget att ha
en bra direktkontakt med omsorgspersonalen eftersom deras förmedlande roll är så
viktig, både för de utvecklingsstörda och för att bibliotekspersonalen ska nå de
utvecklingsstörda.

8.2.6 Bibliotekspedagogik och bibliotekariens förmedlande roll

Dagny har mycket att säga om bibliotekspedagogik och tycker det är viktigt att inte bara
se bibliotekets pedagogiska roll ur ett kunskapsperspektiv kopplat till olika former av
skolbibliotek. Hon menar att arbetet bakom disken i ett vanligt folkbibliotek verkligen
handlar om pedagogik. ”När man möter olika grupper av användare, funktionshindrade,
byggmästare eller vad det nu kan vara för folk, så är man pedagog alltså”, säger Dagny.
Hon är mycket intresserad av pedagogik och nämner ett tillfälle då hon var på en
konferens och deltog i olika seminarier, och blev så besviken när de anmälda till
seminariet om bibliotekspedagogik endast var gymnasiebibliotekarier, som bara såg
pedagogiken ur sin aspekt. Dagny ser också den pedagogiska funktionen som en
möjlighet att direkt kunna informera besökarna om vad biblioteket har att erbjuda olika
grupper och det är något man hela tiden kan hålla på med, i mån av tid. Detta är inte
minst viktigt när de utvecklingsstörda och omsorgspersonalen kommer till biblioteket.

Anna berättar att många utvecklingsstörda besökare har personal med sig när de
kommer till biblioteket, de som kommer ensamma klarar sig ofta själva men ber ibland
spontant om hjälp. En del av de utvecklingsstörda går ibland kurser på folkhögskola, där
man ofta gör studiebesök på biblioteket, de kan därefter för det mesta orientera sig bra i
biblioteket.

Barbara har mycket direktkontakt med de utvecklingsstörda, dels genom
referensgruppen och dels genom att hon ibland tar hjälp av dem i olika situationer. De är
vana vid att hon finns i biblioteket och har en nära relation till henne. Tilliten är viktig,
Barbara berättar om en flicka som tidigare alltid kom tillsammans med personal till
biblioteket. Barbara gav henne förtroendet att sköta om boklådan på det dagcenter hon
arbetar, efter det har hennes självförtroende växt och numera kommer hon istället med
en väninna och besöker Läslusthörnan. En del av de utvecklingsstörda som besöker B-
stads bibliotek vill däremot ofta att Barbara ska följa med och hjälpa dem tillrätta, något
hon gärna gör: ”… det är ju vuxna människor som har ett förståndshandikapp och det är
en demokratisk rättighet att få ta del av det lästa ordet, och där ska vi hjälpa till.”
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På biblioteket i A-stad har läsombudsutbildningen genomförts på biblioteket,
Studieförbundet Vuxenskolan har ansvarat för den, Anna deltog vid något kurstillfälle
och informerade om bibliotekets utbud av anpassade medier. Barbara tycker att
läsombudsutbildningen är en del i bibliotekspedagogiken, och ser gärna att utbildningen
förläggs på biblioteken. I B-stad har man genomfört två utbildningsomgångar, Barbara
ledde hela den andra omgången av utbildningen. Det är viktigt att nya läsombud
kontinuerligt utbildas, personalomsättningen inom omsorgen är stor, det behövs hela
tiden ersättare för den personal som slutar. Det finns ingen fortsättning på
läsombudsutbildningen men Barbara föreslår att man genom olika föreläsningar kan
inspirera och vidareutbilda läsombuden, så intresset för läsverksamheten upprätthålls.

Anna håller med Barbara om att omsorgspersonalen behöver inspireras, uppmuntras och
informeras till exempel om nyutkomna böcker och andra medier för att förbli
engagerade i sitt arbete med läsningen. Carola är inte ute och läser i
omsorgsverksamheten, hon tycker att det är läsombuden som ska vara aktiva i denna
uppgift men menar samtidigt att det är viktigt att de blir uppmuntrade och får stöd.
Barbara är själv ute och läser men tycker liksom Carola att man ska stimulera
personalen till läsning, men inte göra deras jobb.

8.2.7 Samarbete med omsorgen/andra bibliotek/organisationer

På A-stads bibliotek har man samarbete med den dagliga verksamheten i form av
bokombud30 och läsombud. Anna tycker att det är viktigt att en arbetsgrupp bildas för
att man ska kunna följa upp utbildningen och för att läsverksamheten ska fungera på
gruppbostäderna, detta har ännu inte genomförts. Anna anser att här måste läsombudens
chefer ta initiativ till bildandet av en arbetsgrupp, vilket hon också påmint om och
klargör att omsorgen är huvudaktör och har ansvar för detta och inte biblioteket.

Barbara berättar att det finns en arbetsgrupp i B-stad, den bildades redan när man
startade upp Läslusthörnan och läsombudsutbildningen, denna grupp träffas
kontinuerligt. Hon har även samarbete med särskolan som kommer till biblioteket en
gång i månaden. Barbara nämner kontaktpersoner och föräldrar som andra viktiga
kontakter för de utvecklingsstörda som också behöver stimuleras, vid ett tillfälle bjöd
biblioteket in kontaktpersoner och det kom 70 personer, vilket är tecken på att denna
grupp är intresserad av den verksamhet biblioteket har att erbjuda de utvecklingsstörda.
Barbara har hela tiden arbetat aktivt och skaffat sig ett bra kontaktnät under dessa år,
vilket underlättar när hon ska arrangera möten och aktiviteter. Hon tycker det är viktigt
att hålla sig á jour med det som händer och berättar gärna själv för andra om sin
verksamhet. ”Jag tar ju ifrån andra och då kan andra få av mig.” Barbara är också
verksam som en av sju personer som utvärderar nya LL-böcker för LL-förlaget. Det
tycker hon är ett intressant uppdrag och när det gäller läsning och utvärdering av dessa
nya böcker, tar hon hjälp av läsombuden vid läsombudsträffar men även av de
verksamheter där hon vet att de läser mycket. På detta vis får hon både positiv och
negativ respons och reaktioner på böckerna.

Carola arbetar mycket med lättläst och läsombuden, i C-stad finns en fungerande
arbetsgrupp där det finns representanter för omsorgen i form av enhetschefer och
läsombud, representant för FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och biblioteket. I

                                                
30 Bokdeposition på dagcenter
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arbetsgruppen försöker man planera olika aktiviteter för läsombuden. Carola brukar
samla läsombuden 2-3 gånger om året, ibland alla samtidigt och emellanåt i delade
grupper, eftersom det även finns läsombud i äldreomsorgen. Carola poängterar att hon
försöker få läsombuden att vara aktiva under dessa träffar, hon menar att hennes uppgift
är att visa böckerna och få igång en diskussion runt dessa. Detta gör hon genom att
lägga en bok till varje deltagare och sedan be var och en att presentera sin bok för de
andra i gruppen. Det är viktigt att de känner sig engagerade, får dela med sig av sina
erfarenheter och får prata och läsa för varandra. Carola och läsombuden talade tidigare
om att försöka skapa en rutin när det gäller biblioteksbesöken, att man skulle besöka
biblioteket någon gång i månaden med de utvecklingsstörda, alla tyckte detta var en bra
idé, men det har ändå inte fungerat. Carola tycker att det ibland är lite svårt att motivera
en del av läsombuden, hon ställer gärna upp, men de måste visa lite eget intresse för
läsningen, så att hon får lite respons tillbaka från dem. ”De ska ju inte läsa för min skull,
det är ju ändå personalen som ska ta i dessa böcker och jobba med dem. Jag tycker
själv, att de har så himla käcka idéer när man sitter och pratar med dem, så jag vet inte
vad det är som hindrar dem, om det är brist på entusiasm eller vad det kan vara?”

I D-stad finns det ingen arbetsgrupp, men LSS-handläggaren och Dagny har haft
diskussioner om att försöka få ut mera av läsombudsverksamheten, genom att ha en
pågående kontakt med läsombuden och kanske träffas några gånger om året för att få
igång ett fungerande samarbete. Hittills har inte detta lyckats så bra och Dagny säger
med eftertryck att det inte är hennes ansvar att se till att omsorgspersonalen kommer till
biblioteket på dessa träffar, utan menar att det är enhetscheferna som kan beordra
omsorgspersonalen till detta. Dagny påtalar också hur viktigt det är att biblioteket inte
är en isolerad ö. Eftersom biblioteksarbetet är riktat mot olika arenor och verksamheter i
samhället, så är det viktigt att man intresserar sig för dessa verksamheter, det har med
respekt att göra, att visa intresse, inte bara utifrån sin egen aspekt utan också mera
allmänt. Om man gör detta, så får man respekt tillbaka, dessutom får man större
förståelse för och insyn i varandras verksamhetsområden.

8.2.8 Litteraturbehov

Anna tycker det är viktigt att de utvecklingsstördas kunskap och kapacitet inte
underskattas utan att de får chans att själva bestämma vad de vill ta del av. Anna säger
att omsorgspersonalen inte alltid tänker på att utvecklingsstörda har samma behov av
litteratur som alla andra, men att detta kan bero på att de inte fått utbildning och har
tillräcklig kunskap om dessa behov.

Barbara påtalar att utvecklingsstörda är en grupp som inte alltid kan framföra sina
behov, tankar och argument på samma sätt som andra, trots att behoven är desamma.
Även om någon är gravt utvecklingsstörd kan man inte utgå från att personen inte
förstår när man läser för honom/henne. Man kan se att personen får ut något av
läsningen även om man inte vet vad, om det är lästakten, rösten eller hela situationen.
Hon tar upp ett exempel med en flicka hon träffade på ett dagcenter som hade läst
väldigt lite tidigare, det sades till och med att hon inte läste över huvud taget. Barbara
hade varit på dagcentret och läst för dem och senare på eftermiddagen så stod ovan
nämnda flicka tillsammans med en kamrat vid lånedisken och ville ha hjälp av henne.
Sedan dess läser flickan flitigt, mest kärleksromaner, hon läser allt som finns i den
vägen och berättar ofta för Barbara om vad hon har läst. ”Hon har en skala från ett till
tio, så kommer hon in och säger, den här har jag läst tre gånger den får tio av tio. Det är
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väl härligt!” Denna flicka har nu ansvar för boklådan på sitt dagcenter och har växt med
denna uppgift.

Carola talar om de varierande behov av böcker som utvecklingsstörda har alltifrån LL-
böcker till bilderböcker, till exempel är taktila böcker och böcker med djurungar
populära även om de mest finns på barnavdelningen. De taktila böckerna kan kanske
passa dem som har en grav utvecklingsstörning, även om vissa av dem varken kan se
eller höra så kanske de kan känna och lukta. Carola brukar låta läsombuden/personalen
avgöra vad som passar olika personer eftersom de känner sina omsorgstagare bäst, hon
brukar bara visa vilka typer av böcker biblioteket har att erbjuda. Även om inte Carola
tycker att hon är bekant med dessa låntagares behov så tycker hon att det finns för lite
skrivet för dem som är vuxna och tar upp ett exempel:

En man i 45-årsåldern, han har levt i 45 år med sin kropp och sin omgivning,
men är då på ganska låg utvecklingsnivå. Varför ska han sitta med hundar
och katter, men det finns liksom inget, han kanske inte kan läsa, bilder, det
kanske ska vara något helt annat, det kanske ska vara på en naken kvinna
eller något. Vad en sån man ska läsa, han har ju trots allt varit med en ganska
lång tid och ligger han då på en låg utveckling, får man väl försöka anpassa
detta, men det saknas, för det är ju de med väldigt lite text och bilder, då är
det för barn, det är inte för vuxna, inte intressant för vuxna. Man kan ju inte
tänka så, att bara för att man är gravt utvecklingsstörd, så är man som ett
barn, erfarenheter finns ju, någonstans är man 45 och det känner jag att det
saknas böcker för.

Carola tycker också att målet inte alltid måste vara att läsa en bok istället kan man titta
på TV tillsammans, inte bara såpoperor utan även text-TV och nyheter. Detta kan leda
till att man kommer in på tidningen 8 sidor och en diskussion om vad den innehåller,
som kanske både kan sätta igång fantasin och tankeverksamheten och leda diskussionen
vidare till andra ämnen.

Dagny poängterar hur viktigt det är att man inte bara ser det som finns i LL-hyllan som
passande för utvecklingsstörda utan hon menar att man ska använda hela biblioteket.
Det finns mycket facklitteratur och fina bildverk på andra ställen i biblioteket som kan
passa, det är ju trots allt det folk är intresserade av som ska styra vilka böcker man ska
läsa inte var de finns. Dagny fortsätter med att säga att behovet kan variera från person
till person och det är viktigt att man ser till vad varje individ behöver, att se till
människan bakom behovet. Hon tillägger att det är bättre med en bok som fungerar än
fem som inte passar och att man har en professionell inställning till detta.

8.2.9 LL-böcker – inköp och utlåning

På A-stads bibliotek ska all personal som arbetar i upplysningen kunna ge information
om de medier som finns att tillgå, även om anpassade medier. Basen i LL-avdelningen
är LL-böcker från Centrum för lättläst, lättlästa böcker från andra förlag, vanliga lätta
böcker samt bildverk för vuxna. Inköpen av LL-litteratur görs enligt rekommendationer
från Bibliotekstjänsts listor. Man följer också vad andra förlag och Specialpedagogiska
institutet ger ut, samt eventuella videofilmer som handlar om utvecklingsstörda eller där
utvecklingsstörda spelar huvudroller. Anna berättar att efter läsombudsutbildningen har
utlåningen av LL-böcker ökat markant, särskilt det senaste året. Delvis beror detta på att
det största utbudet av anpassade medier finns på A-stads bibliotek så låntagare från
andra kommundelar kommer till biblioteket och tar del av utbudet. De mest populära
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och utlånade LL-böckerna är de som handlar om romantik och kärlek. Anna menar att
det finns mycket gamla fördomar om LL-böcker, men mycket har förändrats i
utgivningen under senare år. Hon säger också att flera användargrupper lånar lättläst
litteratur till exempel invandrare som ibland tycker språket är svårt i andra böcker.

Utlåningen av LL-böcker i B-stad har ökat, något Barbara ibland märker på de tomma
hyllorna, de nya böckerna är utlånade hela tiden eller också ligger de i boklådorna. I B-
stad har man stående prenumeration på alla lättlästa böcker som produceras på LL-
förlaget, det köps även in faktaböcker, om djur, bilar och annat som intresserar
låntagarna. Barbara talar också om nytänkandet i skapandet av LL-böcker, både stil,
utseende och format har förändrats de senaste åren. De lättaste böckerna på nivå ett är
dyrast att framställa på grund av alla fina färgbilder, fast dessa är väldigt populära så
Barbara skulle gärna vilja ha fler av dem. När det gäller utlåning så är faktaböcker och
skönlitteratur ungefär lika populärt, upplevelseböcker är också något som lånas ut
mycket, likaså CD-skivor, videofilmer och specialinlästa kassettböcker. Barbara berättar
att hon har lagt in en spärr i utlåningssystemet så att de utvecklingsstörda låntagarna får
krav men inte behöver betala avgift för försenade böcker. Hon tror inte att det skulle
fungera eftersom de har svårt att hålla reda på när böckerna ska lämnas tillbaka och
tycker det är viktigt att de slipper betala.

Carola talar också om hur LL-böckerna har förändrats på ett positivt sätt, det ges ut de
mest fantastiska böcker, till exempel har den gamla klassikern Odyssén nyligen kommit
ut. Carola tycker det är roligt att det satsas på sådana böcker och att man ger alla
möjlighet att ta del av dem. Det lånas ut mycket mer talböcker än lättlästa böcker på C-
stads bibliotek, detta beror på att de inte bara lånas av utvecklingsstörda, utan också av
andra målgrupper inte minst pensionärer. Utlåningen av LL-böcker varierar mycket,
periodvis är vissa böcker populärare än andra och tvärtom. Carola tror att detta delvis
beror på läsombudens planering för kommande aktiviteter. Carola berättar också om en
bok som alltid är utlånad och som alla tycker om, den heter En naken karl. På C-stads
bibliotek är det Carola som huvudsakligen arbetar med de anpassade medierna, hon
informerar ibland om dessa medier på personalmöten, för att övrig personal som inte
arbetar med dessa medier dagligen inte ska tappa sina kunskaper om dem. Carola jämför
detta med ett språk som man inte använder och som då faller i glömska.

