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Abstract: The purpose of this study is to look into what part libraries take in 

the integration of mentally disabled persons into the society. What 
I wanted to know more about was how the mentally disabled 
persons experience the library. I also wanted to find out what 
librarians and persons working with mentally disabled persons 
have to say about the part libraries take in the integration of 
mentally disabled into the society.  

 
The study is based on interviews and literature studies. I have 
interviewed two librarians, four mentally disabled persons and two 
persons working with mentally disabled people. I chose these three 
different groups because I wanted to have different perspectives. 
To analyse the material I have used two different theories. The 
first sees it from a library perspective and the other looks at it from 
an integration perspective.  

 
In the result I have seen that the mentally disabled persons I 
interviewed were satisfied with the service they got from the 
library. The librarians felt that they needed more education about 
mentally disabled persons. The librarians said that the library had 
been involved in a project that educated persons working with 
mentally disabled persons. This education inform about the 
importance of literature and getting information suitable for the 
mentally disabled persons. The two persons I interviewed working 
with mentally disabled persons have received the education. They 
were really pleased with what they learned and have used their 
knowledge in their work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Integration, utvecklingsstörda, bibliotek, omsorgspersonal, 

läsombud.  
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1. Inledning  
 
Ett folkbibliotek är som ett offentligt vardagsrum där alla i samhället ska få en chans att ta del 
av det biblioteket kan erbjuda i form av böcker, talböcker, musik, videofilmer, information 
och så vidare. I och med att folkbibliotek är öppna för allmänheten ingår det i en 
folkbibliotekaries arbete att bemöta alla de slags människor som ingår i samhället. Några som 
kan behöva särskild uppmärksamhet är de personer som är utvecklingsstörda. Det finns 
ungefär 38 000 personer som är utvecklingsstörda och som behöver tas särskild hänsyn till 
(FUB)1. 
 
Historien för de utvecklingsstörda har minst sagt sett brokig ut och den syn man haft på 
utvecklingsstörda har förändrats mycket. Det finns fem olika synsätt som florerat och de 
innebär att man sett eller ser på utvecklingsstörda som: en subhuman varelse, en psykiskt sjuk 
människa, en person att tycka synd om, en person som kan utvecklas och en person som har 
rätt att var den han är. De fem synsätten går i tidsordning där den subhumana synen är den 
äldsta och synen där en person har rätt att vara den han är den senaste. (Bakk & Grunewald 
1998, s. 204f) I dag anser vi att den utvecklingsstörde få vara precis som den vill, där denne 
känner att han duger som han är. Utvecklingen har gått relativt snabbt från den första synen 
till den som existerar nu vilket inneburit att de utvecklingsstörda inte riktigt införlivats i 
samhället.  
 
Tidigare levde utvecklingsstörda till stor del på stora institutioner där de behandlades som 
annorlunda och vårdarna inte sällan hade en vakande uppgift och vi-och-dem inställning. Idag 
är viktigt att integrera utvecklingsstörda i samhället. Utvecklingsstörda är en del av samhället 
och bör på så vis kunna få ta del av det som samhället erbjuder. Integrationen sker på olika 
sätt, exempelvis genom att integrera särskoleklasser eller särskoleelever i vanliga skolor.    
 
En viktig del i integrationen i samhället är att få vara delaktig i informationsflödet och få ta 
del av den litteratur man önskar. Jag tycker att litteratur och information är sådana saker som 
är viktiga för att känna sig delaktig i samhället. Om man inte förstår vad som står i 
tidningarna eller kan läsa de böcker som finns är det lätt att känna sig utanför. Därför vill jag i 
den här uppsatsen titta på biblioteket från en vinkel där de utvecklingsstörda är i fokus.  
 

2. Syfte och frågeställning  
 
De senaste hundra åren har situationen för de utvecklingsstörda förändrats i och med 
samhällets utveckling vilket resulterat i att de utvecklingsstörda idag är mer delaktiga i 
samhället. En bidragande faktor till att de utvecklingsstörda har blivit mer delaktiga i 
samhället kan vara de lagar som uppkommit i samband med att samhället utvecklats. Det är 
därför intressant att studera hur biblioteket följt utvecklingen.  
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka vilken roll biblioteket kan ha för de utvecklings- 
stördas integration i samhället. 
 
 
 
 
                                                                 
1 FUB står för Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Föreningen arbetar för att 
utvecklingsstörda ska få leva ett bra liv.  
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För att uppnå syftet med arbetet har jag formulerat följande frågeställningar: 
 
• Hur kan de utvecklingsstörda uppleva biblioteket? 
• Vilken roll kan biblioteket ha för de utvecklingsstördas integration i samhället enligt de 

bibliotekarier och den omsorgspersonal jag intervjuat? 
 

3. Avgränsningar 
 
Jag har i mitt arbete fokuserat på folkbibliotek i och med att folkbiblioteket har en sådan 
central roll i samhället. Främst är det för att folkbiblioteket är öppet och tillgängligt för alla i 
samhället.  
 
Jag har valt att intervjua personer med lindrig utvecklingsstörning, därför att dessa personer 
befinner sig på en sådan nivå som krävs för att kommunikationen ska fungera. De personer i 
min undersökning som befinner sig således inom samma grad men i olika positioner och 
situationer i livet. Det är också en variation i ålder.  
 

4. Definitioner  
 
Här tänker jag kort förklara vad det innebär att vara utvecklingsstörd och ge en kort 
beskrivning av vilka olika grader det finns. Därefter följer förklaringar över andra viktiga 
begrepp som förekommer i arbetet.  
 