Dagny säger att man först och främst måste ha ett allmänt bokbestånd men att man
sedan måste tänka på den efterfrågan och de målgrupper man har. Hon tycker att det är
viktigt att man verkligen har kontroll på vad folk frågar efter och köper in efter de
kriterierna. På D-stads bibliotek köper man i princip in de flesta LL-böcker som ges ut,
det kommer inte ut så många LL-böcker om året, och eftersom det finns kundunderlag
för dem, så är det självklart för Dagny att köpa in dem. Dagny tar inte så allvarligt på
den eventuella kritik som vissa LL-böcker ibland får av olika recensenter, hon tror att
det beror på att den som läst boken ibland inte förstår hur boken är avsedd att användas.
Dagny talar om att LL-böckerna hade en tråkig stämpel under många år och håller med
de andra informanterna om att böckerna blivit trevligare och roligare på senare år, ja
rentav läckra. Hon menar att LL-förlaget marknadsför sig bra och att de inser att deras
böcker även går hem hos andra grupper, böckerna är användbara i många sammanhang.
Dagny tar även upp att man under en period ibland diskuterade var LL-böckerna skulle
placeras, om de skulle integreras i det övriga beståndet eller finnas i en särskild
avdelning. Risken med att de skulle finnas för sig själv var att de som besökte
avdelningen skulle känna sig utpekade, men Dagny menar att fördelarna med att ha LL-
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böckerna i en speciell avdelning var övervägande eftersom det hela handlar om
tillgänglighet. Eftersom även andra grupper alltmer söker sig till LL-avdelningen, så har
inte heller dessa farhågor besannats. Dagny tycker att utlåningen av LL-böcker är bra på
D-stads bibliotek, men tillägger att den kunde ha varit ännu bättre om man haft en tätare
kontakt med omsorgspersonalen.

8.3 Intervjuredovisning – Läsombud

Vi börjar även denna del av vår intervjuredovisning med att kort presentera våra
informanter, läsombuden. De har fått namn på bokstäverna E, F, och G eftersom dessa
kommer i turordning efter biblioteksinformanternas. Informanterna har vi kallat Erika,
Filippa och Gabriella. Vi har inte gjort någon koppling till de orter där deras
arbetsplatser finns eftersom vi inte bedömt att detta är relevant för undersökningen.

Erika arbetar i en gruppbostad, hon har arbetat med utvecklingsstörda sedan 1988. Hon
är i grunden utbildad dekoratör, men omskolade sig 1991 och påbörjade sin första fasta
tjänst inom omsorgen samma år. Redan från början tyckte Erika att det var viktigt med
böcker och läsning, så när lättlästprojektet startade i kommunen, var det självklart för
henne att vara med från början. Filippa arbetar också i en gruppbostad, hon hamnade i
vården av en slump efter avslutad gymnasieutbildning. Filippa arbetade som vikarie
kvällar och nätter, hon började samtidigt utbilda sig till undersköterska/mentalskötare.
Filippas kommun var en av de första som deltog i lättlästprojektet, så hon var ett av
landets första utbildade läsombud och har senare även arbetat med några andra projekt i
Centrum för lättlästs regi. Gabriella arbetar på ett dagcenter, hon har arbetat inom
omsorgen sedan 1990 och varit läsombud i cirka 10 år. Liksom våra två andra
informanter så tyckte Gabriella på ett tidigt stadium att det var viktigt med böcker och
läsning, så hon har också varit med från början.

I följande avsnitt presenterar vi intervjuerna med läsombuden på samma sätt som
föregående intervjuredovisning av bibliotekarierna, tematiskt, men inte exakt samma
teman, antalet teman är dessutom färre i detta avsnitt.

• Lagstiftning och förankring
• Litteraturbehov
• Läsombudsverksamheten
• Samarbete med bibliotek/organisationer, arbetsgrupper
• Förekomsten av böcker, kunskap om bibliotekets utbud, LL-bokens utformning och

tillvägagångssätt vid val av böcker
• Läsombudens syn på bibliotekets verksamhet för utvecklingsstörda

8.3.1 Lagstiftning och förankring

Våra informanter känner väl till LSS, och i detta sammanhang då specifikt § 9, som tar
upp utvecklingsstördas rättigheter till bland annat kultur, nyheter och
samhällsinformation. Två av dem nämner även FN:s standardregler, Gabriella nämner
också SOL, Socialtjänstlagen och Erika talar om det nationella kulturpolitiska
programmet. När det gäller förankring uppifrån av läsombudsverksamheten så tycker
samtliga informanter att de har stöd ifrån sina chefer. Erika känner att hennes chef
tycker att läsombudsverksamheten är viktig, det sätts in en vikarie när hon behöver gå
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på möten och hon upplever inte att hon någon gång behöver avstå. Filippa går alltid på
alla LL-träffar och tycker inte heller att det är några problem att komma ifrån. Hon
upplever att hennes chef är positivt inställd till läsombudsverksamheten. Gabriella
berättar att på hennes arbetsplats går det alltid bra att komma ifrån, men hon vet att det
på andra arbetsplatser ibland kan vara svårt på grund av personalbrist. Våra tre
informanter är helt överens om att läsning borde finnas med i beskrivningen av
arbetsuppgifterna eftersom den då ges legitimitet.

8.3.2 Litteraturbehov

Informanterna tycker att utvecklingsstördas tillgång till litteratur och kultur är mycket
viktig, eller som Gabriella uttrycker det: ”Utvecklingsstörda är ju inte annorlunda än
andra. Vi lever i ett informationssamhälle och behöver alla tillgång till kultur och
litteratur.” Erika menar att utvecklingsstörda inte är något undantag när det gäller
lässtimulering utan de argument som används i förskolor och skolor gäller även för
denna grupp. Läsning höjer livskvaliteten och ger delaktighet, att inte läsa ger
utanförskap, dessutom skapar läsningen kontakt, ger glädje och gör att den
utvecklingsstörda blir sedd säger både Filippa och Gabriella. Informanterna tycker även
att läsningen utvecklar kontakten mellan de utvecklingsstörda och personalen, att
läsning är ett kommunikativt hjälpmedel som kan göra det lättare att ta upp känsliga
ämnen och diskutera svåra frågor som sex, ensamhet, beroende och dödsfall. Gabriella
tillägger att det finns ett rikligt utbud av lättlästa böcker som tar upp det mesta, inte bara
ovanstående utan även mera allmänna ämnen. Filippa nämner att de brukar läsa om
olika platser de planerar att åka på semester till. Hon säger också att man kan förstärka
en boks innehåll för personer som är måttlig eller gravt utvecklingsstörda, genom att
komplettera med olika föremål. Vid läsning ur en bok om fåglar kan man tydliggöra
bokens innehåll genom att använda sig av fågelfjädrar, fågelholk och ett band med
fågelsång.

8.3.3 Läsombudsverksamheten

På våra informanters respektive arbetsplatser finns en fungerande
läsombudsverksamhet, med regelbunden läsning. Däremot påtalar Erika att det varierar
på olika gruppbostäder i den kommun hon arbetar, på vissa fungerar det bra och på
andra sämre. Detta är något som Gabriella håller med om, hon tycker att
läsombudsverksamheten fungerar bra i de dagliga verksamheterna men tror att det
fungerar sämre i gruppbostäderna. En till två personer per arbetsplats är utbildade
läsombud, på Gabriellas arbetsplats är det bara hon som är utbildat läsombud av de
sexton anställda. Eftersom ingen annan av hennes arbetskamrater är intresserade av att
läsa tycker de att det är bra att hon tagit på sig denna uppgift så att de själva inte
behöver läsa. På Filippas arbetsplats är två av de åtta anställda utbildade läsombud, men
hon tror att det är vanligt att det bara finns ett läsombud, något Erika håller med om.
Gabriella säger att intresset för läsombudsverksamheten är lågt på vissa ställen, något
hon tror kan bero på chefernas inställning men även på personligt intresse. Av dem som
utbildade sig samtidigt som Gabriella finns fortfarande några kvar i verksamheten.
Filippa och Erika menar också att det personliga intresset styr, att de som tycker läsning
är viktigt själva väljer att engagera sig, så ofta rekryteras personal till
läsombudsutbildningen på frivillig väg.
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Informanterna tycker att inställningen till böcker och läsning har ändrats sedan
läsombudsverksamheten startade. Filippa tycker att inställningen har förändrats mycket,
på hennes arbetsplats är nu böcker och läsning en självklarhet. Erika anser också att
man har fått en mycket positivare syn på läsningen tack vare läsombudsutbildningen. På
Gabriellas arbetsplats har man förståelse för att hon har lässtunder, kanske beroende på
att övrig personal tycker att det är bekvämt att hon frivilligt tagit på sig uppgiften.
Förståelsen från övrig personal är stor på Filippas arbetsplats, eftersom alla på hennes
arbetsplats läser. Erika menar däremot att det kan vara olika, även om de flesta läser på
den gruppbostad hon jobbar är det en som har det huvudsakliga ansvaret för att
lässtunderna blir av. Rutinerna för lässtunderna varierar på informanternas arbetsplatser.
På dagcentret där Gabriella arbetar är lässtunderna schemalagda, hon läser en gång i
veckan, men tror att lässtunderna kanske är mer spontana i gruppbostäder. Filippa
berättar att man på hennes arbetsplats regelbundet läser för en av de boende varje
morgon, men för de övriga boende blir läsningen mera spontan och många kan läsa
själva. På Erikas gruppbostad finns en viss regelbundenhet i läsningen, men oftast blir
lässtunderna spontana.

8.3.4 Samarbete med bibliotek/organisationer, arbetsgrupper

Gabriella berättar att det i kommunen finns en fungerande arbetsgrupp för
läsombudsverksamheten. Denna grupp består av representanter från Studieförbundet
Vuxenskolan, biblioteket och daglig verksamhet, även de utvecklingsstörda är
representerade något som inte är så vanligt förekommande. Gruppen som består av ”en
samling eldsjälar som hållit på i många år”, träffas några gånger per termin, men tätare
inför planerade arrangemang, till exempel före Boktoberdagarna31. Filippa är sedan ett
halvår med i arbetsgruppen i sin kommun, vilken består av representanter för SV, FUB,
enhetschefer från handikapp- och äldreomsorgen samt den ”fantastiska
socialbibliotekarien” i kommunen. Även i Erikas kommun finns en fungerande
arbetsgrupp, de träffas minst en gång i halvåret och oftare om så behövs. Gabriella talar
om att samarbetet med biblioteket hittills inte fungerat så bra. Trots att både
socialbibliotekarie och läs- och skrivtekniker sitter med vid arbetsgruppens träffar i
biblioteket, så är biblioteket bara öppna för önskemål från läsombuden som inte kräver
så stora insatser från bibliotekets sida. SV ansvarar för läsombudsutbildningen och
deras engagemang är stort, men däremot tycker Gabriella att det är konstigt att inte
biblioteket visar större intresse för läsombuden och backar upp verksamheten. Filippa
tycker att samarbetet med biblioteket i hennes kommun fungerar mycket bra, hon menar
att det beror på socialbibliotekariens engagemang i läsombuden. Läsombuden inbjuds
till biblioteket både höst och vår för att ta del av de nya LL-böcker som kommer ut, de
får även biljetter till Bok- och biblioteksmässan. Eftersom Filippa även arbetat som
cirkelledare på andra orter, så vet hon att samarbetet inte fungerar lika bra på andra
bibliotek. Erika säger att samarbetet med huvudbiblioteket i kommunen fungerar dåligt,
och hon upplever att läsombuden inte får någon uppbackning eller stimulans alls från
biblioteket, de får framhärda för att få biblioteket att medverka i något över huvudtaget.
Däremot har man ett bra samarbete med ett filialbibliotek, där de är öppna för
läsombudens förslag och önskemål.

                                                
31 Boktober är namnet på en rikstäckande kampanj som bedrevs av Centrum för Lättläst i samarbete med
bland andra Läsrörelsen i oktober 2001. Boktober visade på glädjen och behovet av högläsning och
lättlästa böcker. På många bibliotek anordnas Boktoberdagar varje år.
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8.3.5 Förekomsten av böcker, kunskap om bibliotekets utbud, LL-bokens
utformning och tillvägagångssätt vid val av böcker

På dagcentret där Gabriella arbetar har de ett eget litet bibliotek med lättläst litteratur
mestadels bestående av böcker från Centrum för lättläst. De besöker biblioteket
regelbundet tillsammans, cirka en gång i månaden går man dit och lånar då ganska
mycket böcker på en gång. Gabriella tror att personal på dagcenter har större möjlighet
att påverka förekomsten av böcker än de som arbetar i gruppbostäder. På Filippas
gruppbostad finns lite gemensam litteratur och de boende har en del böcker i sina
bostäder. Personalen och de utvecklingsstörda går tillsammans till biblioteket två till tre
gånger i månaden och ibland går vissa av de boende själva. Gruppbostaden ligger nära
biblioteket och de utvecklingsstörda tycker om att gå dit, så därför blir det så pass ofta.
De lånar mycket LL-böcker, talböcker, specialinläsningar, djurböcker, barnböcker,
faktaböcker, men även en del vanlig skönlitteratur. I samråd med chefen köper man
också in några böcker till gruppbostaden varje år. På Erikas gruppbostad finns det också
lite olika böcker i gemensam ägo, liksom i andra hem äger man några böcker och lånar
en del. De lånar och köper olika typer av litteratur beroende på intresse, det är väldigt
olika vad olika personer tycker om. Erika säger att de sällan går till biblioteket
tillsammans, det upplevs som tungt och svårt, men man uppmuntrar de som kan gå
själva att göra det. Erika tror att personalen har stort intresse och stora möjligheter att
påverka förekomsten av böcker på gruppbostaden, men hon tror också att intresset för
detta varierar från gruppbostad till gruppbostad.

Samtliga tre informanter känner väl till bibliotekets utbud av anpassade medier.
Gabriella talar mest om den anpassade läs- och skrivhörnan som finns på deras
bibliotek. Hon har känt till hörnan sedan den startades upp, men Gabriella tror inte att så
många utvecklingsstörda hittar dit eftersom den är placerad bakom en skärm i ett hörn
av biblioteket. Filippa känner till det mesta om de anpassade medierna i och med att hon
är med i den arbetsgrupp som medverkar vid utbildningen av läsombud. Under denna
utbildning görs en rundvandring i biblioteket, där man går igenom de olika medier som
finns tillgängliga. Anledningen till att Erika vet mycket om de olika medieformerna
beror till stor del på hennes engagemang och intresse för att de utvecklingsstörda ska
ges samma möjlighet att på sina villkor kunna ta del av böcker och läsning.

Informanterna tycker att de LL-böcker som kommer ut blir allt bättre för varje år som
går, de är varierade, spännande, fina och roliga. Eftersom det finns böcker på tre olika
nivåer i olika svårighetsgrader, så är det lätt att hitta böcker till de flesta. Erika tycker
ändå att det saknas böcker för dem som är vuxna och gravt utvecklingsstörda, hon
skulle vilja att det fanns fler böcker med bilder och foton i för denna grupp. Gabriella
menar att bokens utformning/design har stor betydelse för hur boken uppfattas, det är
viktigt att det yttre är tilltalande eftersom det då väcker lust att utforska boken vidare.
Filippa tror också att bokens utseende är viktigt, hon ser gärna att det finns snygga foton
i bilderböcker och att boken ser trevlig ut. Erika tillägger att betydelsen av bokens
utformning också beror på vem den riktar sig till, för vissa grupper är det extra viktigt
att boken är lättillgänglig för att de ska kunna ta del av innehållet. På frågan om vem
som bestämmer vad som ska lånas/läsas, så är informanternas svar ganska lika. Erika
berättar att man på hennes gruppbostad ofta diskuterar med de utvecklingsstörda om
deras önskemål när det gäller speciella ämnen och att man också utgår ifrån den
kunskap man har om vad de boende är intresserade av. Gabriella talar om att på hennes
dagcenter bestämmer man tillsammans vad som ska lånas/läsas, man utgår ifrån vad de
utvecklingsstörda är intresserade av och väljer utifrån detta passande böcker. Filippa
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säger att i den mån det går får den man ska läsa för bestämma, men att hon ibland
föreslår böcker som hon vet är bra och fungerar för den personen.

Både Gabriella, Filippa och Erika är överens om att vuxna utvecklingsstörda ska läsa
vuxenböcker. Gabriella poängterar att ”även om intellektet kan vara på ett barns nivå så
är inte känslolivet det” och tillägger att det fortfarande finns mycket Emil- och
Pippiböcker hos vuxna utvecklingsstörda även om det har blivit bättre under senare år.
Hon tror att förbättringen till stor del beror på Centrum för lättlästs nivåanpassade
böcker. Filippa menar att även om det är önskvärt att ”vuxna läser böcker skrivna för
vuxna”, så behöver det inte utesluta att man någon gång läser barnböcker. Föräldrar
slutar ofta att läsa för sina barn vid 10-12-årsåldern, det gäller även föräldrar till
utvecklingsstörda barn, det uppstår då ett glapp mellan barn- och vuxenböcker. Många
utvecklingsstörda läser då barnböcker, eftersom de är vana vid dem och de känns trygga
att läsa. Erika tycker också att det någon gång kan vara motiverat att läsa barnböcker för
vuxna utvecklingsstörda.