4.1 Vad är utvecklingsstörning? 
 
Enligt FUB:s hemsida den 26 januari 2005 finns det i Sverige ca 38 000 barn, ungdomar och 
vuxna som har någon form av utvecklingsstörning. (FUB) Att förklara varför människor blir 
utvecklingsstörda är inte så lätt då det finns över 500 olika sjukdomar som kan vara orsaken 
(Bakk & Grunewald 1998, s. 56). Intelligens, att kunna läsa och förstå vad som står i en 
dagstidning, att kunna ta hand om sig själv och inte vara beroende av någon, det är sådant som 
vi oftast ser som en självklarhet. För en utvecklingsstörd person är dessa förmågor inte alltid 
något självklart. (Bakk & Grunewald 1998, s. 7) Som utvecklingsstörd är läs- och 
skrivförmågan sämre vilket resulterar i en funktionsnedsättning. Något som däremot inte 
påverkas är förmågan att uppleva olika känslor och det estetiska runt omkring oss. 
(Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 34) Ordet utvecklingsstörning är ett av de 
begrepp som används när man talar om denna grupp, men det är inte det enda begreppet, 
andra som används är begåvningshandikapp, kognitiva funktionshinder eller intellektuella 
funktionshinder. (Lindehag & Lindberg 1998, s. 53) Jag kommer i fortsättningen att använda 
mig av begreppet utvecklingsstörning. 
 

4.2 De olika graderna 
 
Utvecklingsstörning delas in i olika grader: lindrig, måttlig och svår (grav) 
utvecklingsstörning. Indelning görs för att kunna ge bästa möjliga hjälp exempelvis när det är 
dags för skolgången. Det är naturligtvis inte någon enkel sak att bestämma var en person hör 
hemma, om det exempelvis är inom gruppen lindrig eller måttlig, men det kan ge en 
vägledning till vilken hjälp som behövs. (Bakk & Grunewald 1998, s. 23)  



 8 

 
Stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete) som grundades av FUB 1964, bedriver 
forskning om utvecklingsstörnig. Gunnar Kylén som var en av forskarna inom ALA 
samarbetade med andra medarbetare för att ta fram systemet med de olika graderna för 
utvecklingsstörning. I sitt arbete med att ta fram de olika indelningarna har han  utgått från 
Piages beskrivningar om begåvningsutvecklingen. (Bakk & Grunewald 1998, s. 23) De olika 
grupperna är: 
  
A-stadiet: svår (grav) utvecklingsstörning. Personer som hör till detta stadiet har svårt med 
tidsuppfattningen, rumsuppfattningen och kroppsuppfattningen. Kroppsspråket blir det sättet 
som man kommunicerar med omvärlden på. Man har en omvärldsuppfattning som bygger på 
det man ser. (Lindehag & Lindberg 1998, s. 57) 
      
B-stadiet: måttlig utvecklingsstörning. Här har personen ett talspråk och förstår vad andra 
säger, men det kan vara lite svårt att uttrycka sig ibland. En person i detta stadiet kan ta sig till 
och från olika platser med hjälp av minnet där olika riktmärken är vik tiga för att hitta. I denna 
nivå har personen svårt för att läsa en sammanhängande text och läsningen består ofta av 
bilder. (Bakk & Grunewald 1998, s. 24) 
  
C-stadiet: lindrig utvecklingsstörning. Här har rums- och tidsuppfattningen utvecklats 
ytterligare och man är inte längre bunden att ha samma riktmärken som i B-stadiet. Personer i 
detta stadiet klarar av att gå och handla men det är lite svårt att räkna pengar. Personer som 
befinner sig i det här stadiet har svårigheter med abstrakta betydelser och tolkar ofta 
bokstavligt. Det är viktigt att kommunikation förs på en konkret nivå. (Lindehag & Lindberg 
1998, s. 64) 
 

4.3 Integration 
 
Då integration är ett i högsta grad centralt begrepp för uppsatsen kräver detta en mer grundlig 
och teoretisk förankrad genomgång och kommer därför att behandlas under avsnittet 7 
Integration och avsnittet 9.2 Vägen till integrering enligt Söder. Jag ger här en kort 
förklaring på vad begreppet innebär för denna uppsats.    
 
Begreppet integration kommer ursprungligen från latinet och brukar översättas till hel, odelad. 
Med integration menas att det finns en helhet som inte bör delas, helheten är nödvändig. Det 
går att utveckla begreppet genom att säga att integrationen består av att helheten 
återuppbyggs. De olika delarna integreras in i helheten. Som ett exempel på det är den 
integrering som finns i skolorna där särskoleelever integreras med andra elever. (Rosenqvist 
1997, s. 116) Ingemar Emanuelsson beskriver integration som en ”…gemenskap där alla har 
sin naturliga tillhörighet och lika värde och just därför rätten till hel och full delaktighet och 
medansvar för att forma helheten.” (Emanuelsson 2001, s. 11)  
 

4.4 Centrum för lättläst 
 
Centrum för lättläst har på uppdrag av regeringen fått arbetet med att bearbeta texter och få  
dem tillgängliga för de som har svårt att läsa vanliga tidningar och böcker. Riksdagen anser 
att det är en fråga om demokrati att alla ska kunna ta del av tidningar och böcker och har 
därför bestämt att Centrum för lättläst ska arbeta just för detta syfte. Det är besvärligt för 
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många att läsa information och litteratur som innehåller krångliga ord och långa meningar. 
Centrum för lättläst arbetar med att bearbeta texter så att de kommer ut i lättläst version. En 
utförligare förklaring på vad en lättläst text innebär finns i stycket 4.5 Lättläst. Centrum för 
lättläst har fyra olika uppgifter som alla fyller olika syften. LL-förlaget är en av uppgifterna 
och förlaget arbetar med att göra lättlästa böcker. De ger ut ungefär 30 böcker varje år, som 
bearbetade versioner av redan utgivna böcker eller nyskrivet. En annan uppgift är 8 Sidor, 
vilket är en lättläst nyhetstidning. Lättläst-tjänsten är den uppgift där det finns ett samarbete 
med olika myndigheter, regeringen, kommuner och företag. De får av lättläst-tjänsten hjälp 
med att få sina texter omarbetade. Den fjärde och sista uppgiften är att utbilda läsombud. 
(Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) 
 

4.5 Lättläst 
 
Centrum för lättläst arbetar med att framställa texter som är lätta att läsa och dessa texter har 
vissa riktlinjer att utgå från. Det gäller att skriva texterna på så vis att de inte innehåller några 
krångliga ord, förkortningar, meningarna ska vara korta och det bör finnas en röd tråd. De 
använder sig inte av talesätt då det gör att texten kan vara svår att förstå. Centrum för lättläst 
använder sig av frasanpassat radfall, vilket innebär att varje mening börjar på en ny rad, 
ibland delas meningen upp på två eller tre rader. Raderna är korta då många upplever att det 
är svårt att läsa en text med långa rader. (Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) 
Böcker och text som är lättläst benämns ofta som LL. Jag kommer att använda mig av båda 
begreppen i uppsatsen.  
 

4.6 Läsombud  
 
Läsombud kan förekomma i många olika sammanhang i biblioteksvärlden. Centrum för 
lättläst utbildar läsombud, vilket sker i samarbete med kommuner och handikappförbund. Här 
menar jag en person som utbildats genom Centrum för lättläst och arbetar med personer som 
har utvecklingsstörning och som bor på gruppbostäder eller dagcenter. Ett läsombud ska 
finnas till hands för de som har svårt att själva läsa en text. Läsombudet hjälper till att läsa 
högt ur tidningar och böcker och kan också ta med utvecklingsstörda till biblioteket. 
(Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) 
 

5. Metod 
 

5.1 Val av metod 
 
Det som jag funnit intressant att studera och undersöka för denna magisteruppsats är vilken 
del biblioteket kan ha för de utvecklingsstördas integration i samhället. Det finns många sätt 
som detta skulle kunna utforskas på, men det sätt jag ansåg vara det mest passande för att få 
fram de bästa svaren var genom intervjuer. För att insamla och analysera material till detta 
arbete bestämde jag alltså att det var bäst med en kvalitativ metod. Inom kvalitativa metoder 
finns det flera val att göra, observation, intervju eller textanalys exempelvis. Observation och 
textanalys är två metoder som verkar intressanta för att insamla och analysera material till en 
undersökning. Observation är intressant då man på egen hand kan studera en miljö och 
personerna som befinner sig i miljön. I en textanalytisk undersökning är det olika texter som 
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ligger i fokus för studien. Men för den undersökning jag genomför bedömer jag att de inte är 
användbara. Det jag är ute efter är att komma mer på djupet och jag anser att kvalitativa 
intervjuer därför är den metoden som passar bäst för min undersökning. Anledningen är att 
jag tror intervjuerna ger mig så mycket värdefull information som jag inte tror jag kan få på 
annat vis. Conny Svenning beskriver i ”Metodboken” (1997, s. 113) att den personliga 
kontakten man får i en intervjusituation med den som man intervjuar kan ge värdefull 
information i form av till exempel kroppsspråket. Jag är övertygad om att det tillför mycket 
att som intervjuare även studera personen i fråga och dess omgivning under intervjutillfället.   
 
Jag har bestämt mig för att intervjua personer ur tre olika grupper för att få svar från olika 
perspektiv och därmed få en mer heltäckande bild. Grupperna är bibliotekarier, 
utvecklingsstörda och omsorgspersonal. Anledningen till att jag valt just dessa personer för 
intervjuer är att de kan besvara de frågor jag har på grund av att de är insatta i olika delar av 
det jag vill undersöka.  Bibliotekarierna kan förse mig med information om hur det fungerar 
på det bibliotek och i den stad de arbetar. Det är svårt för mig att få fram den informationen 
på annat vis genom att exempelvis observera lokalen, dess besökare och de bibliotekarier som 
jobbar där. Det är då lätt att missa en hel del som jag istället kan få veta genom att ha direkt 
kontakt i en intervjusituation.  
 
Eftersom denna magisteruppsats tar upp de utvecklingsstördas integration i samhället och på 
vilket sätt biblioteket har en del i det anser jag att det förlorar i kraft att inte intervjua de 
utvecklingsstörda. De personer som jag valt att intervjua till detta arbete har lindrig 
utvecklingsstörning och anledningen till det är att de klarar av att föra en kommunikation och 
förstår frågorna jag ställer vilket krävs för att undersökningen ska kunna genomföras. 
Personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning har inte den förmågan till kommunikation 
som behövs för min undersökning. Jag har försökt att anpassa frågorna i intervjusituationen 
för att ligga på rätt nivå och därmed försökt att inte förolämpa mina intervjupersoner genom 
att ställa alltför barnsliga frågor.  
 
Det kan vara mycket informativt att intervjua representanter ur personalen på gruppboende då 
dessa kan komma med information utifrån en annan synvinkel än de boende. De har kontakt 
med de utvecklingsstörda i boendet och bär på stora kunskaper om hur det fungerar praktiskt i 
arbetet och kan således bidra med intressant och nyttig information till min undersökning. Jag 
bör emellertid vara medveten om forskningseffekten då omsorgspersonalen inte vill hänga ut 
de boende i gruppboendet eller framstå som om personalen utför ett dåligt arbete.   
 
Forskningseffekten är viktig att tänka på vid alla intervjutillfällen och definitivt vid analysen 
av materialet. Jag är medveten om att bibliotekarierna har biblioteket som sin arbetsplats och 
de kan känna oro för att jag ska komma och kritisera deras arbete. Det kan göra att de 
förskönar det arbete som genomförs. Ytterligare en fara med intervjuer är 
kronvittnessyndromet, vilket innebär att man tar det som intervjupersonerna berättar för att 
vara den enda sanningen. Då är det lätt att glömma av att analysera materialet och endast lita 
på den information som kommit ur intervjuerna. (Svenning 1997, s. 155) De personer jag 
intervjuat svarar på mina frågor utifrån det de vet och har kunskap om. De kan naturligtvis 
inte svara för hur det ser ut i hela staden eller landet. Pål Repstad beskriver de kvalitativa 
intervjuerna som ett samtal, där han påpekar att det oftast är att föredra samtal istället för 
intervjuer som kan kännas stela och konstlade (Repstad 1999, s. 58). Jag har tänkt på detta när 
jag själv befunnit mig i intervjusituationerna där jag försökt få intervjusituationen att kännas 
avslappnad så de intervjuade inte blir stressade eller nervösa. Sammanfattat så finns det risker 
med kvalitativa intervjuer men jag anser att det är det sätt som passar bäst.   
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Undersökningen jag genomfört är representativ för den tidpunkt mina intervjupersoner 
befinner sig i just nu. Mina intervjupersoner svarar utifrån hur deras situation ser ut just för 
tillfället. Svaren kan ha sett annorlunda ut om jag gjort samma undersökning förra året eller 
nästa år. Personerna som ställt upp och svarat på mina frågor kanske inte är typiska för sin 
grupp. Om jag ställt samma frågor till andra personer någon annanstans hade det kanske 
resultatet blivit helt annorlunda. Vad jag vill säga är alltså att det här är hur verkligheten ser 
hur för de personer jag intervjuat just nu. 
 