8.3.6 Läsombudens syn på bibliotekets verksamhet för utvecklingsstörda

Det som är viktigast för att bibliotekens verksamhet ska fungera för de
utvecklingsstörda är tillgängligheten, inte bara den fysiska tillgängligheten utan även i
övrigt. Gabriella säger att när biblioteken utformar sin verksamhet till utvecklingsstörda
är det viktigt att böckerna är lätta att hitta, att det finns kvalificerad hjälp att tillgå och
att läsmiljön är inbjudande, till exempel sköna stolar att sitta och läsa i. Filippa talar om
att det ska vara bra skyltat och att det ska vara lätt att komma till med rullstolar, hon
efterlyser också mer evenemang och aktiviteter i biblioteket för utvecklingsstörda.
Erikas önskemål är en ”egen” bibliotekarie, som har kunskaper i hur man bemöter
utvecklingsstörda och har stor kännedom om LL-böcker och övriga anpassade medier.
Hon tycker också det är viktigt att LL-hyllan har en egen hörna i biblioteket eftersom
utvecklingsstörda personer behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig, och
självklart att biblioteket köper in anpassad litteratur.

8.4 Intervju med samordnare för Centrum för lättläst

Herman arbetar för Centrum för lättläst, han är bland annat samordnare för
utvecklingsstörda inspiratörer och arbetar med läsombudsutbildning. Herman kom tidigt
i kontakt med olika typer av funktionshinder och har varit aktiv i FUB under många år.
På 1970-talet arbetade Herman med fritidsverksamhet för barn och unga, han kom då i
kontakt med utvecklingsstörda. Herman arbetade med en barnfilmsstudio, där de bland
annat tittade på film. Han berättar att vissa filmer ifrågasattes, om de verkligen var
lämpade för de unga utvecklingsstörda, men han menar att denna grupp verkligen
uppskattade dessa filmer och tolkade dem på sitt eget sätt. Han säger att det är
upplevelsen som är det viktiga inte att tolkningen ska vara på ett visst sätt.

När Herman talar om läsning för utvecklingsstörda, poängterar han hur viktigt det är
med repetition för denna grupp, allt behöver nötas in. Attityder hos personal måste
förändras och de utvecklingsstörda måste få tid att komma in i nya vanor, det är viktigt
att inte ge upp för fort när man inför nya aktiviteter i deras liv. Han påtalar också hur
viktigt det är med högläsning inte minst för gravt utvecklingsstörda personer. Även om
det är svårt att uppskatta nyttan för att man inte får någon feedback, kan det ge mycket
till dessa personer. De kan ju inte själva tala om vad de tycker, men de som står dem
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nära kanske ändå kan läsa av om de uppskattar läsningen. Herman menar att nu för tiden
handlar det i hög grad om synliga resultat som hela tiden måste redovisas, och när det
gäller denna grupp är det inte alltid så lätt att redovisa något.

Han tar även upp frågan om vad som händer med lässvaga personer efter skolåren. Att
skolplikt för alla är ett självklart socialt ansvar, men vad händer sedan? Inget menar
Herman, för det finns ingen fortsättning. Det är viktigt att biblioteken har ett bra utbud
för lässvaga personer, till exempel utvecklingsstörda, han tycker det bör ingå i deras
verksamhetsplaner. Här finns en pedagogisk infallsvinkel, man glömmer ofta bort att
litteratur hela tiden måste tillgängliggöras för att upprätthålla läsfärdigheten hos dessa
lässvaga grupper även efter skolåren. I detta sammanhang spelar biblioteken en viktig
roll. Herman talar om fyra viktiga utgångspunkter för biblioteken när det gäller arbetet
med lässvaga gruppen: attityder, bibliotekslagen, vikten av att frontexponera böcker och
att veta vem man är till för. Han tycker att det är viktigt att tänka på att biblioteken är till
för alla, där finns stora resurser av material tillgängligt och det är gratis. När det gäller
bibliotekspersonalen anser han att fler borde ha kunskap om utvecklingsstörda och deras
behov av litteratur för att kunna bemöta denna grupp bättre. Flera personer på varje
bibliotek borde vara involverade i LL-verksamheten, så att inte allt står och faller med
den som har huvudansvaret när hon/han inte är där eller slutar.

När Herman talar om läsombudsutbildningen tycker han att det är självklart att den ska
vara på biblioteket men att biblioteken har fått ett för stort ansvar. Han menar att
socialtjänsten i kommunerna måste ta ett större ansvar för läsombudsverksamheten.
Socialcheferna måste förstå hur viktigt detta arbete är, Herman upplever att många av
dessa chefer är okunniga och dåligt informerade om utvecklingsstörda och deras
situation. Det är också viktigt att förankra läsombudsverksamheten hos politikerna
eftersom det är de som beslutar om anslagen. Hinder i kommunikationen mellan olika
verksamheter måste överbryggas, Herman menar att dessa problem måste lösas på
ledningsnivå för att målsättningen för läsombudsverksamheten inte ska glömmas bort.
Han poängterar bibliotekets viktiga roll som mötesplats, att man där ordnar
kontinuerliga träffar för läsombuden. För att även inspirera övrig omsorgspersonal kan
man till exempel förlägga arbetsplatsträffar till biblioteken. Det är viktigt att
läsombuden och övrig omsorgspersonal stimuleras för att de i sin tur skall kunna
stimulera de utvecklingsstörda till att utvecklas. Det är också nödvändigt att
läsombudens arbetsgivare inser vikten av och prioriterar detta, så att personalen
verkligen släpps iväg till dessa träffar. Herman har under sina uppdrag sett både bra och
dåliga exempel på hur detta fungerar.

Herman menar att det är viktigt att LL-verksamheten blir permanent och fortsätter att
utvecklas på biblioteken och att man får bort ”handikappstuket” på LL-litteraturen, att
det kommer fram att det är böcker som är roliga att läsa och att de passar många olika
grupper av människor, inte bara utvecklingsstörda. Han nämner att LL-förlaget vid ett
tillfälle försökte få ge ut några av Per-Anders Fogelströms böcker på lättläst, men
Fogelströms förlag sade nej till denna utgivning. En företagsam utvecklingsstörd ung
man fick höra talas om detta, han tågade hem till Fogelström och frågade honom varför
utvecklingsstörda inte kunde få läsa och ta del av hans böcker. Då samtyckte
Fogelström till att låta LL-förlaget bearbeta hans böcker, han tyckte att resultatet blev
bra, så därför finns Mina drömmars stad och andra av Fogelströms böcker i lättläst
version.
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9. Analys

Vi genomför analysen med utgångspunkt i våra fyra frågeställningar, för att aktualisera
dem för läsaren presenterar vi dem igen. De frågeställningar vi avser att besvara är
följande:

• Vilken medvetenhet finns hos biblioteks- och omsorgspersonal om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning?

• Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av de olika personalgruppernas
uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

• Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken betydelse har
denna för läsombudsverksamheten?

• Upplever omsorgspersonalen att läsombudsverksamheten har förändrat deras
förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning? Och i så fall
hur?

Som hjälp i analysen har vi de teoretiska utgångspunkter vi presenterat i kapitel sex.
Men vi relaterar också vårt resultat till den litteratur vi tagit del av och presenterat i
uppsatsens olika kapitel.

9.1 Vilken medvetenhet finns hos biblioteks- och omsorgspersonal om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning?

Vi bedömer att våra informanter har omfattande kunskaper om utvecklingsstördas
litteratur- och kulturbehov även om medvetenheten hos bibliotekarier och
omsorgspersonal kan variera. Lemhagen konstaterar i sin undersökning att arbetet med
läsombudsverksamheten har bidragit till att bibliotekariernas kunskaper om gruppen
utvecklingsstörda har ökat. Samtidigt har omsorgspersonalen fått ökad förståelse för
betydelsen av att utvecklingsstörda får tillgång till litteratur. Detta samarbete mellan
bibliotek och läsombud har ökat tillgängligheten på dagens bibliotek för
utvecklingsstörda besökare (Lemhagen, 2001, s.65).

Lagstiftning är inte något som diskuteras så ofta på biblioteken, fast det finns ett behov
att ta upp denna fråga till diskussion emellanåt. En av våra informanter tycker att man
här kan samarbeta över verksamhetsgränserna genom att ta hjälp av varandras
kunskaper. Att till exempel LSS-handläggaren informerar bibliotekspersonalen om de
lagar som gäller för utvecklingsstörda och att bibliotekarien i sin tur informerar LSS-
handläggaren om bibliotekslagen, så att hon/han kan vidarebefordra informationen till
omsorgspersonalen. Krahner anser att det är viktigt att informera all bibliotekspersonal
om den gällande lagstiftningen, i detta begrepp innefattar hon LSS, bibliotekslagen och
FN:s standardregler (2001, s. 21). Hon har också sett vilken effekt sådan information
kan få eftersom flera bibliotek i länet uppgett att det varit enklare att förankra projektet
när personalen till följd av informationen insett vilka rättigheter utvecklingsstörda har
enligt lagstiftningen (2001, s. 28 ff.). Våra läsombud är väl insatta i den lagstiftning som
rör utvecklingsstörda med undantag av bibliotekslagen. Lövgren menar i motsats till
detta att hon i sin undersökning tydligt har sett att man inom omsorgen inte följt med i
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den nu gällande lagstiftningen som inneburit stora förändringar i yrkesrollen (Lövgren,
1997, s.34).

Ingen av våra informanter har något specifikt måldokument nedskrivet för
verksamheten som riktas till utvecklingsstörda på sina respektive bibliotek, men
verksamhetsmålen ingår i bibliotekens särskilda tjänster. Däremot nämner de andra, mer
övergripande dokument som gäller alla kommuninvånare. Lemhagen kommer fram till
samma sak i sin undersökning, de flesta tillfrågade biblioteken har någon form av
måldokument som gäller för funktionshindrade, dock av mera allmänt slag och inte
specifikt inriktat mot utvecklingsstörda. Dock indikerar några av våra informanter och
en stor del av biblioteken i Lemhagens undersökning att de skulle vilja ha mer specifika
måldokument för olika grupper av funktionshindrade (2001, s.33, 68).

För att man ska kunna få en fungerande verksamhet för utvecklingsstörda i biblioteket
och för att alla inblandade ska förstå betydelsen av den, så krävs att det rätta tänkandet
finns uppifrån och ner i organisationen. Herman nämner några viktiga utgångspunkter
att ta i beaktande, attityder, bibliotekslagen och att biblioteket är till för alla, när man
arbetar med olika användargrupper. Samtliga fyra bibliotekarier vi intervjuat betonar
vikten av förankring av biblioteksverksamheten för utvecklingsstörda och att denna
förankring måste starta hos politikerna eftersom det är de som beslutar om medel till
verksamheterna. Samtidigt så framkommer det i en enkätundersökning för ett genomfört
projekt i Skaraborgs län, att politikerna sällan informerades under den tid projektet
pågick i kommunerna (Livskvalitet och Läslust, 1998, s.12). Sedan måste också
verksamheten förankras på chefsnivå i biblioteket för att den ska kunna upprätthållas
och utvecklas men även att den som ansvarar för verksamheten till utvecklingsstörda får
stöd och uppmuntran uppifrån. Utbytet av erfarenheter mellan verksamhetsansvariga på
olika bibliotek är också viktigt, att bibliotekarierna tar hjälp av varandra och delar med
sig av sina kunskaper. Våra bibliotekarier tycker att samma sak gäller inom omsorgen,
det viktiga är att få omsorgscheferna att förstå att litteratur och läsning bör prioriteras
likväl som övriga arbetsuppgifter. En av bibliotekarierna tycker till och med att läsning
borde finnas med i befattningsbeskrivningar, något som även läsombuden instämmer i,
motiveringen till att de tycker så är att läsningen då ges legitimitet.

Det är också viktigt att det finns ett fungerande samarbete över verksamhetsgränserna
på alla plan så att man hela tiden har en öppen kommunikation. Detta är något Herman
betonar när han påtalar de brister som finns i kommunikationen mellan olika
verksamheter, han menar att dessa brister medför att syftet med
läsombudsverksamheten ibland glöms bort. Våra läsombud upplever att de har stöd av
sina chefer och påtalar vikten av detta i arbetet med läsverksamheten. Herman som är
verksam i läsombudsverksamheten upplever ofta att chefer inom socialtjänsten är dåligt
insatta i utvecklingsstördas situation och tycker att dessa borde informera sig bättre för
att förstå hur viktig läsombudsverksamheten är för de utvecklingsstörda.

Tre av bibliotekarierna upplever att samtliga i personalen på respektive bibliotek har
grundläggande kunskaper om funktionshindret utvecklingsstörning även om de kanske
inte alltid har tillräckligt av de specifika kunskaper som kan behövas i mötet med en
utvecklingsstörd låntagare. Dock konstateras det att kunskapen hos all personal om
utvecklingsstörning är viktig i bemötandet av de utvecklingsstörda besökarna, eftersom
den bibliotekarie som ansvarar för denna verksamhet inte alltid är i tjänst. Viljan att
informera all personal finns men tiden räcker inte alltid till på grund av att andra frågor
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måste prioriteras vid möten och personalutbildning. I sin projektrapport ger Krahner
förslag på hur servicen för utvecklingsstörda besökare kan förbättras, bland annat tycker
hon att det är viktigt att all personal som arbetar i yttre tjänst bör informeras om
bemötande och förhållningssätt gentemot utvecklingsstörda personer. I detta arbete
föreslår hon att biblioteket kan ta hjälp av FUB eller någon annan med liknade kunskap
om funktionshindret (2001, s.21).

Alla våra informanter är överens om att alla människor ska bemötas på samma sätt men
efter varje individs förutsättningar oavsett om man är funktionshindrad eller inte. Det är
som Barbara säger att de flesta individer kan man nå men vissa tar lite längre tid att
skapa kontakt med. Några av bibliotekarierna tillägger att även om mycket är självklart i
bemötandet av funktionshindrade, så måste man ändå tänka på hur man uppträder. Om
man inte kan etablera kontakt med den utvecklingsstörde kan man i vissa situationer
behöva ta hjälp av omsorgspersonalen. Delaktighet är ett viktigt begrepp i det hela, att
de utvecklingsstörda ges inflytande och får chans att vara med och bestämma. Barbara
har etablerat en nära relation till de utvecklingsstörda som besöker B-stads bibliotek,
dels genom att finnas till hands för dem men även genom att ibland ta hjälp av dem.
Genom att ge dem dessa förtroenden skapar man en ömsesidig tillit. Renblad
konstaterar i sin undersökning att hennes utvecklingsstörda informanter ”… blir glada
när omgivningen visar dem hänsyn, hjälper dem med det de behöver ha hjälp med eller
när de får visa vad de kan.” (2001, s.46). En omedelbar respons på detta är ju att det inte
är några ovanliga reaktioner, snarare fullt normala. Ett naturligt bemötande formas
genom att man betraktar den man möter som en jämlik människa (ibid., s.47).

När man talar om bibliotekspedagogik är det främst skolbiblioteken man associerar till,
något som både vi och vår informant Dagny reagerar på eftersom vi tycker att
bibliotekariens pedagogiska roll omfattar så mycket mer än bara skolbiblioteksrollen.
Bibliotekariens pedagogiska roll, kan som Karner Smidt nämner delas in i en
undervisande, en handledande och en förmedlande roll, dessa roller är mer eller mindre
aktiva (1994, s.10). Det är viktigt att inte bara se bibliotekets pedagogiska roll ur ett
kunskapsperspektiv, utan arbetet handlar hela tiden om pedagogik i möten med olika
användare. Den pedagogiska rollen är inte minst viktig när utvecklingsstörda låntagare
kommer till biblioteket. Limberg refererar till ett flertal författare i forskningsöversikten
Skolbibliotekens pedagogiska roll som framhåller att bibliotekarien bör möta varje elev
utifrån hans/hennes förutsättningar för att skapa en god kommunikativ miljö i
biblioteket. Att biblioteksmiljön ska utformas på ett sådant sätt att alla elever känner sig
trygga och välkomna är en aspekt som också lyfts fram i diskussionen om
bibliotekariens pedagogiska roll (Limberg, 2002, s.31). Detta resonemang tycker vi inte
enbart gäller elever utan kan överföras på vilken som helst av bibliotekets målgrupper,
inte minst vår målgrupp, de utvecklingsstörda. Ovanstående är ju också något som
tydligt poängteras av de norska bibliotekarierna, Narfjord och Kirkaas i tidigare kapitel
av uppsatsen. Barbara talar också om läsombudsutbildningen som en del av
bibliotekspedagogiken och tycker att det är självklart att utbildningen äger rum på
biblioteket, något som också Herman betonar.