5.2 Urval 
 
Jag hade bestämt mig för att jag skulle hitta informanter ur tre utvalda grupper där intervjuer 
skulle genomföras. Till att börja med valde jag ut en mellanstor stad där jag hade för avsikt att 
genomföra intervjuerna och började med att kontakta en bibliotekarie på stadsbiblioteket. Jag 
kontaktade således biblioteket för att se om det fanns intresse för att medverka i min 
undersökning. Bibliotekarien jag talade med lät intresserad av att ställa upp och vi avtalade tid 
för intervju. Det var genom denna bibliotekarie som jag fick förslag på ytterligare en 
bibliotekarie som arbetade på samma bibliotek och jag kontaktade följaktligen denne och 
bokade en andra intervju. Det fanns en tanke med att ringa direkt istället för att skicka ett brev 
eller e-post. Jag ville ha direktkontaken där jag skulle kunna förklara vad jag ville och 
utveckla om det var något som var oklart. 
 
Då den första bibliotekarien jag var i kontakt med arbetar mycket med frågor som har att göra 
med utvecklingsstörda, frågade jag henne om hon möjligtvis kunde ge mig tips på något 
gruppboende där jag kunde hitta utvecklingsstörda och omsorgspersonal att intervjua. Hon 
gav mig flera telefonnummer till gruppbostäder där jag kunde fråga vidare. Jag fick kontakt 
och det fanns intresse så vi bokade en tid då jag skulle komma och intervjua boende och 
personal. Det kan vara värt att nämna här att den bibliotekarie som rekommenderade nummer 
till gruppboenden inte känner de boende personligen.  
 
Ett problem man kan råka ut för när undersökningar genomförs är att fel personer tillfrågas. 
Det blir ett urvalsfel och kan ta tid innan problemet upptäcks. Fördelen med en kvalitativ 
undersökning är att det ofta går att komplettera med fler intervjuer. (Svenning 1997, s. 155) 
När jag en bit in i arbetet efter att har gjort några av intervjuerna upplevde att materialet inte 
var så stort som jag önskade bestämde jag att fler intervjuer behövde göras. Jag fick tag på 
ytterligare personer att intervjua till arbetet. Det var egentligen inget urvalsfel i den 
bemärkelsen att jag intervjuade fel personer utan fe let jag gjorde med urvalet var att välja för 
få till en början. Det var något som lyckligtvis gick att rätta till.  
 
De kontakter jag fått med mina intervjupersoner har skett genom en kedjereaktion. Det kan te 
sig som om jag inte själv varit med och styrt vilka personer som ska intervjuas i och med att 
jag låtit andra till viss del välja ut intervjupersoner. Jag har reflekterat över detta sätt att 
komma i kontakt med personer under arbetets gång och tänkt på problematiken med att 
överlämna så mycket åt andra. Det kan innebära att jag får en skev bild av hur resultatet ser 
ut. Exempelvis så har jag hela tiden hänvisats till läsombuden på gruppbostäderna då de anses 
kunna mest för att svara på mina frågor. Det är något som jag bör reflektera över när analysen 
av materialet sker. Men jag har hela tiden förklarat vad mitt arbete går ut på för de personer 
jag varit i kontakt med och de har utifrån vad jag sagt rättat sig efter det och gjort ett val som 
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passar in. Jag har alltid kontaktat de föreslagna personerna och samtalat med dem för att 
säkerställa att det varit rätt personer att intervjua innan jag bokat tid för intervju.   

5.3 Intervjuerna  
 
För denna undersökning har jag totalt genomfört åtta intervjuer med personer som har olika 
synvinklar att tillföra arbetet. När det gäller antalet personer som jag intervjuat till min 
undersökning har jag kommit fram till att åtta personer är rimligt antal.  
 
Vid alla intervjuer använde jag mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna. Enligt 
Svenning (1997, s. 82) är bandspelare ett måste då det finns problem med att hinna anteckna 
under intervjutillfället eftersom man talar sju gånger snabbare än vad man skriver. En 
bandspelare gör även att man kan ägna mer uppmärksamhet åt intervjupersonen och vad 
denne säger. Det kan vara lätt att bli distraherad av att anteckna samtidigt då 
uppföljningsfrågor lätt kan missas. Det kan även vara lätt att gå miste om gester och 
ansiktsuttryck (Repstad 1993, s. 63). Jag frågade alla intervjupersoner innan intervjun startade 
om de godkände användandet av bandspelaren. Inte vid något tillfälle vad det någon som 
nekade, men vid ett par intervjuer visades en viss oro rörande vad jag skulle använda och göra 
med bandet. Jag intygade för alla intervjuade att banden endast var för mina öron och att 
banden skulle förstöras när arbetet var färdigt. Repstad (1993, s. 64) skriver om hur viktigt det 
är att förklara för de intervjuade att bandet används istället för ett kladdpapper och är ett 
hjälpmedel för att få med allt som sägs i intervjun och att de kommer förstöras vid arbetets 
slut och påtalar hur viktigt det är att hålla det löftet.   
 
Själva intervjusituationen bör äga rum i en miljö där den intervjuade känner sig hemma, 
förslagsvis i deras hem eller på deras arbetsplats. Det viktiga är att det är intervjuaren som 
uppsöker intervjupersonen. (Svenning 1997, s. 113) Beträffande de intervjuer jag genomfört i 
detta arbete har jag vid alla tillfällen varit den som tagit mig till de intervjuade personerna och 
intervjuat dem i deras bostad eller på deras arbetsplats. När intervjun har ägt rum har jag efter 
varje tillfälle skrivit ner kommentarer om själva intervjusituationen. Det kan gälla sådant som 
inte kom med på bandspelaren eller något som rör den miljö vi befunnit oss i(Svenning 1997, 
s. 113). 
 

5.4 Informationssökningsprocessen  
 
När det gäller att få tag i material som passar till arbetet har jag hela tiden jobbat med att söka 
efter information på olika sätt. Till en början ansåg jag det vara av vikt att sätta mig in i de 
utvecklingsstördas situation och sökte därför efter och läste böcker som förklarade exempelvis 
vad de olika graderna betyder och på så vis kunde jag få en större förståelse inför det fortsatta 
arbetet. Jag ansåg det vara viktigt att jag gick ut och genomförde intervjuerna med lite ”kött 
på benen”. Jag ville vara insatt i de utvecklingsstördas situation för att undvika onödiga frågar 
och få intervjupersonerna att framstå i dålig dager.  
 
Internet har varit en värdefull resurs i arbetet då olika webbsidor i form av till exempel FUB 
och Centrum för lättläst har varit lättillgängliga samt att sökningar i databaser och 
bibliotekskataloger varit lätt åtkomliga. Webbsidor och databaser har inte tagit så stor del i 
arbetet men de har betytt mycket för mig i form av bakgrundsfakta och givit mig en vink om 
läget ser ut idag. Jag har ägnat en del tid åt att söka i databaser och däribland har jag sökt i  
Academic Search Elite, Emerald, som är en fulltextdatabaser, BDI-index och LISA. Jag har 
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haft varierande framgång med att hitta relevant material. Till exempel fann jag mycket som 
hade att göra med utvecklingsstörda men det rörde till störst del blinda och hur utvecklingen 
ser ut i Afrika. Förutom att söka i databaser har jag även använt mig av andra biblioteks 
kataloger där Högskolans biblioteks och Libris varit de jag använt mig mest av. Men jag har 
även sökt i biblioteks kataloger. Ett sätt jag fann vara positivt för att finna material var genom 
browsing bland hyllorna på biblioteket. Under avdelningen Abfg som står för Social 
biblioteksverksamhet fann jag en del material som jag hade användning för till arbetet. Det 
var under en vandring där jag browsade bland hyllorna på stadsbiblioteket i Borås som jag 
fann ett par broschyrer som rörde utvecklingsstörning och lättläst litteratur.   
 
Den litteratur jag läst till magisteruppsatsen har haft stort betydelse för mig när jag fortsatt 
söka litteratur. Jag har använt mig av den litteratur jag haft och undersökt vilka källor de i sin 
tur använt sig av. Det har enligt mig varit en framgångsrik process som lett mig till värdefulla 
källor. 
 

6. Litteraturgenomgång  
 

6.1 Kultur och utvecklingsstörda 
 
Kulturen är en del av samhällslivet och de utvecklingsstörda bör kunna ta del av kulturlivet 
om de så önskar. Att få ta del av kulturlivet skapar en känsla av delaktighet. Enligt 
bibliotekslagen finns en paragraf som uttrycker att alla kommuner i landet ska ha ett 
folkbibliotek. På så vis finns det en portal till kultur och litteratur som dessutom är kostnadsfri 
och ska vara anpassad till funktionshindrade (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 
74). Enligt  den undersökning som Statistiska Centralbyrån genomfört åt Kulturrådet med 
syfte att utforska funktionshindrades kulturvanor framkom att biblioteksbesök var den 
aktivitet som var vanligast i jämförelse med besök på studiecirklar, teater, konserter och 
museum. (1998, s. 41ff) För att de utvecklingsstörda ska kunna ta del av kulturlivet krävs det 
att kulturinstitutionerna tänker på tillgängligheten. I rapporten ovan (1998) påpekas att de 
utvecklingsstörda kan ha svårt att vara delaktiga i kulturlivet då många kulturinstitutioner är 
dåligt anpassade. Det innebär att platser som bibliotek bör ha kunskap i hur biblioteket kan bli 
mer tillgängligt. Den information biblioteket tillhandahåller bör vara utfo rmad så att denna 
finns som lättläst för att göras tillgängligt för flera. Dessutom bör bibliotekslokalen vara lätt 
att hitta i för att de utvecklingsstörda ska kunna ta sig fram. Bibliotekarierna bör också ha 
kunskap i bemötande för att veta hur de ska bemöta de utvecklingsstörda. (1998, s. 35)  
 
Karin Jilsén och Christel Johansson tar i sin magisteruppsats ”En bok kan berika livet - om 
man får ta del av den” (2004), upp tillgången till litteratur och läsning för de 
utvecklingsstörda. Jilsén och Johanssons intervjupersoner påpekar vikten av att 
utvecklingsstörda får ta del av kulturlivet och litteraturen. Intervjupersonerna framhåller även 
att alla har ett behov av att få möjligheten att ta del av kultur och menar att utvecklingsstörda 
inte är något undantag. Att få ta del av kultur genom att läsa menar Jilsén och Johanssons 
informanter ger livskvalitet och deltaktighet. Tack vare läsningen skapas en glädje, 
gemenskap och kontakt med andra. Att inte läsa resulterar ofta i utanförskap. Genom 
läsningen skapas en kontakt mellan de utvecklingsstörda och omsorgspersonalen. Litteraturen 
blir till ett kommunikativt hjälpmedel där diskussioner om svåra frågor till exempel sex, 
dödsfall och ensamhet blir lättare att ta upp. (Jilsén & Johansson 2004, s. 53)  
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I Katrineholm genomfördes ett projekt under 1989-90 som kallades för ”Kultur/omsorg” med 
syftet att ”stimulera till ökad kontakt mellan biblioteket samt andra kulturinstitutioner och 
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.” (Norberg 1991, s. 11) Kulturförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen i Katrineholm samarbetade med länsbiblioteket i Eskilstuna om detta 
projekt. De ansvariga hade ställt upp några mål för projektet som de hoppades skulle resultera 
i att de utvecklingsstörda gavs möjligheter till personlig utveckling och fick ett rikare 
vardagsliv. Stadsbiblioteket i Katrineholm organiserade visningar av biblioteket för de 
utvecklingsstörda. Under dessa organiserade turer såg bibliotekarien till att hela 
bibliotekslokalen visades och bibliotekarien lät de utvecklingsstörda titta lite extra på 
Sörmlandsrummet och talböckerna.  (Norberg 1991, s. 24f)  En av informanterna i Jilsén och 
Johanssons undersökning framhåller att det är viktigt att inte enbart fästa blicken på LL-hyllan 
i biblioteket och stirra sig blind på materialet som finns där. Istället bör hela biblioteket 
användas, då utvecklingsstörda kan ha stor nytta och glädje av exempelvis den facklitteratur 
och de fina bildverk som finns på andra platser i bibliotekets lokaler. Hon menar att det är 
viktigare att se till vilken litteratur som är intressant för de utvecklingsstörda och att det är 
deras intresse som ska styra var i biblioteket man ska leta. (Jilsén & Johansson 2004, s. 50) 
Efter rundturen som arrangerades i Katrineholm  lyssnade de tillsammans på någon berättelse 
som lästes upp och det var en uppskattad stund. Det gav de utvecklingsstörda en chans att 
komma närmare böckerna. Av alla vuxna utvecklingsstörda i Katrineholm kom 70% på dessa 
visningar. Det var en siffra som de ansvariga var mycket nöjda med. Många av de som kom 
på visningarna gick därifrån med böcker och talböcker som de lånat. (1991, s. 24f)  
 