Utvecklingsstörda har samma litteraturbehov som andra, även om de inte alltid kan
framföra det. Behovet varierar från individ till individ och i slutändan är det människan
bakom behovet som man ska tillmötesgå. Det är bättre att hitta en bok som passar än
flera böcker som inte överensstämmer med användarens behov. Nyberg tar i sin studie
upp ett exempel som handlar om Kalle, vars föräldrar tycker att det är fantastisk att han
går till biblioteket på egen hand. Varje vecka kommer Kalle hem med en påse böcker,
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däremot har han inte så stort utbyte av det han lånar, möjligen bläddrar han lite i
böckerna. Hade Kalle däremot fått lite hjälp av en bibliotekarie med kunskaper om LL-
böcker och utvecklingsstörning, så hade biblioteksbesöken gett Kalle så mycket mer än
bara låneproceduren och promenaden dit. Detta exempel har samma aktualitet och är
tänkvärt än idag, även om det skrevs för ett antal år sedan (Nyberg, 1991, s.51). Våra
bibliotekarier är väl medvetna och kunniga om utvecklingsstördas litteraturbehov och
poängterar att det är viktigt att de utvecklingsstördas kunnande och potential inte
undervärderas. Barbara, Carola och Herman tar upp de gravt utvecklingsstördas
litteraturbehov och framhåller att även om dessa inte kan ge någon respons på
högläsningen bara för att de inte kan bekräfta om de har något utbyte av den, kan man
inte utgå ifrån att de inte har några behov eller någon glädje av läsningen. Personer som
står dem nära kan ändå se och läsa av om de uppskattar lässtunderna. Fast all
omsorgspersonal kanske inte är medvetna om litteraturens betydelse för de
utvecklingsstörda, Anna tror att detta delvis kan bero på bristande kunskaper, det är ju
trots allt endast ett fåtal som är utbildade läsombud. Herman menar att samma
förhållande även kan finnas på biblioteken, att fler bibliotekarier borde få utbildning om
alla grupper av utvecklingsstörda och deras litteraturbehov för att ge denna grupp bästa
möjliga bemötande. Dessutom tycker han att flera bibliotekarier på varje bibliotek borde
ha större kunskap om LL-verksamheten för att undvika problem när ansvarig
bibliotekarie inte är där.

9.2 Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av de olika
personalgruppernas uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

Karner Smidt tar i sin avhandling upp de möjligheter bibliotekarier har att påverka
låntagarna, några av hennes informanter menar att det finns både positiva och negativa
aspekter att beakta vid litteraturförmedling. Informanterna tycker över lag att det är
svårare att förmedla litteratur till enskilda personer än till grupper. En av informanterna
tycker att det är viktigt att man är uppmärksam på låntagarnas olika behov och inte har
förutfattade meningar om vissa användargrupper, att man inte sätter etiketter på folk.
Han säger: ”Vi har veldig lett for å kategorisere lånerne våre, på den samme måten som
vi gjør med bøkene.” (Karner Smidt, 2002, s.258, 261-262). Vid litteraturförmedling
förekommer ofta en diskussion om vad som ska styra, folkbildningstanken kontra den
efterfrågansstyrda förmedlingen (ibid., s.265-268). Vid litteraturförmedling till
utvecklingsstörda kan en kombination av de båda förmedlingsformerna vara användbar.
Samtidigt som låntagarens intresse sätts i centrum, så behöver man ibland vägleda till
litteratur som den utvecklingsstörde inte tidigare haft någon vetskap om, men som kan
stimulera och utveckla.

Bibliotekariers möjlighet att påverka det medieutbud som finns för utvecklingsstörda på
respektive biblioteket grundar sig i bibliotekets intresse för och kunskap om målgruppen
och de anslag man får. Biblioteken värderar och prioriterar olika verksamheter på skilda
sätt, därför varierar utbudet av medier för utvecklingsstörda på olika bibliotek. Det är
ibland svårt för biblioteken att bedöma vilken grupp av funktionshindrade som är i
störst behov av anpassade medier, eftersom varje grupp tycker att deras behov är störst
samtidigt som bibliotekens resurser är begränsade (Nyberg, 1991, s.32, Lemhagen 2001,
s.64). Ansvarig bibliotekaries engagemang och inställning till gruppen
utvecklingsstörda spelar här en stor roll, något som tydligt visat sig under våra få
intervjuer. Samtliga bibliotekarier har ett stort engagemang och intresse för målgruppen
men fokus skiljer sig hos de olika bibliotekarierna. Två av våra informanter inriktar sig
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huvudsakligen på att stimulera omsorgspersonal och läsombud och kontakten med de
utvecklingsstörda sker ofta via dessa. En av informanterna prioriterar direktkontakten
med de utvecklingsstörda både i biblioteket och ute i de olika dagliga verksamheterna
och i gruppbostäderna. Den återstående informantens arbetssätt ligger någonstans
mittemellan de vi beskrivit här ovan. Vi kan då konstatera att de bibliotekarier som
arbetar med direktkontakt till de utvecklingsstörda har störst möjlighet att påverka deras
bok- och medieval. Här kan vi bara utgå från hur vi upplevt bibliotekariens roll i arbetet
riktat mot målgruppen, naturligtvis påverkas verksamheten av bibliotekens storlek och
respektive kommuns ekonomi. Ovanstående är något som också framkommer i andra
studier (Lövgren 1997, Mannerfelt 2001).

Även om Färm inte beskriver strategier bibliotekarier använder sig av i förmedlingen av
böcker till utvecklingsstörda, kan ändå de strategier hon beskriver att de
utvecklingsstörda och omsorgspersonalen använder överföras på bibliotekarierna. De av
våra bibliotekarier som har direktkontakt med utvecklingsstörda använder sig framför
allt av samarbetsstrategin och autonomistrategin. Samarbetsstrategin innebär att
bibliotekarien använder sin kunskap om den enskilde låntagaren och läser av dennes
reaktioner på olika böcker när de tillsammans söker efter passande litteratur.
Autonomistrategin innebär att bibliotekarien låter låntagaren själv välja, vägleder bara
om de blir ombedda och ger positiv respons efter avslutat val. Precis som Färm skriver
beror strategivalet på tillsammans med vem och i vilken kontext bokvalet görs, och
utifrån detta används även de andra varianterna av strategierna (1995b, s.102-104).

Som vi tidigare beskrivit har många av de vuxna utvecklingsstörda som vuxit upp på
institution inte någon vana av att bestämma över sig själva och har därför inga
erfarenheter av vad sådana beslut leder till. Redan i inställningen till hur den
utvecklingsstörda bemöts finns empowerment på individnivå. Sven Jarhag beskriver det
som den nivå man ska utgå från, för att sedan utvidga processen till att innefatta även
gruppnivå och slutligen även omfatta kommunnivå. Främst fokuserar arbetet med
empowerment på individnivå och gruppnivå, det är där arbetet uppfattas som viktigast
(Gutiérrez i Jarhag, 2001, s.31). Detta har visat sig i intervjuerna bland annat på det sätt
våra läsombud beskriver sin inställning till utvecklingsstördas tillgång till litteratur.
Både Gabriella, Filippa och Erika säger att utvecklingsstörda inte är annorlunda än
andra och följaktligen har de liknade behov. Även när de berättar hur de går till väga i
olika valsituationer belyser de hur de ger den utvecklingsstörda individen möjlighet att
själv välja, ett sätt att tillämpa empowerment. Jarhag beskriver fem teman som relateras
till bemyndigande; kontroll, självförtroende, makt, valmöjlighet och
självständighet/autonomi (Jarhag, 2001, s.32). Dessa teman har alla med val och
valsituationer att göra eftersom de på olika sätt påverkar individens förhållningssätt till
sin omgivning och på så sätt blir beslut som tas influerade av individens ställning och
syn på sig själv. Ur empowermentperspektiv är det intressant när läsombuden redogör
för hur de tillsammans med de utvecklingsstörda diskuterar sig fram till vad som ska
läsas/lånas och hur de utifrån sina kunskaper om de enskilda individerna hjälper dem att
välja. Detta tycker vi stämmer väl överens med Jarhags definition av begreppet
empowerment som enligt honom innebär ”att den funktionshindrade personen själv,
eller tillsammans med företrädare, har kontroll över de beslut och handlingar som rör
honom eller henne” (2001, s.23).

Omsorgspersonal har större möjligheter än bibliotekarier att påverka de
utvecklingsstördas bok- och medieval på olika sätt. Både omsorgspersonalens
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personliga intresse av litteratur, inställning till olika böcker och deras uppfattning om de
utvecklingsstördas litteraturbehov är avgörande för hur de agerar för att de
utvecklingsstörda ska få ta del av böcker och läsning och i olika valsituationer.
Dessutom är det ju ofta omsorgspersonalen som står de utvecklingsstörda närmast och
känner dem bäst. Det kan skilja mycket på hur de som är utbildade läsombud förhåller
sig gentemot övrig omsorgspersonal. Dels är läsombuden väl bekanta med det utbud av
lättläst litteratur som finns tillgänglig men de är också medvetna om de behov som
finns, om den stimulans, nytta, glädje och delaktighet som läsningen ger. Samtidigt vill
det till att den makt läsombuden har att påverka används på ett positivt sätt, Carola
menar att läsombudens uppfattningar och synsätt ligger till grund för hur denna makt
inverkar på bok- och medieval.

Färm beskriver de valsituationer, de konsekvenser och de strategier som
utvecklingsstörda kan stöta på och/eller använda sig av i samband med att de ska välja
böcker. Om man reflekterar över valsituationerna som de utvecklingsstörda kan ställas
inför och jämför de olika alternativen gentemot resultatredovisningen med läsombuden
som vi presenterat kan man konstatera att det tillvägagångssätt våra informanter
använder sig av ligger någonstans mitt emellan det Färm kallar val mellan flera styrda
och/eller rekommenderade alternativ och val mellan flera alternativ utan styrning. Val
med ett alternativ framstår som helt uteslutet, ingen av våra läsombud hanterar
valsituationen på detta sätt och val mellan två givna alternativ kan naturligtvis
förekomma då man till exempel i grupp ska komma överens om vilken bok man ska
läsa. Det verkar ändå inte som något av våra läsombud använder sig av negativ
påverkan i valsituationen (1995b, s.98-99). När det gäller de olika strategierna som
nyttjas i valsituationerna använder sig våra läsombud av det Färm kallar
autonomistrategin och samarbetsstrategin beroende på för vem boken är avsedd, det är
ju det personliga intresset hos personen med utvecklingsstörning som ligger till grund
för valet (1995b, s.102-103). Läsombuden gör ofta precis som Färm beskriver i
samarbetsstrategin, de använder sina kunskaper om de utvecklingsstördas bakgrund,
kompetens och intressen. De har lärt sig att se hur de enskilda individerna reagerar på
olika böcker och kan utefter detta avgöra vilken/vilka böcker hon/han är intresserad av.
Till detta kan en parallell dras till det Herman säger om hur man ska kunna avgöra om
den man läser för har någon behållningen eller något utbyte av lässtunden. Han påpekar
att de personer som står den utvecklingsstörda nära ofta kan avgöra om så är fallet.

Lövgren beskriver i sin uppsats hur omsorgspersonalen istället för att involvera den
utvecklingsstörda i valsituationen för det mesta själva väljer böcker med utgångspunkt i
sina egna uppfattningar om vad som intresserar andra (Lövgren, 1997, s.28). Detta
tillvägagångssätt tillämpar inte våra informanter. De berättar att man inför
biblioteksbesök och lässtunder i första hand brukar diskutera och bestämma tillsammans
vad som ska lånas/läsas, när inte detta fungerar utgår man ifrån den kunskap man
besitter om de utvecklingsstörda och vad de är intresserade av och väljer litteratur efter
dessa kriterier. Detta stämmer väl överens med Att välja i vår bearbetning av Chambers
modell där vi menar att biblioteks- och omsorgspersonalens förmedlande roll ligger i att
vara ett stöd för den utvecklingsstörda vid val av litteratur.

Av olika orsaker sker biblioteksbesöken med olika intervall på informanternas
arbetsplatser, alltifrån flera gånger per månad till mer sällsynta besök, men på samtliga
arbetsplatser finns en god tillgång till böcker. Utbudet av böcker är av varierande art,
allt efter intresse och behov. Våra läsombud är överens om att de har möjlighet att
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påverka förekomsten av böcker på sina arbetsplatser. Gabriella tror att hon som arbetar
på dagcenter, har större möjlighet att påverka förekomsten av böcker än personal på
gruppbostäder. Erika säger att personalen på en gruppbostad har både intresse av och
möjlighet att påverka förekomsten av böcker, men att det skiljer sig åt på olika
gruppbostäder. I vår bearbetning av Läsandets cirkel menar vi att omsorgspersonalens
uppgift är att se till att det finns böcker på boendet/dagcentret.

Ibland kan det även vara svårt för läsombuden att avgöra vilka böcker som passar olika
individer vid olika tillfällen. Upplevelsen kan vara stor även om de utvecklingsstörda
inte tolkar boken som omsorgspersonalen förväntar sig men det är ju upplevelsen i sig
som är viktig och inte att den ska tolkas på ett visst sätt. Herman berättar om ett tillfälle
då filmen Mitt liv som hund visades för en grupp utvecklingsstörda ungdomar, det
ifrågasattes om filmen verkligen var lämplig för gruppen, men det visade sig att de
utvecklingsstörda tyckte mycket om den även om de tolkade den på sitt eget sätt. En av
informanterna i Mannerfelts undersökning tar upp ett annat exempel: Efter att ett
dödsfall hade inträffat på ett boende läste man om vad som händer vid en begravning,
men man läste även en abstrakt text ur en poesibok om sorg. Läsombudet trodde att
denna text skulle vara för svår för de boende, men det visade sig att dikten innehöll
precis de rätta orden och hon blev ombedd att läsa den flera gånger. Mannerfelt anser att
detta tyder på att böcker kan tänkas fungera bra som hjälpmedel när läsombudets
förmåga att finna de rätta orden i olika situationer inte räcker till (2001, s.25-26).

Det förekommer ofta att vuxna utvecklingsstörda får ta del av barnböcker trots att det
finns ett stort utbud av lättlästa böcker på de flesta bibliotek. I stort är alla våra
informanter, både bibliotekarierna och läsombuden, överens om att vuxna
utvecklingsstörda ska läsa böcker för vuxna och inte barnböcker. Anna tror att okunskap
kan vara en förklaring till att man ofta lånar barnböcker till vuxna utvecklingsstörda,
omsorgspersonalen underskattar ibland deras förmåga och följden blir att personalen
väljer åt dem. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen är inte utvecklingsstörda någon
homogen grupp utan det finns stora variationer. Carola tar taktila böcker som ett
exempel på när det är det kan vara lämpligt att använda barnböcker, för en gravt
utvecklingsstörd kanske dessa böcker är det enda sättet att kunna ta del av litteratur.
Samtidigt så tycker hon att det saknas böcker för medelålders gravt utvecklingsstörda,
även om dessa människor har en grav utvecklingsstörning så är de vuxna med
livserfarenhet och ska inte behöva vara hänvisade till barnböcker. Barbara anger en
tänkbar förklaring till detta. De mest lättlästa böckerna på nivå 1 är de som är dyrast att
producera för att de innehåller många vackra bilder, därför kommer det inte ut så många
böcker på denna nivå, vilket är synd när behovet finns. Valet sker utifrån den enskildes
egna önskemål och bör naturligtvis respekteras som det personliga val det är och
personalen förväntas lägga sig i så lite som möjligt. Jarhag menar att bemyndigande på
individnivå handlar om att kontrollera sin egen vardag, att bestämma vad man vill äta,
läsa eller titta på är ju vardagliga beslut vi alla tar (2001, s.23).

Våra tre läsombud är också överens om att vuxna utvecklingsstörda ska läsa
vuxenböcker, Gabriella håller med det Carola säger om barnböcker i föregående stycke
och menar att även om man har ett barns intelligensnivå så är känslorna på en annan
nivå. Hon konstaterar också att även om det har förändrats på senare tid så läser många
vuxna utvecklingsstörda fortfarande Emil och Pippi. De läsombud Mannerfelt intervjuat
reagerar också mot att man så ofta läser barnböcker för utvecklingsstörda, bara för att de
boende väljer dessa av gammal vana. ”Vi vill ju inte att vuxna människor ska identifiera
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sig med Pippi Långstrump.” (Mannerfelt, 2001, s.25). Filippa menar att det ändå någon
gång kan vara legitimt att läsa barnböcker eftersom dessa böcker för de
utvecklingsstörda ofta förknippas med trygghet, en vana från barndomen. Filippas
resonemang diskuteras även i Mannerfelts undersökning, en av de intervjuade
enhetscheferna tycker att det kan vara motiverat att läsa barnböcker för vuxna
utvecklingsstörda i vissa fall, hon menar att utvecklingsstörda personer med
vårdhemsbakgrund kanske inte har fått ta del av sagor under barndomen och därför
måste få chans att ta del av dem som vuxna istället. I övrigt tycker också dessa chefer att
man främst ska sträva efter att utvecklingsstörda vuxna får ta del av lättlästa
vuxenböcker (ibid., s.33). Lövgren redogör i sin uppsats för hur läsombuden istället för
att läsa vuxenböcker för de utvecklingsstörda läser barnböcker. Detta kan bero på att de
inte till fullo förstår det behov av vuxenlitteratur vuxna utvecklingsstörda har utan helt
enkelt nöjer sig med den litteratur de utvecklingsstörda tycker om och är vana att läsa.
Läsombuden antar inte utmaningen att vidga vyerna för de utvecklingsstörda utan
använder bara det som är gammalt och tryggt. Naturligtvis behöver inte introducerandet
av ny vuxenlitteratur utesluta att man någon gång kan läsa böcker skrivna för barn,
kanske är en kombination den bästa lösningen (1997, s.25-26).