Det finns ett flertal sätt där man kan arbeta för att få kulturlivet mer tillgängligt för de 
utvecklingsstörda. Centrum för lättläst arbetar med att göra texter tillgängliga för de som har 
svårt att läsa en vanlig text som innehåller svåra ord och långa meningar. Som jag nämnt ovan 
har Centrum för lättläst ett förlag som heter LL-förlaget. LL-förlaget ger ut cirka 30 böcker 
per år. Dessa böcker är antingen redan kända böcker som bearbetats till lättläst text eller så är 
det nyskrivna böcker som ges ut. Böckerna innehåller oftast många bilder och de har 
varierande svårhetsgrader. Vissa av böckerna kräver lite mer av läsaren eftersom de har lite 
längre texter men är fortfarande lättläst. (Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) 
 

6.2 Samhällsinformation  
 
Kultur innebär även sådant som att få ta del av nyheter och samhällsinformation. För att 
kunna känna sig delaktig i samhället är det en förutsättning att denna information kan delges 
på ett sådant sätt att alla kan ta del av den. (Bakk & Grunewald 1998, s. 299) Centrum för 
lättläst ger ut en nyhetstidning varje vecka med namnet ”8 Sidor” som riktar sig i första hand 
till utvecklingsstörda. Tidningen innehåller nyheter om Sverige och världen, nöje, sport, 
politik och annat som förekommer i vanliga tidningar. Det är en tidning som tar upp aktuella 
nyheter på ett lättförståeligt språk. 8 Sidor är politiskt oberoende och är inte bunden till någon 
organisation. Man kan prenumerera på tidningen och även få den inläst på kassett. 
(Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) Ett sätt att ta till sig nyheter är genom 
taltidningar. Taltidningar är dagstidningar som utkommer för personer som inte kan se, läsa, 
hålla eller bläddra i en tidning. För att lyssna på detta måste man ha en mottagare i hemmet 
som tar emot och spelar in sändningen under natten. (Funktionshindrades tillgång till kultur 
1998, s. 90f)  
 
Samhällsinformation är viktigt för alla att kunna ta del av. När det gäller information som 
kommer från kommunen, myndigheter, regeringen och föreningar kan det vara svårt att förstå 
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vad som skrivs. Centrum för lättläst har en verksamhet som kallas för Lättläst-tjänsten och det 
går ut på att bearbeta och göra om texter till lättläst språk. Centrum för lättläst arbetar med att 
bearbeta texter för att alla ska få samma möjlighet att ta del av samhällsinformationen. 
Lättläst-tjänsten har exempelvis hjälp till med att bearbeta texter till lättläst språk på  uppdrag 
från regeringen, olika företag och kommuner. Lättläst-tjänsten har även tagit fram egna 
skrifter som heter ”Så här tycker vi” där partierna i riksdagen beskriver hur de vill arbeta. 
(Informationsbroschyr från Centrum för lättläst) Regeringen och riksdagen har viktig 
samhällsinformation som alla i samhället kan ta del av. På de hemsidor som riksdagen och 
regeringen tillhandahåller kan man finna information som är lättläst. Riksdagen och 
regeringen har anpassat informationen för de personer som har lite svårare att förstå långa 
meningar och krångliga ord och det går att få informationen bearbetad istället. De sidor där 
informationen är bearbetad saknas komplicerade ord och meningarna är korta. Riksdagen har 
på sin sida valt att ta med bilder som komplement till texten. Bilderna har tydliga förklaringar 
intill sig. På regeringens hemsida står det tydligt att det är en representant för Centrum för 
lättläst som har bearbetat texten.  
 
Den information som myndigheter delar med sig av kan komma i form av tryckt material och 
hemsidor till exempel. Den informationen bör finnas tillgänglig i lättläst version för att 
utvecklingsstörda ska kunna ta del av den och förstå, det gäller både den tryckta 
informationen och hemsidor. Informationen ska vara lättöverskådlig och ha ett tydligt språk. 
De myndigheter som har många kontakter utåt med allmänheten ska ha information 
tillgänglig i lättläst version och på kassett och/eller i Daisyformat2. 
(Handikappombudsmannen 2003 s. 10) Det är först när informationen finns i olika former 
som exempelvis lättläst och på kassett som det blir tillgängligt för alla som kan vara 
intresserade. (Handikappombudsmannen 2003, s. 27) Handikappombudsmannen är en statlig 
myndighet som arbetar för att motverka diskriminering mot funktionshindrade. Myndigheten 
arbetar för att funktionshindrade ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Inom myndigheten 
finns en avdelning som heter Tillgänglighetscentret och där arbetar man med att driva på 
utvecklingen för att få ett mer tillgängligt samhälle. Arbetet går ut på att se till så att hinder 
röjs undan för att alla ska kunna ta del av och vara delaktiga i samhället. 
(Handikappombudsmannen 2003, s. 3) 
 