9.3 Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken
betydelse har denna för läsombudsverksamheten?

I det projekt om bibliotekens förändringsprocesser som Höglund med flera arbetar med
framkommer det att biblioteken är redo för förändringar och att utveckla sina kunskaper
om informationsteknik och data men samtidigt så vill man satsa på vidareutveckling av
de sedvanliga arbetsuppgifterna såsom lässtimulans, referensarbete och arbetet riktat
mot äldre och handikappade (Höglund, 1997, s.14-17,21). Detta stämmer väl överens
med Ginmans paradigm som vi presenterat tidigare i uppsatsen, att biblioteken både
fungerar som ett system för mänsklig kommunikation och som en social institution.
Samtidigt som biblioteket är ett informationscentrum så har det också betydelse för
kulturell och social tillväxt i samhället och för människors lika värde, användaren har
central betydelse i båda paradigmen (Höglund, 1995, s.10-11). I Karner Smidts norska
undersökning tas tre huvudteman för bibliotekens arbete upp: kulturdelen,
informationsdelen och IT, samt skola och det livslånga lärandet. Flera av Karner Smidts
informanter tycker att det kulturella har fått underordnad betydelse gentemot de andra
huvudprioriteringarna, de tycker att de tre delarna är tre sidor av samma sak och att alla
är lika viktiga. Samtidigt så påtalar flera av dem IT:ns höga status i bibliotekets
verksamhet och har olika åsikter om detta (2002, s.269-270). Höglund konstaterar att
det som skiljer de olika yrkesprofessionerna mest åt i undersökningen är
prioriteringarna på Internet och IT, där bibliotekscheferna är de som prioriterar IT högst
(1997, s.15). I Lemhagens uppsats upplever vissa bibliotekarier att det är problematiskt
att den uppsökande verksamheten ofta har så låg prioritet gentemot andra verksamheter,
en bibliotekarie upplever det så här:

Dessa frågor är viktiga men IT har tagit alltmera plats och man får mest höra
att socialbibliotekarie verksamheten inte behövs. Idén är lite föråldrad osv.
Det känns och det är svårt att få igenom det man vill göra (Lemhagen, 2001,
s.64).

Bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda varierar mycket på olika bibliotek och
många bibliotek har tidigare haft svårt att nå ut till målgruppen. I och med



66

läsombudsverksamhetens utbredning har förståelsen för de utvecklingsstördas behov
ökat, både hos biblioteks- och omsorgspersonal (Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.
125-127). Att det ser så olika ut beror till viss del på hur länge verksamheten varit igång
men också på vilka resurser man har till sitt förfogande i respektive kommun och hur
man väljer att fördela dessa resurser. Med ett idogt arbete kan biblioteken nå ut till
målgruppen utvecklingsstörda, även om att ingen läsombudsverksamhet förekommer, så
är fallet med de norska bibliotek vi presenterade i avsnitt 7.2. På Bærums och Melhus
bibliotek i Norge har man under en längre tid arbetat aktivt med att skapa en bra
biblioteksverksamhet för utvecklingsstörda låntagare. I Melhus har det primära målet
varit att de utvecklingsstörda biblioteksbesökarna ska kunna besöka biblioteket och ta
del av dess utbud på samma sätt som andra låntagare, men efter sina förutsättningar, ett
mål som biblioteket verkar ha uppnått. Chefsbibliotekarien där menar att man som
bibliotekarie måste vara öppen och se till att varje individ ges möjlighet att få ta del av
litteratur efter sina preferenser. I Bærum har man arbetat dynamiskt med att skapa
kontakter och att etablera ett bra samarbete med omsorgen för att kunna ge
utvecklingsstörda grupper bästa service. Man har kontinuerligt aktiviteter för olika
utvecklingsstörda grupper, fast när det gäller samarbetet med olika gruppbostäder
upplevs en viss tröghet i samarbetet, delvis tror man det beror på en bristande
medvetenhet om utvecklingsstörda personers litteraturbehov hos omsorgspersonalen,
men även på grund av andra orsaker som också tas upp i avsnitt 7.2. Det är också
svårare för de norska biblioteken att få fram bra lättläst litteratur eftersom man här ännu
inte haft de möjligheter som Centrum för lättläst ger i Sverige.

Även om mycket har förändrats under de sista åren så finns fortfarande en viss hierarki
bland funktionshindrade grupper och utvecklingsstörda har som vi tidigare nämnt inte
högsta prioritet gentemot andra funktionshindrade grupper (Nyberg, 1991, s.36,
Lemhagen, 2001, s.38). Många gånger verkar det krävas att det finns personer som är
särskilt engagerade och brinner för att få till stånd en bra verksamhet för
utvecklingsstörda, problemet är att om verksamheten står och faller med en persons
engagemang är den mycket känslig och kan lätt spolieras (Lemhagen, 2001, s.63-64).
Därför är det också viktigt att biblioteksverksamheten förankras hos verksamhetschefer
inom omsorgen och att man får igång ett fungerande samarbete med de eldsjälar som
finns bland omsorgspersonalen så att de engagerar sig i den verksamhet som biblioteken
erbjuder. Samarbetet över verksamhetsgränserna är viktigt, att omsorgen och
biblioteken tar gemensamt ansvar för att de utvecklingsstörda ska ges chans att ta del av
bibliotekens service (Zetterlund, 1998, s.6). Att bibliotekens verksamhet kan stå och
falla med några enskilda personers engagemang fick vi exempel på när vi sökte
informanter för vår undersökning. En av de tillfrågade bibliotekarieinformanterna
tackade nej till medverkan i en intervju på grund av detta fenomen. Biblioteket hade
tidigare haft en mycket bra verksamhet riktad till utvecklingsstörda grupper, men på
grund av omorganisation inom omsorgen slutade eller omflyttades vissa
nyckelpersoner, vilket medförde att läsombudsverksamheten drabbades. Detta innebar
att biblioteksverksamheten också påverkades negativt, när inte dessa pådrivande
personer längre fanns kvar inom omsorgen.

Verksamheten för utvecklingsstörda på de fyra bibliotek som är med i vår undersökning
varierar på grund av de orsaker som vi nämnt i inledningen på detta avsnitt. Samtliga
bibliotek har tidigt haft någon form av verksamhet för utvecklingsstörda, till exempel så
genomförde ett av biblioteken redan 1986 ett lässtimuleringsprojekt för vuxna
utvecklingsstörda och ett av de andra biblioteken var tidigt modellbibliotek för hur en
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LL-avdelning kan utformas. I dagsläget har samtliga fyra bibliotek i grunden en
fungerande verksamhet riktad mot utvecklingsstörda, men när det gäller planerade
aktiviteter så skiljer sig verksamheterna ganska markant åt. Två av biblioteken har
kontinuerligt aktiviteter inplanerade men det ena biblioteket utmärker sig genom att
man hela tiden arbetar aktivt med en varierad verksamhet för de utvecklingsstörda. Åter
igen måste vi upprepa att dessa skillnader i mycket kan bero på ekonomi, prioriteringar,
bibliotekens storlek och hur väl förankrad verksamheten är. Men vi har, precis som
Lemhagen när hon skriver om eldsjälar, kunnat konstatera att det krävs att
bibliotekarierna hela tiden måste vara aktiva och arbeta oförtrutet för att verksamheten
för utvecklingsstördas inte ska stagnera. Därför är det så viktigt att verksamheten är väl
förankrad och att bibliotekarierna känner att de har stöd från sina chefer, att arbetet de
utför anses viktigt. Krahner beskriver hur man i ett inledande försöksprojekt på tre
bibliotek kunnat konstatera att förankringen är av stor betydelse. Trots ett stort intresse
från alla tre biblioteken, fungerade projektarbetet klart bättre i en av kommunerna. Detta
berodde enligt Krahner på att omsorgschefen i kommunen var den drivande kraften och
hon menar att detta pekade på hur viktigt förankring är inte bara på biblioteket utan
även i omsorgs- eller socialförvaltningen och att denna kombination var det
grundläggande villkoret för att starta upp och etablera projektet (2001, s.14).

Även om LL-avdelningarna utgör kärnan i verksamheten för utvecklingsstörda så finns
det så mycket mer att tillgå på andra ställen i biblioteket som kan vara passande för
denna målgrupp. Likaså är det viktigt att tänka på att inte bara koppla LL-böckerna till
de utvecklingsstörda, dessa böcker är ju också lämpliga för flera andra målgrupper,
detta påtalar flera av våra informanter och även till exempel Nyberg i sin uppsats (1991,
s.41). Dagny anser att det är människors intresse och behov som ska styra vad man tar
del av inte var det är placerat i biblioteket. Hon säger också att man måste vara lyhörd
för önskemål och göra inköp utifrån efterfrågan för att komplettera det allmänna
bokbestånd man har och att detsamma gäller för lättlästa böcker. Karner Smidt belyser i
sin avhandling efterfrågansstyrda inköp kontra kvalitetsbaserade dito och konstaterar att
endast 20 % av de tillfrågade bibliotekarierna är positivt inställda till att allmänhetens
önskemål ska väga tyngst vid inköp av skönlitteratur. Hon redovisar också att mer än
hälften av hennes respondenter anser att den skönlitterära samlingen i biblioteket skulle
bli mer användarvänlig om bibliotekarierna hade fått använda de medel som avsatts till
inköp av böcker för att själva styra vad som skulle köpas in (2001, s.127-128).

Det ges inte ut så många böcker från LL-förlaget så biblioteken köper in de flesta.
Samtliga informanter tycker att mycket har hänt med LL-böckerna, tidigare hade de ofta
en tråkig stämpel, men under senare år har skapandet av LL-böcker fått ett nytt
tänkande. Stil, utseende och form har förändrats till det bättre och lockar nu många
låntagare, inte bara utvecklingsstörda. Detta utnyttjar bibliotekarierna när de skyltar upp
på LL-avdelningen, eftersom de utvecklingsstörda låntagarna har lättare att ta till sig
boken och lockas mera om de ser framsidan av den. De har ofta svårt att koppla
samman en intetsägande bokrygg med ett intressant innehåll. Därför tycker våra
informanter att det är så viktigt att frontexponera böcker, något som Herman också tar
upp som en viktig utgångspunkt i bibliotekens arbete med utvecklingsstörda. I
Chambers modell ligger presentationen av böcker under Att välja och vi tolkar det i vår
bearbetning som att frontexponering är mycket viktig och ska tillämpas i så stor
omfattning som möjligt. Till viss del är det en utrymmesfråga, men under intervjuerna
har vi glädjande nog sett att våra bibliotekarier använder sig av denna teknik, inte bara
för vår målgrupp. I vår bearbetning av Chambers av modell är bibliotekspersonalens
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uppgift i att presentera böckerna på ett inbjudande sätt. Frontexponering av böcker, LL-
böckernas förändring men inte minst läsombudsutbildningen är starkt bidragande
orsaker till att bibliotekens utlåning av anpassade medier har ökat markant. Krahner
menar även hon att en del i den förbättrade biblioteksservicen till utvecklingsstörda
handlar om kunskap om LL-böcker, hur de ska presenteras och placeras (2001, s.12).

Tillgänglighet har aktualitet i dagens samhälle och är en del av demokratibegreppet,
tillgängligheten är en förutsättning för att alla ska få samma möjligheter till deltagande
och delaktighet i samhällslivet. Begreppet tillgänglighet går som en röd tråd genom
lagstiftning, handikappolitik och kulturpolitik. Ordet tillgänglighet för tankarna till
fysisk tillgänglighet, men begreppet innebär så mycket mer, social, psykologisk,
organisatorisk och ekonomisk tillgänglighet är också viktiga pusselbitar för att
tillgänglighetsbegreppet ska bli komplett. Detta är något våra informanter är medvetna
om och hela tiden arbetar med på olika sätt. Hela biblioteksverksamheten för
funktionshindrade handlar om tillgänglighet, kan man inte ta sig dit, komma in eller ta
till sig, så spelar det ingen roll hur mycket anpassade medier det finns eller hur
välskyltat och noggrant möblerat det är. På liknande sätt beskriver Buckland barriärer
som hindrar tillgänglighet ur olika perspektiv, dessa barriärer måste överbryggas för att
ovanstående former av tillgänglighet ska kunna uppnås (1991, s.77-80).

Det pågår många projekt runt om i landet för att förbättra tillgängligheten för
funktionshindrade. I några av dessa projekt deltar de bibliotek våra informanter arbetar
på, ett projekt som nämns är Arkitektstöd. Informanterna talar mycket om vikten av att
tänka på framkomligheten när man möblerar och hur man bemöter människor med olika
slag av funktionshinder. I Chambers modell tillhör tillgängligheten Att välja och
tillskrivs en avgörande betydelse men vi menar i vår bearbetning att den kanske har en
ännu mer central och definitiv innebörd dels för att de utvecklingsstörda i många fall är
beroende av anpassad litteratur men också för att tillgänglighet kan ses ur så många
perspektiv, enbart den fysiska tillgängligheten har ju flera aspekter. Utifrån detta blir
omsorgspersonalens uppgift är att se till att det finns böcker på
gruppbostaden/dagcentret. Våra informanter ombesörjer att det finns böcker på deras
respektive arbetsplatser, de både lånar på biblioteket och köper in till
bostaden/dagcenter. Till Att välja knyts också bokbestånd och bibliotekspersonalens roll
i det hela är att tillhandahålla anpassad litteratur. Detta är något våra bibliotekarier anser
vara en självklarhet, de köper in det mesta av den litteratur som har de utvecklingsstörda
som målgrupp. I Att läsa handlar det också om att förstå innehållet i det som man läser
eller tar del av när någon annan läser högt, något vi i allra högsta grad anser handlar om
tillgänglighet. Dessa möjligheter erbjuds utvecklingsstörda personer genom lättläst
litteratur.

När läsombuden får frågan om vilken syn de har på bibliotekets verksamhet för
utvecklingsstörda, så kommer man även här in på begreppet tillgänglighet som ett
viktigt kriterium för att verksamheten ska fungera. Saker som nämns är att det ska vara
lätt att hitta i biblioteket, bekväm läsmiljö, bra skyltning och närhet till kvalificerad
hjälp. LL-avdelningens placering är också viktig, gärna i ett eget hörn, de
utvecklingsstörda besökarna blir lätt distraherade och behöver lugn och ro.
Läsombudens önskemål varierar beroende på vilka erfarenheter man har av samarbetet
med biblioteken. Filippa som tycker att samarbetet med ansvarig bibliotekarie fungerar
bra, önskar bara att biblioteket skulle anordna fler aktiviteter och tillställningar för
utvecklingsstörda. Erika har inte haft förmånen att ha tillgång till en bibliotekarie med
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kunskap om utvecklingsstörda och anpassade medier, hennes önskan är en egen
bibliotekarie som uppfyller dessa kriterier.

Bibliotekariens förmedlande roll har stor betydelse för läsombudsverksamheten. För att
läsombuden ska upprätthålla intresset för läsning på dagcenter och gruppboenden krävs
att de kontinuerligt får uppbackning och uppmuntran från sina chefer men
bibliotekariens roll är väl så viktig, både som representant för biblioteket i
arbetsgruppen och i en förmedlande roll både gentemot läsombuden och de
utvecklingsstörda. Ett bra exempel på bibliotekariens betydande roll är de
läsombudsträffar som Carola anordnar några gånger om året i biblioteket. På ett
pedagogiskt sätt aktiverar hon då läsombuden till att engagera sig i de nya LL-böcker
som kommit ut, samtidigt som hon tonar ner sin egen medverkan i aktiviteten och låter
läsombuden själva ta initiativ. Problemet kan vara att få alla läsombud engagerade,
Carola arbetar gärna med lättläst och läsombuden, men säger att hon måste få gensvar
från dem som en bekräftelse på att de uppskattar hennes insats. Ändå kan det vara svårt
att skapa rutiner för att biblioteksbesök tillsammans med de utvecklingsstörda ska bli
av. Barbara menar att man hela tiden måste vara aktiv från bibliotekets sida och inte ge
upp om man inte omedelbart får respons på det man gör. Hon aktiverar läsombuden
bland annat genom att ta hjälp av dem vid utvärdering av nya LL-böcker, vilket
resulterar i ett större intresse för böckerna. I Lovéns bok poängterar flera bibliotekarier
vikten av samarbete med läsombuden, att biblioteken verkligen tar hjälp av dem och gör
dem delaktiga i arbetet med de utvecklingsstörda låntagarna, till exempel vid inköp av
böcker och som förmedlare av den lättlästa litteraturen. Om läsombuden backas upp och
uppmuntras så hjälper de i sin tur biblioteken att nå ut till målgruppen, när det inte finns
resurser för biblioteken att arbeta ute på fältet. Läsombud och bibliotek arbetar ju mot
gemensamma mål och i samma nätverk (Lovén, 2000, s.28-30, Weegar, 2002).