6.3 Omsorgspersonal  
 
En viktig uppgift för omsorgspersonalen är att informera om olika kulturaktiviteter och 
litteratur. Genom att visa på sådant de boende inte frågat efter kan ett intresse väckas. Följden 
av att få ta del av en aktivitet kan innebära att man bestämmer sig för att det är något man vill 
fortsätta med och tycker är roligt eller inte har något intresse av. (Bibliotekens särskilda 
tjänster 1999, s. 67f) Många utvecklingsstörda kan ha svårt att föreslå aktiviteter på grund av 
att de själva inte deltagit i dem eller känner till dem sedan tidigare (Bakk & Grunewald 1998, 
s. 298). För att en person med utvecklingsstörning ska kunna ta del av kultur, exempelvis 
litteratur, hänger det på omsorgspersonalen att hjälpa personen till biblioteket och finnas till 
hands när någon vill ha hjälp med att läsa en bok. I rapporten från Statens Kulturråd 
”Bibliotekens särskilda tjänster” (1999) framkommer det att det finns en skillnad på de 
gruppboenden som har läsombud och de som inte har det. På de gruppboende där det finns 
läsombud är det en mer entusiastisk inställning till läsning. (Bibliotekens särskilda tjäns ter 
                                                                 
2 DAISY är  talböcker som är digitaliserade och används i en dator med CD-ROM och ljudkort. Att låna 
DAISY-böcker är kostnadsfritt för de som är berättigade att låna talböcker. (Funktionshindrades tillgång till 
kultur : kartläggning och handlingsprogram 1998, s.87) 
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1999, s. 67ff) I ovannämnda rapport framkommer att en del av personalen anser att kultur inte 
är något för deras boende. Det kan vara tidigare erfarenheter som gett dåligt intryck på de 
utvecklingsstörda och därmed tappade de intresset. Personalen respekterar de 
utvecklingsstördas beslut och pressar dem inte. Men det finns de som inte anser att kultur är 
något för de utvecklingsstörda,  då gäller det till största delen de gravt utvecklingsstörda. 
Annan personal tycker att litteratur och andra skriftliga medier inte är något för de som inte 
kan läsa. (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s. 67f) 
 
Det har drivits en del projekt i arbetet med att få utvecklingsstörda att upptäcka möjligheterna 
med biblioteket och litteraturen. I dessa projekt har omsorgspersonalen haft en viktig roll. 
Projektet ”Kultur/omsorg” i Katrineholm satsade även på att gå ut i gruppbostäder och prata 
med personalen. Det mottogs olika i olika personalgrupper, entusiasmen varvades med 
skepsis. Det fanns personalgrupper som var osäkra på om böcker var något som deras boende 
kunde använda sig av. Personalen ansåg att möjligtvis kunde barnböcker vara något för de 
utvecklingsstörda och från bibliotekets håll såg man detta som något positivt att böcker 
överhuvudtaget användes. En sak som togs upp från biblioteket sida vid dessa besök var att 
personalen skulle kunna bistå med hjälp i form av högläsning för de utvecklingsstörda. Det 
kunde vara en hjälp för att lättare förstå om boken var för svår. (Kultur/omsorg 1991, s. 13ff) 
Projektet ”Läsning och livskvalitet” bedrevs under en femårs period. Det var ett projektet där 
bibliotek, studiecirklar, personal, Samhall, särskolor, föräldrar och personer med 
utvecklingsstörning samarbetat för läsning och livskvalitet. Det genomfördes nio delprojekt 
där fyra av dem var läsombudsprojekt och 800 personer deltog för att utbilda sig till 
läsombud. Dessa läsombud har i sitt arbete kommit i kontakt med utvecklingsstörda där de 
delat med sig av sin kunskap om läsning och litteratur, bland annat genom högläsning. 
(Janson 2000, s. 18) FUB har under en längre tid engagerat sig i frågor som rör Lättläst 
litteratur och påpekar att de Lättlästa böckerna fått mycket uppmärksamhet genom detta 
projekt. I artikeln uttalar sig Ingrid Dalén som varit ordförande i styrgruppen, om vad 
projektet inneburit för den lättlästa litteraturen: ”Projektet har blivit en framgång men inga 
segrar vinns för evigt, det behövs ett forsatt arbetet för att fler personer med 
utvecklingsstörning ska få möjlighet att njuta av läsningens glädje.” (Janson 2000, s. 18) Ett 
av delprojekten bedrevs i Sundsvall där det inriktades på särskolan. Ett resultat av det 
delprojektet var att högläsning och talböcker visade sig vara mycket uppskattade. Att lyssna 
till högläsning gav en stor läsupplevelse för eleverna på särskolan. (Janson 2000, s. 19) 
 
Jilsén och Johanssons magisteruppsats visar på alla de eldsjälar som arbetar inom omsorgen. 
Ibland kan det vara så att det endast finns en person på arbetsplatsen som engagerar sig i 
frågor som rör litteratur och läsning och om denne är ledig eller slutar finns ingen annan som 
kan eller vill ta över. Om dessa nyckelpersoner försvinner kan det få allvarliga konsekvenser 
för samarbetet mellan biblioteket och gruppbostäderna. (Jilsén & Johansson 2004, s. 66) 
Arbetet med att utveckla bibliotekets LL-del underlättas om det finns förankrat hos cheferna 
och de ger sitt stöd. Det gäller även när det handlar om läsombuden hos omsorgspersonalen, 
att det stöd som kommer från cheferna gör det lättare att bedriva arbetet att få de 
utvecklingsstörda intresserade av läsning och litteratur (Jilsén & Johansson 2004, s. 59). 
 