Våra läsombud har delade åsikter om hur de tycker att bibliotekens verksamhet för de
utvecklingsstörda fungerar. Filippa är nöjd med det samarbete som finns med
biblioteket, mycket beroende på att ansvarig bibliotekarie är så engagerad i läsombuden.
Eftersom Filippa även har erfarenheter från andra orter så är hon medveten om att det
inte fungerar lika bra överallt. Gabriella har inte lika positiva erfarenheter som Filippa,
hon upplever inte att läsombuden och läsombudsverksamheten får något stöd eller
någon uppbackning, detta trots att biblioteket är väl representerat i arbetsgruppen. Erika
har inte heller erfarit att samarbetet med huvudbiblioteket i hennes kommun fungerat,
hon har snarare upplevt ett stort motstånd mot all medverkan. Därför har man i stället
etablerat kontakt och gott samarbete med ett filialbibliotek som har en helt annorlunda
inställning till läsombudsverksamheten. Krahner menar i sin rapport att en del av syftet
med projektet är att läsombuden ska kunna träffas på biblioteket och att de ska känna att
de kan ha det som en mötesplats, där de kan utbyta erfarenheter och ta del av nya LL-
böckerna (2001, s. 12).

9.4 Upplever omsorgspersonalen att läsombudsverksamheten har
förändrat deras förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur
och läsning? Och i så fall hur?

Verksamheten med att utbilda läsombud har nu pågått under ett antal år och de flesta län
i Sverige har deltagit i detta projekt. I dagsläget har cirka 3 800 läsombud utbildats,
framförallt är det personal i gruppbostäder och daglig verksamhet för människor med
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utvecklingsstörning som deltagit i utbildningen (Läsombud – vi stimulerar till
högläsning, 2003, Centrum för lättläst, 2003). Det har tagit mer eller mindre lång tid att
starta upp läsombudsutbildningen, men till exempel i Läsprojekt Skånes fall menar
projektledaren att projektet reviderat de attityder och fördomar som tidigare varit
förknippade med utvecklingsstörda och deras möjligheter att ta del av litteratur och att
det dessutom ses som något positivt att vara läsombud (Eisner, 2001, s.22).
Våra läsombud påtalar också vikten av att utvecklingsstörda får tillgång till kultur,
information och litteratur, de tycker att det är en nödvändighet för delaktighet i det
informationssamhälle vi lever i. Dessutom menar de att läsningen behövs för att
undvika det utanförskap som många utvecklingsstörda ändå befinner sig i och för att ge
ökad livskvalitet. Mannerfelt tolkar läsombudens svar i sin undersökning som att
läsningen medverkar till att de utvecklingsstörda blir mera engagerade i den omgivning
och omvärld som omger dem än var de var förut, i och med att deras referensramar
breddas och deras kunskaper om och förståelse för det som sker omkring dem i
samhället ökar, vilket medverkar till att deras värld blir större (2001, s.28). Läsningen är
också ett kommunikativt hjälpmedel som utvecklar och underlättar kontakten mellan
utvecklingsstörda och personal i olika situationer. Vid högläsning uppstår alltid någon
kontakt och kommunikation, det blir en gemenskap och det sker ett utbyte av tankar,
erfarenheter och känslor (Lövgren, 1997, s.11).

Färm menar att böcker och läsning främst ska ses som medel till ökad och fördjupad
kommunikation och inte enbart som ett pedagogiskt hjälpmedel vid lästräning.
Omsorgspersonalen som medverkade i hennes undersökning berättade att de aldrig,
trots att de själva var flitiga läsare, hade övervägt att använda böcker och läsning i sitt
arbete. Denna insikt förvånade och chockerade dem eftersom de aldrig reflekterat över
att de utvecklingsstörda skulle kunna ha glädje av böcker (1995a, s.115). I Mannerfelts
undersökning konstaterar de intervjuade läsombuden ungefär samma sak. Flera av dem
uttrycker sin uppskattning för värdet av böcker, läsning och högläsning och hade
tidigare ägnat sig åt högläsning för barn, men inte funderat över möjligheten att tillämpa
detta på gruppbostäderna förrän de kom i kontakt med LL-böckerna under
läsombudsutbildningen (2001, s.30). Eftersom våra läsombud har varit aktiva under en
längre period, så är läsning i gruppbostäder och på dagcenter en självklarhet för dem.
Därför har de länge varit medvetna om att utvecklingsstörda har precis samma behov att
litteratur som andra människor. Erika menar att samma skäl som gäller vid
lässtimulering i förskolor och skolor även gäller utvecklingsstörda. Herman tycker att
det är viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv att biblioteket har ett bra utbud av lättläst
litteratur, för att litteraturen måste kontinuerligt tillgängliggöras för att de
utvecklingsstörda som kan läsa ska kunna upprätthålla den läsfärdighet de har.

Det är generellt sett olika hur läsningen fungerar på olika gruppbostäder/dagcenter men
alla våra tre läsombud har en fungerande läsverksamhet på sina arbetsplatser, de läser
regelbundet även om lässtunderna inte alltid är schemalagda. Informanterna upplever att
deras arbetskamrater har fått större förståelse för och stödjer läsverksamheten på ett helt
annat sätt än tidigare. Mannerfelts läsombud upplever liksom våra informanter att deras
arbetskamrater uppskattar att ha läsombud på gruppbostäderna, men några av dem har
hört om motsatta förhållanden på andra gruppbostäder (2001, s.31). De intervjuade
läsombuden i Mannerfelts rapport tycker att läsombudsrollen är positiv, några tycker till
och med att den gett deras arbete en ny dimension. Rollens funktion varierar däremot
för olika personer. Vissa läser mycket själva och uppmuntrar sina arbetskamrater att
göra detsamma, andra organiserar läsaktiviteterna genom lässcheman och menar att det
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är allas uppgift att få ut det lästa ordet till de boende (Mannerfelt, s.30-31). Även de
enhetschefer Mannerfelt intervjuat anser att läsning måste ske fortlöpande om
aktiviteten ska kunna bli permanent. För att få denna kontinuitet måste kanske läsningen
göras till en schemalagd rutin, då blir inte verksamheten så sårbar om ett läsombud
slutar. Det är också viktigt att verksamheten hela tiden följs upp till exempel vid
personalmöten. En av enhetscheferna uttrycker det så här:

Jag tror att man får föra upp det på dagordningen på alla konferenser precis
som man har allt annat, arbetsmiljö, personalfrågor, så får man ha läsning. Ja,
jag tror att detta är ett sätt att markera att det är något som ska bestå
(Mannerfelt, 2001, s.36).

Att läsverksamheten kontinuerligt följs upp kan tyckas vara självklart men Mannerfelts
läsombudsinformanter tycker inte att läsverksamheten är avhängig av att enhetschefer
gör detta, en informant uttrycker det så här: ”Vad skulle det tillföra? Jag gör som jag gör
ändå.” (2001, s.31).

Våra fyra bibliotekarier påtalar i intervjuerna vilken viktig roll omsorgspersonalen har
vid litteraturförmedling, och att de genom läsombudsutbildningen får en större
förståelse för betydelsen av denna roll. Läsombuden har fått större kunskap om
bibliotekens utbud av anpassade medier men också om hur man kan använda dem, till
exempel hur man kan förstärka en boks innehåll för utvecklingsstörda genom att man
vid lässtunden använder sig av olika konkreta tillbehör. Läsombuden blir också
medvetna om att det får ta tid att etablera läsverksamheten och införa de rutiner som
krävs. Herman poängterar också detta, han menar att när man inför nya rutiner i
utvecklingsstördas liv så måste dessa upprepas många gånger innan de är etablerade, det
är viktigt att man inte ger upp om det går trögt i början. Mannerfelt konstaterar i sin
rapport att det kan ta lång tid att skapa rutiner för läsning i gruppbostäder, detta beror
inte på läsningen i sig utan på andra faktorer till exempel personalsituation, arbetsrutiner
och omorganisation i verksamheten (2001, s.7).

En av våra bibliotekarier anser att läsombudsprojekten ger läsverksamheten högre
status, men att utbildningen kanske kunde genomföras på ett enklare sätt. Samtidigt tror
hon att det kanske inte skulle bli samma tyngd i utbildningen och att intresset för den
skulle minska om man inte engagerar externa krafter i projekten. Syftet med
läsombudsverksamheten är att de utvecklingsstörda ska få tillgång till litteratur och
läsning. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras är att omsorgspersonalen
medvetenhet och förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning
ökar. Genom läsombudsutbildningen får läsombuden dessa kunskaper, men de måste
även efter utbildningen kontinuerligt få stöd och uppmuntran för att upprätthålla de
erhållna färdigheterna och inte minst för att de ska fungera som inspiratörer för de
utvecklingsstörda. I detta sammanhang finns flera viktiga faktorer som har betydelse,
biblioteket och omsorgscheferna är viktiga delar, men det har också stor betydelse om
det finns en fungerande lokal arbetsgrupp i kommunen. Något som inte tas upp så ofta
men som också är viktigt är att inte bara omsorgspersonalen får uppbackning och
uppmuntran utan att även enhetscheferna får det, något som en av enhetscheferna
påtalar i Mannerfelts intervjuer (2001, s.36). Under intervjuerna med bibliotekarierna
visade det sig att det bara fanns arbetsgrupper i två av kommunerna/kommundelarna,
däremot uppgav våra läsombud att det fanns arbetsgrupper i deras kommuner, fast en av
dessa fungerade inte alls.
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Den lokala arbetsgruppen representerar olika intressegrupper, den ansvarar bland annat
för att planera olika arrangemang för utvecklingsstörda grupper och för läsombuden.
Om det inte finns någon arbetsgrupp eller om den fungerar dåligt, kan det på längre sikt
vara svårt att upprätthålla en bra läsverksamhet för de utvecklingsstörda. Lövgren
redovisar i sin uppsats att hennes informanter är nöjda med det stöd de får från den
lokala arbetsgruppen, däremot önskar de att de hade ett bättre stöd och en större
förståelse från sina arbetskamrater och arbetsledare (1997, s.31). I Mannerfelts
undersökning uppskattar läsombuden de uppföljningsträffar som arrangeras för dem av
den lokala arbetsgruppen, men de flesta tycker inte att dessa är en nödvändighet för att
till exempel högläsning ska fortgå, de tycker att responsen från dem de läser för är det
som stimulerar dem att arbeta vidare med läsaktiviteterna, fast ett läsombud tillägger att
om responsen uteblir från åhörarna, så kan detta kännas frustrerande (2001, s.31). Våra
läsombud tycker att synen på litteratur och läsning inom omsorgen har förändrats på ett
positivt sätt sedan läsombudsutbildningen startade. Läsning har fått en ökad legitimitet
på gruppbostäder och dagcenter, även om det fortfarande inte fungerar överallt, något
som en av informanterna tror kan bero på vilken inställning och attityd olika
enhetschefer har till läsningens betydelse för de utvecklingsstörda. Ofta är det personer
med ett genuint litteraturintresse som väljer att bli läsombud, alla våra tre informanter
utbildade sig tidigt till läsombud och har varit engagerade länge i denna verksamhet. De
upplever till exempel inte att det är några problem att komma ifrån när den lokala
arbetsgruppen träffas. Däremot nämner ett av läsombuden att hon vet att det inte
fungerar lika bra på andra arbetsplatser. Herman som har arbetat mycket med
läsombudsutbildning, har skilda erfarenheter av omsorgspersonalens möjligheter att
delta vid arbetsgruppens träffar, eftersom han sett både bra och dåliga exempel på detta.
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10. Diskussion och slutsatser

I detta avsnitt diskuterar vi det material vi har analyserat i föregående avsnitt och
presenterar de slutsatser vi kommit fram till. Liksom i analysen utgår vi även här från
våra fyra frågeställningar och diskuterar fråga för fråga.

10.1 Vilken medvetenhet finns hos biblioteks- och omsorgspersonal om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning?

Det kan tyckas att vi i diskussionen kring denna frågeställning ägnar mycket utrymme åt
lagstiftning och begreppen bemötande, tillgänglighet och delaktighet, men det finns en
tanke bakom detta. Förutsättningen för att biblioteks- och omsorgspersonal ska kunna
utveckla en medvetenhet om utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning är att de
i grunden har kunskap om lagstiftning och funktionshindret utvecklingsstörning samt
hur man bemöter gruppen.

Eftersom vi valt att intervjua bibliotekarier som är ansvariga för verksamheten riktad till
utvecklingsstörda och omsorgspersonal som är utbildade läsombud har vi kunnat
konstatera att samtliga våra informanter har stor kunskap och medvetenhet om
utvecklingsstörda och deras behov av litteratur och läsning. Samtidigt framkommer det,
dels genom våra informanter och dels genom den litteratur vi tagit del av, att denna
kunskap och medvetenhet inte är självklar överallt, stora variationer förekommer
(Krahner, 2001, Lemhagen, 2001, Lövgren, 1997, Mannerfelt, 2001). Att
medvetenheten ändå i stort har ökat hos ovanstående personalgrupper beror delvis på
den läsombudsverksamhet som har vuxit fram över nästan hela landet och det samarbete
den genererat mellan biblioteken och omsorgen (Lemhagen, 2001, s.65). En annan
bidragande orsak till den ökande medvetenheten hos biblioteks- och omsorgspersonal är
de kunskaper personalgrupperna förvärvat om bibliotekslagen och LSS. Liksom
Krahner menar vi att utan kunskap om lagstiftning kan det vara svårt för berörda
personalgrupper att förankra projekt som synliggör utvecklingsstördas rättigheter till
kultur och litteratur (2001, s.21). De skillnader i kunskaper och medvetenhet som vi kan
utläsa i de olika rapporter vi tagit del av beror på olika faktorer, en av dem är
tidsfaktorn. Till exempel kan de skillnader i kunskap om lagstiftning som finns i
Krahners och Lövgrens rapporter bero på att Lövgrens undersökning är gjord 1997,
alltså fyra år tidigare än Krahners. Förändringar har skett kontinuerligt under detta
tidsspann och de sker hela tiden.

Den lagstiftning och de handlingsplaner som i övrigt finns har också alltmer
uppmärksammat funktionshindrade gruppers olika behov. Detta har bland annat
medverkat till att de utvecklingsstördas situation har förändrats. Fast vägen har varit
lång från den tid då samhället såg utvecklingsstörda som subhumana varelser till dagens
synsätt där den utvecklingsstörde ses som en person som har rätt att vara den han/hon
är. Michailakis menar att okunskap och osäkerhet kan ge upphov till negativa attityder
och negativt bemötande, att bemötande i grunden handlar om den människosyn som
förändras i takt med att samhälle och lagstiftning gör detsamma. Han menar att man
måste skapa de villkor som krävs för att göra utvecklingsstörda delaktiga i samhället,
för att kunna göra upp med de fördomar och föreställningar som finns (Michailakis,
2002, s.9-10).
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Om man studerar de fyra lagar vi presenterar i kapitel 5 och försöker sammanfatta dem
i tre bärande termer så blir dessa: bemötande, tillgänglighet och delaktighet. För det är
ju precis som Michailakis menar, det handlar om att ge utvecklingsstörda människor
samma chans att leva som andra, i gemenskap med andra och ta del av samma saker
som andra, till exempel böcker och läsning. Ovanstående tre termer präglar inte bara
denna frågeställning utan de löper även som en röd tråd genom de andra
frågställningarna och genom hela uppsatsen. Grunden till allt bemötande är en respekt
för alla människors värde och den officiella syn som samhället har på utvecklingsstörda
människor speglas i våra informanters svar på vissa frågor. Det finns ingen tvekan om
att de respekterar människorna de arbetar med och att de anser att dessa människor inte
ska behandlas på något annat sätt än andra. Informanterna ser inte att de
utvecklingsstörda ska vara något undantag när det gäller till exempel lässtimulering. För
oss är bemötande ett begrepp som är nära besläktat med empowerment, eftersom det är
sättet man bemöter på som är avgörande. Våra informanter är alla mycket medvetna om
hur ett värdigt bemötande utformas och om det är omedvetet eller medvetet så använder
de sig av empowerment i olika situationer.

Förbättrandet av bemötandet av funktionshindrade människor prioriteras i den
nationella handlingsplan som finns för handikappolitiken. Olika åtgärder har vidtagits
för att ge människor större kunskaper om funktionshinder och medel har avsatts bland
annat inom kultursektorn till olika projekt, till exempel kurser i bemötande för att öka
medvetenheten om funktionshindrades behov (Uppföljning av den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken, 2002).

Med tanke på ovanstående tycker vi det är viktigt att bibliotekspersonal får utbildning
om olika funktionshinder. Även om många bibliotekarier verkar ha grundläggande
kunskaper om till exempel utvecklingsstörning, så har de flesta inte de specialkunskaper
om funktionshindret som bibliotekarien med ansvar för LL-avdelningen har. Detta kan
vara till nackdel när inte denna person är i tjänst, något som flera av våra informanter
nämner. Liksom Krahner tycker vi att all personal ska vara informerade om hur man
bemöter och förhåller sig gentemot utvecklingsstörda, eftersom inte detta kräver några
större resurser (Krahner, 2001, s.28ff.). Ett skäl till att detta inte genomförs så ofta är
tidsaspekten, att tiden inte finns, men som en av våra informanter säger, man får ta sig
den tiden eftersom det är så viktigt. Att bibliotekens resurser minskar är givetvis inte
bra, men Svanberg gav oss tidigare i uppsatsen ändå ett exempel på att det inte alltid
behöver leda till försämringar när hon beskriver vad som kan hända när bibliotekens
uppsökande verksamhet begränsas. Om det då inte finns någon speciell person som
ansvarar för de anpassade medierna så blir det istället allas ansvar. Hon menar att detta
ökar medvetenheten hos all personal om olika funktionshinder och medför att alla
engagerar sig mer och bemöter de funktionshindrade på ett bättre sätt (Zetterlund, 1998,
s.4-5). På biblioteket i D-stad fungerar det på samma sätt som Svanberg beskriver,
eftersom det är en mindre biblioteksenhet måste personalen hjälpas åt med alla
förekommande arbetsuppgifter.

Vi tycker liksom våra informanter att man ska bemöta varje individ efter hans/hennes
förutsättningar och vara medveten om att det tar olika lång tid att nå olika personer.
Ibland kan man som vi tidigare nämnde behöva ta hjälp av varandra och över
verksamhetsgränserna för att kunna ge bästa möjliga bemötande. En väg till ett bra
bemötande kan vara att göra de utvecklingsstörda mera delaktiga i olika aktiviteter.
Detta arbetssätt som får de utvecklingsstörda att växa och utvecklas, använder sig vår
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bibliotekarie Barbara ofta av. Arbetssättet handlar mycket om empowerment. Den
utvecklingsstörda ges möjlighet att själv ta ansvar för en uppgift, till exempel att sköta
en boklåda och får på så sätt bevisa, både för sig själv och för andra, att han/hon klarar
av uppgiften. Vi tror att detta är ett bra arbetssätt att nå fram och skapa tillit på.

I Lövgrens uppsats har vi läst om begreppet delaktighet som också kan säjas ingå i
empowerment. På samma sätt som bemötande bygger också begreppet delaktighet på
den officiella människosyn som finns i vårt samhälle. Det krävs en humanistisk
människosyn för att nå upp till mål som delaktighet och utvecklingsstördas möjlighet
till delaktighet i samhällslivet beror på denna syn. Alla människor har rätt till respekt
även om man saknar vissa förmågor och även utvecklingsstörda personer ska kunna
bidra och ta del av samhällsgemenskapen. Ett samhälle för alla är ett vanligt begrepp
inom handikappolitiken, det förknippas i hög grad med delaktighet och innebär att
samhället ska vara öppet för alla. Våra informanter ger genom sitt sätt att bemöta de
utvecklingsstörda möjlighet till delaktighet men de gör även de utvecklingsstörda
delaktiga genom olika former av empowerment.

Inte bara bemötandet påverkas av vilken medvetenhet biblioteks- och omsorgspersonal
har utan även tillgängligheten. De sex punkter som Norberg definierar tillgänglighet
med på sidan 26 i uppsatsen kan överföras på våra personalgrupper. Om en
utvecklingsstörd person ska kunna ges möjlighet att ta sig till biblioteket, gå in och vara
där krävs det ofta att omsorgspersonal följer med dem dit, åtminstone vid de första
besöken. Ska den utvecklingsstörde kunna känna att han/hon är välkommen, kunna
orientera sig och lära känna det medieutbud som biblioteket erbjuder, krävs det att en
engagerad bibliotekarie finns att tillgå (Norberg, 1991, s.17).

Föregående stycke kan kopplas till bibliotekspedagogik, ett begrepp som verkar ha olika
innebörd i olika sammanhang och för olika personer, men många förknippar
bibliotekspedagogik med skolans värld och ett kunskapsperspektiv. För oss handlar
även bibliotekspedagogik om bemötande men det handlar också om allt det arbete som
utförs i ett folkbibliotek till exempel bokprat, referenssamtal och litteraturförmedling
oavsett vem det riktar sig till. Flera av våra informanter är bra exempel på hur
pedagogik kan användas i det dagliga folkbiblioteksarbetet speciellt i arbetet med de
utvecklingsstörda. De norska biblioteken i Melhus och Bærum uppvisar också utmärkta
exempel på pedagogiskt arbetssätt riktat mot vår målgrupp (Narfjord 1999, s.11-13,
Kirkaas, 1999, s.13-17).

10.2 Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av de olika
personalgruppernas uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

De utvecklingsstörda kan påverkas på olika sätt i valsituationer av personalgruppernas
uppfattningar och synsätt. Bibliotekarier har inte lika stor möjlighet att påverka som
omsorgspersonal, även om de kan påverka indirekt genom läsombud och
omsorgspersonal. Omsorgspersonalen är de som står den utvecklingsstörda närmast och
känner henne/honom bäst. Bibliotekariers möjlighet att påverka är genom de inköp av
medier som görs och inköpen i sin tur är beroende av de prioriteringar man gör och de
anslag man har. De bibliotekarier som arbetar direkt med de utvecklingsstörda har
givetvis större möjlighet att påverka än de som använder omsorgspersonalen som
förmedlare. Ett annat sätt att påverka bok- och medieval är genom frontexponering av
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medierna. Våra informanter arbetar aktivt med frontexponering på ett allmänt plan för
att locka och skapa intresse för de böcker biblioteket har att erbjuda. Våra informanters
uppfattningar och synsätt bygger på den kunskap och medvetenhet de har om
utvecklingsstördas litteraturbehov. Deras arbetssätt är en blandning av den
efterfrågansstyrda och den aktivt rekommenderande och bildande förmedling som
Karner Smidt diskuterar i sin undersökning (2002, s.260-267). De låter de
utvecklingsstörda låntagarnas intressen styra men försöker samtidigt informera om och
visa den variation i litteratur som finns att tillgå på LL-avdelningen och på andra ställen
i biblioteket.

Våra tre läsombud har samtliga lång erfarenhet, både inom omsorgen och i
läsombudsrollen. Därför vet de hur de ska gå tillväga i olika valsituationer som de
utvecklingsstörda kan ställas inför. Eftersom läsombuden har stor personlig kunskap om
varje individ på den gruppbostad/dagcenter de arbetar kan man vid tillfällen då de
utvecklingsstörda inte själv kan välja ändå hitta passande böcker till dem. Samtidigt
konstaterar läsombuden att det är vanligt att vuxna utvecklingsstörda får ta del av
barnböcker istället för den anpassade vuxenlitteratur som finns att tillgå på bibliotekens
LL-avdelningar. Samma sak konstaterar några av våra bibliotekarieinformanter. Det kan
delvis bero på att omsorgspersonal ibland inte har de kunskaper och det intresse som
krävs för att vägleda de utvecklingsstörda till mera passande litteratur. Det kan också
vara så att det helt enkelt blivit en vana att låna och läsa barnböcker, eftersom de
utvecklingsstörda känner igen böckerna och inte efterfrågar något annat, så tänker man
inte på att de kanske skulle ha större utbyte av något annat. Här kan man dra en parallell
till omsorgspersonalen i Färms och Mannerfelts undersökningar, som inte hade
reflekterat över att utvecklingsstörda kunde ha behov av böcker och läsning förrän de
kom i kontakt med LL-böcker under läsombudsutbildningen (1995a, s.115, 2001, s.30).
Här är läsombudens roll mycket viktig, att de hjälper till att medvetandegöra sina
arbetskamrater, att bemyndigande blir en röd tråd i tankesättet. Eftersom bemyndigande
innefattar möjlighet till inflytande och delaktighet för den utvecklingsstörda, kan detta i
sin tur kan leda till ökat självförtroende och att man växer som människa (Jarhag, 2001,
s.39). Får inte utvecklingsstörda personer chans att påverka sina egna val, till exempel
att välja en bok, så får de inte heller uppleva glädjen av att ha valt rätt eller den sorg
som upplevs när valet blir fel (Färm, 1995b, s.97).

Empowerment borde gå som en röd tråd i arbetet med de utvecklingsstörda och har ju,
som vi tidigare beskrivit, att göra med kontroll över sin ett eget vardagsliv att göra
(Jarhag 2001, s.23). Vi kan konstatera att begrepp som delaktighet, bemötande,
valmöjlighet och tillgänglighet alla på något sätt ingår i det vidare begreppet
empowerment och att informanternas inställning till och syn på utvecklingsstörda
personer visar på respekt för den enskilda människan och hans/hennes förutsättningar.
Det verkar självklart för våra informanter att ge de utvecklingsstörda möjligheter att
själva välja i den mån det går att genomföra. De verkar också helt på det klara med att i
dessa valsituationer styra valen så lite som möjligt. Informanterna vägleder och hjälper
de utvecklingsstörda både på, det som Jarhag kallar, individ- och gruppnivå (2001,
s.23). Många gånger ordnar läsombuden lässtunder för olika konstellationer av grupper,
i dessa fall är det vanligt att de utvecklingsstörda får göra ett val mellan två givna
alternativ, på samma sätt som Färm beskriver det. I alla situationer är det inte heller
möjligt att låta de utvecklingsstörda välja själva, detta beror i stor del på graden av
utvecklingsstörning men också på som Färm påpekar sammanhanget, personerna och
relationen (1995b, s.104).
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I Michailakis sammanfattning av När åsikt blir till handling klargör flera forskare att
utvecklingsstörda personers förmåga att påverka sitt liv är begränsad. Att fatta egna
beslut och göra egna val är formellt sett deras rättighet men många gånger är detta något
som ligger långt ifrån hur det ser ut i verkligheten (2002, s.2-3). Våra läsombud är dock
medvetna om dessa rättigheter och förhåller sig i de valsituationer som uppstår på ett
sätt som är till stöd för de utvecklingsstörda. Läsombuden diskuterar olika böcker
tillsammans med de utvecklingsstörda, vägleder dem i fall så önskas och bistår de
enskilda individerna med sin kunskap när det behövs.

10.3 Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken
betydelse har denna för läsombudsverksamheten?

De bibliotek vi har besökt under våra intervjuer har samtliga en bra verksamhet att
erbjuda utvecklingsstörda besökare. LL-avdelningarna skiljer sig ganska markant åt på
de olika biblioteken, både till storlek och till utformning, men de innehåller de medier
man förväntar sig ska finnas. Våra informanter har stora kunskaper om och lång
erfarenhet av utvecklingsstörda och deras litteraturbehov. Vi menar att detta har stor
betydelse för hur LL-avdelningar utformas och hur verksamheten bedrivs på olika
bibliotek. Även om ekonomiska aspekter ibland kan påverka verksamheten har alla våra
bibliotekarier visionen att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra sina LL-
avdelningar och verksamheten för utvecklingsstörda. Samtidigt kan vi konstatera att så
är inte fallet överallt. Det kan vi se i intervjuerna med läsombuden och efter att ha tagit
del av Lemhagens uppsats. Det är viktigt att bibliotekarierna är aktiva när de startar upp
verksamhet riktad till utvecklingsstörda grupper, att inte ge upp om det går trögt i
början, utan hela tiden knacka på och tala om att de finns och presentera vad biblioteket
har att erbjuda. Detta är något som flera av våra informanter betonar vikten av eftersom
att det annars är lätt att verksamheten stagnerar. Men vi har förstått att det kanske krävs
eldsjälar för detta arbete.

När biblioteken emellanåt ordnar aktiviteter för utvecklingsstörda sker det ibland efter
bibliotekets ordinarie öppettider och speciellt för gruppen. I B-stad anordnar man ibland
bokcaféer på lördagar. Detta sker på ordinarie öppettid, evenemangen lockar då inte
bara utvecklingsstörda, utan även andra biblioteksbesökare och lördagsflanörer på stan.
Detta bidrar till att man som utvecklingsstörd inte skiljs ut, utan integreras och får
kontakt med andra människor utanför ens dagliga värld. Dessa kontakter skapar också
en ökad medvetenhet om gruppen. Precis samma sak sker på Melhus bibliotek i Norge,
när de utvecklingsstörda besökarna strosar runt bland böckerna, använder datorn eller
läser i en hörna och känner sig lika delaktiga som övriga besökare (Narfjord, 1999, s.11-
13). Kirkaas i Bærum menar samma sak, att utvecklingsstörda vill vara som andra, bli
bemötta och behandlade på samma sätt (Kirkaas, 1999, s.13-17). Det är bra att
biblioteken har ambitioner att anordna arrangemang speciellt för gruppen, men
aktiviteterna behöver kanske inte alltid tillrättaläggas och ta extra resurser i anspråk.
Ibland kan de kanske integreras i den ordinarie verksamheten och på ordinarie
öppettider. Biblioteken kan till exempel informera de utvecklingsstörda om konserter
som äger rum i bibliotekets regi. På D-stads bibliotek kan man ibland se
utvecklingsstörda besökare mingla med andra biblioteksbesökare när tillfälliga
konstutställningar invigs vid fredagsvernissager. Många gånger kan det enkla vara det
bästa, men ibland är det enkla det svåra.
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Mycket av bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda handlar om tillgänglighet.
Som vi tidigare nämnt kan tillgänglighet ses ur många perspektiv. Många bibliotek
deltar i de olika tillgänglighetsprojekt som pågår runt om i landet. Arkitektstöd är ett
projekt som flera av våra bibliotek medverkar i för att förbättra tillgängligheten för
funktionshindrade besökare. Men det hjälper inte att barriärerna är eliminerade om man
som utvecklingsstörd inte ges möjlighet att komma till biblioteket eller får ta del av dess
utbud av anpassade medier. Därför tycker vi det är viktigt att det finns utbildade
läsombud på gruppbostäderna och i den dagliga verksamheten, så att dessa kan
informera övrig omsorgspersonal om hur betydande det är att de utvecklingsstörda ges
dessa möjligheter. När det gäller tillgänglighet på biblioteken är det viktigt att
personalen utbildas i tillgänglighetsfrågor, här handlar det inte bara om ekonomiska
aspekter och prioriteringar som skäl för att inte utbilda dem. Även om tiden måste
avsättas, så finns det medel att söka från Kulturrådet för att genomföra denna
utbildning. Ofta krävs det inte heller så stora ekonomiska insatser för att förbättra
tillgängligheten i biblioteken. Många gånger kan små åtgärder ha stor betydelse för den
enskilde individen, till exempel tydliga skyltar, rätt höjd på bokinkast och låneautomater
(Höynä, 2003, s.15).

Det är viktigt för biblioteken att etablera en bra kontakt med läsombuden, så de kan
fungera som bibliotekets förlängda arm ut i omsorgen, inte minst med tanke på de
besparingar och nedskärningar som görs inom biblioteksverksamheten (Lovén, 2000,
s.28-30). Att etablera ett ömsesidigt samarbete mellan bibliotekarier och läsombud
kräver inte så stora insatser men samarbetet ökar chansen för fler utvecklingsstörda att
få ta del av böcker och läsning. Bibliotekarien kan till exempel genom detta samarbete
göra läsombuden delaktiga och engagerade i inköpen av LL-böcker. Två av våra
informanter tillämpar detta arbetssätt och de menar att det ger ett positivt, ömsesidigt
utbyte. En av bibliotekarierna har utvecklat detta ännu ett steg och även gjort de
utvecklingsstörda delaktiga i denna process. Det är också betydelsefullt för
läsombudsverksamheten att läsombuden känner att de har stöd och får uppmuntran från
bibliotekets sida så att de fortsätter vara engagerade i läsverksamheten. I våra intervjuer
har vi noterat hur bra ett sådant etablerat samarbete kan fungera, men också motsatsen
där ett av våra läsombuds högsta önskan är en ”egen” bibliotekarie, eftersom hon inte
haft förmånen att träffa en bibliotekarie med kunskaper om utvecklingsstörda och deras
litteraturbehov.

Bibliotekens engagemang i verksamhet för utvecklingsstörda har stor betydelse för
läsombudsverksamheten, bland annat är biblioteken delvis involverade i utbildningen av
läsombud. Men för att bibliotekets roll i verksamheten ska fungera krävs att omsorgen
tar sin del av ansvaret annars kan inte en bra läsombudsverksamhet utvecklas. Om inte
engagemanget är tillräckligt från något håll, finns risken att ingen tar ansvar för
läsombudsverksamheten vilket i sin tur påverkar de utvecklingsstördas tillgång till
böcker och läsning.

10.4 Upplever omsorgspersonalen att läsombudsverksamheten har
förändrat deras förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur
och läsning? Och i så fall hur?

Färm beskriver omsorgspersonalens förvåning och bestörtning över sin egen bristande
förståelse för utvecklingsstördas litteraturbehov som uppdagades när de informerades
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om LL-böckerna och deras användningsområde (Färm,1995a, s.115). Liknande
reaktioner framkom i Mannerfelts undersökning (2001, s.30). Trots att medverkande
personal läste mycket själv eller hade läst för barn, så hade tanken på att
utvecklingsstörda skulle uppskatta böcker inte funnits. Efter att ha tagit del av dessa
undersökningar inser vi i ännu högre grad att böcker och läsning inte alltid är något
självklart, utan det måste kanske till en läsombudsutbildning för att omsorgspersonalens
förståelse för dessa behov ska bli större. Våra läsombud utbildade sig tidigt och har varit
aktiva under lång tid så kopplingen mellan läsning och utvecklingsstörda är naturlig för
dem. Läsombudsverksamheten har till stor del förändrat omsorgspersonalens förståelse
för de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning. Genom den ökade förståelsen
har man kommit till insikt om betydelsen av att ge utvecklingsstörda tillgång till kultur,
information och litteratur för att på så sätt öka deras delaktighet i samhället. Det här
handlar inte bara om tillgång till böcker utan även om rättvisa, delaktighet och
gemenskap. Delaktighet för funktionshindrade understryks i den nu gällande
omsorgslagen, Lagen om stöd och service till vissa grupper med funktionsnedsättning,
och det är en viktig förutsättning för tillgång till böcker, nyheter och information
(Lövgren, 1997, s.5).

Omsorgspersonalen har också fått en större förståelse för att delaktighet motverkar
utanförskap och minskar de glapp som finns mellan de utvecklingsstörda och deras
omvärld. Det är inte bara förståelsen som har ökat utan den omsorgspersonal som
genomgått läsombudsutbildningen har fått en annan inställning till och medvetenhet om
läsningens betydelse för gruppen. Läsombuden har i sin tur informerat sina
arbetskamrater så att de också fått större förståelse för att utvecklingsstörda har samma
behov av böcker och läsning som andra har. Detta innebär också att högläsning på de
flesta håll fått en helt annan legitimitet än tidigare, det accepteras på ett annat sätt att
någon går ifrån andra göromål för en lässtund.

Det som vi i vår bearbetning av Chambers modell kallar bibliotekariens och
omsorgspersonalens förmedlande roll innebär att vara ett stöd, att vägleda och att hjälpa
till att förebygga eventuella hinder. Denna roll framhålls i läsombudsutbildningen och
läsombuden får insikt i dess betydelse. Kännedom om hur läsupplevelsen kan användas
som ett verktyg för att bearbeta och sätta ord på olika känslor och händelser. Chambers
modell illustrerar väl delar av innehållet i vår uppsats, valsituationen, läsaktiviteten, vad
responsen på boken kan leda till och vikten av den vägledning och det stöd
omsorgspersonalen kan ge (1994, s.9-13). Vår informant Carola nämner hur
läsupplevelsen kan sätta igång både fantasi och tankar och bidra till att andra
samtalsämnen diskuteras. Därför är det inte bara själva innehållet i boken som tillför
något utan även diskussionerna det kan leda till. För en utvecklingsstörd individ kan
omsorgspersonalens förändrade förståelse för litteraturbehov och läsning betyda väldigt
mycket.

Det är viktigt att läsombuden har stöd och känner att de är uppbackade av sina
arbetskamrater och enhetschefer. Vi anser också att det är angeläget att det finns en
fungerande lokal arbetsgrupp bakom läsombuden eftersom denna är betydelsefull för att
läsverksamheten ska kunna upprätthållas på längre sikt. Våra tre läsombud har alla stöd
från fungerande arbetsgrupper som arbetar för att utvecklingsstörda ska få möjlighet att
ta del av det skrivna ordet. Något som också är viktigt är chefernas attityder till
utvecklingsstördas rätt till läsning, deras medvetenhet har ökad i och med att de fått
kännedom om att detta är en laglig rätt. Eisner menar att dessa attitydförändringar tar
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lång tid, men att arbetsgrupperna och arbetsledarna inom omsorgen har en viktig roll i
detta förändringsarbete (2001, s.4).

De träffar som arbetsgrupperna ordnar är viktiga för läsombuden. På dessa träffar kan
läsombuden ges chans att vara aktiva genom att de får möjlighet att utbyta erfarenheter
och diskutera med varandra (Weegar, 2003). Vår informant Carola låter till exempel
läsombuden presentera nya LL-böcker för varandra under träffarna, hon menar att det
skapas ett större intresse för böckerna om man aktivt tar del av dem. Därför förefaller
det märkligt att läsombuden i Mannerfelts undersökning inte inser betydelsen av att ha
en arbetsgrupp bakom sig, de tycker det är bra att träffar anordnas men anser inte att
dessa är en nödvändighet för att läsverksamheten ska fortgå (2001, s.31). Här kan detta
tankesätt tyckas vara kortsiktigt, att läsombuden inte inser betydelsen av och syftet med
arbetsgruppernas arbete.

Något vi också stött på är att läsombudsverksamheten ofta är väldigt skör, eftersom den
ofta bygger på att en eller möjligen två personers engagemang på respektive
dagcenter/gruppbostad. Om dessa nyckelpersoner av någon anledning slutar och ingen
ersättare finns som kan ta vid påverkas läsverksamheten på ett negativt sätt. Detta fick
vi ett tydligt exempel på när vi tillfrågade en tänkbar informant för intervjumedverkan.
Vi hade fått information om att hennes bibliotek hade bra verksamhet för
utvecklingsstörda delvis beroende på att det fanns ett etablerat samarbete med
läsombuden på orten. Vid en omorganisation inom omsorgen hade några engagerade
nyckelpersoner fått andra arbetsuppgifter vilket resulterade i att hela
läsombudsverksamheten spolierades, vilket i sin tur också påverkade bibliotekets
verksamhet för utvecklingsstörda på ett negativt sätt. Frågan är hur man ska kunna
undvika liknande situationer, kanske är lösningen på detta problem att alltid ha inte bara
ett utan minst två läsombud på varje arbetsplats.

10.5 Förslag till vidare forskning

Som vi tidigare nämnt finns det inte så mycket forskning om utvecklingsstörda och
andra funktionshindrade grupper inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet.
Vad det beror på vet vi inte men en jämnare fördelning av de forskningsanslag som
finns vore önskvärd.

Vi skulle gärna se en studie som utgår från de utvecklingsstördas egna uppfattningar
och erfarenheter av bibliotek. Vi är väl medvetna om svårigheterna med en sådan
undersökning men det vore ändå mycket intressant att läsa något sådant. På samma sätt
skulle det vara intressant att ta del av forskning som ur samma perspektiv tar upp
läsombudsverksamheten.

En annan fråga vi tycker skulle vara spännande att få utredd är vilken tillgång
utvecklingsstörda har till Internet och hur de använder sig av mediet? Detta är intressant
inte minst ur demokratiaspekt. Att utveckla nya sätt att kommunicera med personer med
utvecklingsstörning är en utmanande uppgift, datorer och Internet är en väg som öppnar
stora möjligheter att nå olika grupper av människor.
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11. Sammanfattning

Vi har i vår uppsats undersökt utvecklingsstördas tillgång till litteratur och läsning, och
hur den påverkas av biblioteks- och omsorgspersonals medvetenhet om de
utvecklingsstördas behov av detta. Att vi valde det aktuella ämnet beror på att vi tycker
att det saknas forskning om utvecklingsstördas förhållande till bibliotek, litteratur och
läsning inom biblioteks- och informationsvetenskapen. För att kunna undersöka
biblioteks- och omsorgspersonalens roll vid litteraturförmedling och läsning har vi
formulerat följande frågeställningar:

• Vilken medvetenhet finns hos biblioteks- och omsorgspersonal om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning?

• Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av de olika
personalgruppernas uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

• Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken betydelse har
denna för läsombudsverksamheten?

• Upplever omsorgspersonalen att läsombudsverksamheten har förändrat deras
förståelse för de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning? Och i så
fall hur?

Vi har granskat olika rapporter, undersökningar och uppsatser för att få en bakgrund till
vår undersökning. Dessutom har vi intervjuat åtta personer, bibliotekarier, läsombud
och en samordnare för Centrum för lättläst för att få en empiri till denna bakgrund.
Därefter har vi valt de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av. Att vi valt flera
teoretiska utgångspunkter beror på att vi bedömt detta vara nödvändigt för att vi ska
kunna analysera vårt material och besvara frågeställningarna. De teoretiska
utgångspunkter vi främst använt oss av är utformade av Chambers, Färm, Höglund,
Jarhag, Karner Smidt.

Genom att samtliga våra informanter uppvisar betydelsefulla kunskaper om lagstiftning,
bemötande, tillgänglighet, delaktighet och om funktionshindret utvecklingsstörning, kan
vi konstatera att dessa kunskaper ligger till grund för den medvetenhet de har om
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning. Våra informanter har också ett stort
engagemang i verksamheten för utvecklingsstörda och i läsombudsverksamheten.
Samtidigt är vi medvetna om att det finns skillnader mellan olika kommuner men också
att det kan skilja sig åt inom en och samma kommun. Detta bekräftas i intervjuerna men
också i det material vi tagit del av. Vi har också förstått att denna verksamhet hela tiden
måste underhållas för att inte stagnera, att både bibliotekarier och läsombud är aktiva
och arbetar för att utveckla verksamheten.

I vår undersökning har vi observerat att både bibliotekarierna och läsombuden på olika
sätt påverkar de utvecklingsstördas bokval. Biblioteken/bibliotekarierna gör detta
indirekt genom att ekonomiskt prioritera olika funktionshindrade grupper, men också
genom vilket arbetssätt de har. Det som är avgörande här är om de har direktkontakt
med den utvecklingsstörda eller om de inriktar sig på att stimulera omsorgspersonalen.
Läsombudens möjlighet att påverka de utvecklingsstörda är större än bibliotekariernas
eftersom de ofta står de utvecklingsstörda närmast. Mycket i förhållandet mellan den
utvecklingsstörda och personalen handlar om empowerment, som bland annat innebär
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att individen ges möjlighet till kontroll över sina val. En valsituation är komplex och
speglar olika möjligheter till påverkan som kan utövas både positivt och negativt.

I en tid av snabb förändring och med neddragna anslag måste biblioteken hela tiden
göra prioriteringar, därför ser verksamheten inte likadan ut på olika bibliotek. De
bibliotek våra informanter arbetar på har alla en väl inarbetad och fungerande
verksamhet för utvecklingsstörda, delvis beroende på de kunskaper som våra
bibliotekarier besitter om utvecklingsstörda och deras litteraturbehov. Bibliotekens
verksamhet har stor betydelse för och är en förutsättning för att läsombudsverksamheten
ska fungera. Men det krävs att bibliotek och läsombud etablerar ett ömsesidigt
samarbete. En LL-avdelning har inget värde om den inte besöks och
läsombudsverksamheten kan inte fungera på ett bra sätt om man inte har tillgång till
denna LL-avdelning och en bibliotekaries kunskaper.

Våra läsombuds tycker att läsombudsverksamheten har förändrat deras förståelse för
utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning. De har genom
läsombudsutbildningen fått en uppfattning om vilken betydelse litteratur och läsning
kan ha för utvecklingsstördas delaktighet i samhället. Utbildningen av läsombud har
gett läsverksamheten på dagcenter och i gruppbostäder högre status och därigenom ökat
möjligheterna för utvecklingsstörda att få tillgång till litteratur och få ta del av läsning.
Läsombuden behöver stöd och uppmuntran för att läsverksamheten ska fungera och för
att de ska kunna inspirera sina arbetskamrater och de utvecklingsstörda.
Läsombudsverksamheten fungerar inte lika bra överallt av olika anledningar och även
där det finns en fungerade verksamhet är det viktigt att alla involverade förstår att
verksamheten är skör och lätt kan raseras.
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Bilaga 1

Intervjumanual – bibliotekarier

Bakgrund
Arbetsuppgifter
Yrkeserfarenhet

Frågeställning 1: Vilken medvetenhet finns hos bibliotekspersonal om utvecklings-
stördas behov av litteratur och läsning?

• Vilken kunskap finns om handikappet/utvecklingsstörning?
• Hur informerar sig personalen om olika funktionshinder?
• Vilken kännedom har man om olika/relevanta medier?
• Vilken förförståelse finns om gruppens litteratur- och kulturbehov?
• Vilken kännedom finns om lagstiftning gällande gruppen? T.ex. LSS (Lag om stöd

och service till vissa grupper med funktionshinder?
• Hur ser man på omsorgspersonalens roll som förmedlare av medier?

Frågeställning 2: Påverkas de utvecklingsstördas bok- och medieval av biblioteks-
personalens uppfattningar och synsätt? Och i så fall hur?

• Hur upplever bibliotekarien omsorgspersonalens kunskap om olika medier?
• Vilken syn/inställning har bibliotekarien om olika medieformer?
• Hur bemöter bibliotekarien målgruppen? Vilket arbetssätt har man i förhållande till

gruppen?
• Hjälper man till vid den utvecklingsstördes bokval? Och i så fall hur?
• Är man innovativa på biblioteket? (nytänkande) Håller man sig à jour? Hur håller

man sig à jour?
• Vilken betydelse har böckernas utformning för hur bibliotekspersonalen uppfattar

dem?

Frågeställning 3: Hur ser bibliotekens verksamhet för utvecklingsstörda ut? Vilken
betydelse har denna för läsombudsverksamheten?

• Hur är tillgängligheten i biblioteket i förhållande till de utvecklingsstördas behov?
• Finns måldokument för verksamheten?
• Hur marknadsför sig biblioteket gentemot gruppen? Vilka aktiviteter anordnas?
• Vilka samarbetsformer finns? Omsorgen, intresseorganisationer?
• Utbildas bibliotekspersonal till läsombud?
• Vilka anpassade medier finns i biblioteket utöver LL-böckerna?
• Hur stort utbud av LL-böcker finns? Hur mycket lånas de ut? Vilka LL-böcker läses

mest? Finns genreindelning i hyllorna? Märkning?
• Hur är LL-böckerna placerade på biblioteket? (och ev. info om LL?)
• Vad lånar utvecklingsstörda?
• Man lånar barnböcker, varför?
• Vilka kriterier styr bokinköpen?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till läsombuden

1) Vad känner du till om de lagar som tar upp utvecklingsstördas rätt till litteratur och
kultur?

2) Hur viktigt tycker du det är att utvecklingsstörda får tillgång till litteratur och
kultur?

3) Hur kan läsning och böcker höja de boendes livskvalitet?
4) Kan lässtunderna förbättra kontakten/kommunikationen mellan personal och den

utvecklingsstörde? I så fall på vilket sätt?

5) Har ni en fungerande läsombudsverksamhet? Hur fungerar den?
6) Hur stor del av personalen är utbildade läsombud?
7) Hur bestäms det vem som ska utbildas till läsombud?
8) Är inställningen till läsning och litteratur annorlunda idag än innan

läsombudsverksamheten startade? Hur har den förändrats?
9) Har ni en fungerande arbetsgrupp? Hur är den utformad? Hur ofta träffas ni?
10) Är läsombudsverksamheten förankrad uppifrån? Känner du att din chef prioriterar

och tycker läsombudsverksamheten är viktig? Löser man vikariefrågan om du ska
iväg på möten med till exempel arbetsgruppen eller får du ibland avstå för att det
fattas folk?

11) Hur uppmuntrar och stimulerar biblioteket er läsombud efter avslutad
läsombudsutbildning?

12) Hur är förståelsen för lässtunder bland den personalen som inte är läsombud? Läser
all personal?

13) Är lässtunderna schemalagda eller spontana? Tycker du att läsning borde finnas med
i beskrivningen av arbetsuppgifterna?

14) Finns det litteratur i olika former på gruppboendet/dagcentret? I privat ägo eller
gemensamma? Inköp eller lånar? Vilken typ av litteratur?

15) Vilket intresse och vilka möjligheter har personalen att påverka förekomsten av
böcker på gruppbostaden/dagcentret?

16) Hur fungerar eventuellt samarbete med biblioteket? Är biblioteket öppna för era
önskemål?

17) Hur tycker du biblioteket ska utforma sin verksamhet riktad till utvecklingsstörda?
18) Brukar ni gå till biblioteket? Tillsammans med de boende/arbetstagarna? I så fall hur

ofta?
19) Vad känner du till om bibliotekets utbud av anpassade medier? Hur har du fått

kännedom om det?

20) Vem bestämmer vad ni ska låna/läsa? Hur går du till väga i valsituationen?
21) Vilken inställning har du till lån/läsning av barnböcker för vuxna utvecklingsstörda?
22) Vad tycker du om utbudet av LL-böcker? Antal? Genrer? Nivåanpassning?
23) Vilken betydelse har bokens utformning för hur du uppfattar den?