6.4 Bemötande 
 
Även om det är svårt för en person som inte är utvecklingsstörd att sätta sig in i hur det är att 
leva som utvecklingsstörd är det otroligt viktigt att åtminstone försöka förstå. Det är en 
förutsättning för att kunna bemöta denna grupp på ett bra sätt. (Bakk & Grunewald 1998, s. 
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161) Tillgänglig och användbar är två nyckelord i arbetet med att få funktionshindrade att ta 
del av samhället som alla andra. Begreppen speglar tanken med att alla ska kunna ha tillgång 
till och använda de resurser som finns i samhället. (Handikappombudsmannen 2003, s. 14) 
Förutom att kunna förse utvecklingsstörda med material som är anpassat för dem när det 
gäller lättläst text och format är bemötandet en viktig del i arbetet. Kvaliteten på bemötandet 
är betydelsefullt för att tillgängligheten ska vara tillfredsställande. (Handikappombudsmannen 
2003, s. 15) 
 
Ett sätt att få omsorgspersonal och bibliotekarier att reflektera över sitt bemötande är genom 
utbildning. Det anordnades ett antal olika studiedagar i projektet Kultur/omsorg i Katrineholm 
för att informera och skapa en större förståelse för utvecklingsstörda. Under en av 
studiedagarna föreläste en läkare om olika orsaker till utvecklingsstörning och en annan 
förläsning tog upp fördomar och hur det som är lite avvikande ofta skrämmer. (Norberg 1991, 
s. 36ff) I projektet ”Läsning och livskvalitet” förekom ett delprojekt med namnet ”Lättläst på 
biblioteket”. Detta delprojekt tog upp frågan om bemötande. Bibliotekspersonal utbildades i 
hur personer med utvecklingsstörning bör bemötas. Även frågan i hur de lättlästa böckerna 
och tidningarna kunde presenteras på bästa sätt. (2000, s. 18) 
 
Sisus, vilket står för Statens institut för särskilt utbildningsstöd, har på uppdrag från 
regeringen tagit fram en informationsskrift som heter ”Om bemötande av människor med 
funktionshinder” (2001). Uppdraget går ut på att öka medvetandet om vilken betydelse 
bemötandet har och arbetet riktar sig främst till dem inom den offentliga sektorn som i sitt 
arbete har kontakt med människor som har funktionshinder, chefer och förtroendevalda. 
(Sisus 2001, s. 2) Att alla människor är lika mycket värda är grundläggande för ett 
demokratiskt samhälle, och de egenskaper, erfarenheter och kunskaper som skiljer sig från 
varandra bland samhällets invånare är viktigt då mångfalden är en av hörnstenarna för 
demokratin. Det är inte alltid denna mångfald är accepterad och funktionshindrade är en 
grupp som till viss del kan känna sig utanför. Bemötandet är en viktig fråga som kan göra att 
funktionshindrade känner sig mer delaktiga i samhället. Enligt Sisus (2001) behöver alla 
samhällsområden arbeta med att förbättra sitt bemötande av funktionshindrade, och denna 
process kan vara tidskrävande och omfattande då det inte alltid är så enkelt att förändra de 
värderingar människor har. Sisus har kommit fram till att bemötandet kan delas in i tre olika 
nivåer och dessa nivåer kallas för kollektiv, organisatorisk och individue ll. De är beroende av 
varandra och visar bland annat  på hur viktigt det är att det finns tydliga besked från ett 
politiskt håll för att det ska bli förankrat hos de tjänstemän som har möte med en 
funktionshindrad. Men de traditioner och värderingar som existerar på en arbetsplats och hos 
individer är en annat påverkansfaktor som spelar roll vid mötet. För att bemötandet ska bli 
tillfredsställande krävs att de tre nivåerna går i varandra och samverkar. (Sisus 2001, s. 5) Här 
följer en beskrivning av de tre nivåerna: 
 
Den kollektiva nivån: Den första nivån visar den nationella synen på bemötande och 
åskådliggör de rättigheter som funktionshindrade har. På den här nivån har riksdagen och 
regeringen stort inflytande i hur funktionshindrade sedan bemöts i de olika offentliga 
verksamheterna. Lagar skapas som har till syfte att se till att alla människor i samhället är lika 
mycket värda och ska få den hjälp de behöver för att vara delaktiga i samhällslivet. 
Exempelvis är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen sådana lagar. Handikappolitiken anger här det som är viktigt och det som 
sedan sprids ner till de andra nivåerna. (Sisus 2001, s. 5ff) 
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Den organisatoriska nivån: Den andra nivån i bemötandet tar upp de människor med 
befattningar som chefer, handläggare och personer på myndigheter och offentliga 
verksamheter. Här visar det sig hur de använder sig av handikappolitiken och 
handikapplagarna samt hur de tolkar de värderingar och lagar som de har som grund att stå på. 
Att använda sig av lagarna och förstå tanken bakom dem, är en process som tar tid och det 
krävs en tydlig ledning för att få lagarna och värderingarna bakom lagarna att rotas och 
etableras. För att det ska fungera krävs ett tydligt samarbete med varandra för att kunna nå 
fram till målet som är att samhället är en plats för alla. (Sisus 2001, s. 6ff)   
 
Den individuella nivån: Den tredje nivån tar upp hur det individuella mötet ser ut. Här blir 
det konkret hur de ovanstående nivåernas avsikter med bemötande har anammats hos de 
enskilda tjänstemännen. Det är i det individuella mötet som det uppenbaras om tjänstemännen 
har den viljan och förmågan att uppträda respektfullt och visa på handikappolitikens verkliga 
intentioner. De värderingar som tjänstemannen själv besitter är här mycket viktiga för att få 
fram budskapet. De två tidigare nivåerna har omvandlats till att tjänstemännen nu praktiskt 
kan utföra de arbetsuppgifter som bygger på lagarna och här bemöta människor med respekt i 
det enskilda mötet. (Sisus 2001, s. 6ff) 
 

6.5 Karlskoga bibliotek 
 
Margareta Eklund och Hans Lundell beskriver i en artikel ett av de bibliotek som 
uppmärksammats för sitt arbete för utvecklingsstörda och det är Karlskoga bibliotek. Ett bevis 
på att de lyckats är den utmärkelse de fått som Årets bibliotek 1994. Att särskilt värna om 
utvecklingsstörda och lässvaga är en målsättning som Karlskoga bibliotek satsat på. (Eklund 
& Lundell 1994, s.10) I en annan artikel skriver Eklund om när Karlskoga bibliotek stod inför 
en renovering och bildade en referensgrupp bestående av personal från omsorg, särskola och 
bibliotek, representanter från FUB och tre utvecklingsstörda personer. Biblioteket skapade en 
ny avskild avdelning där Lättlästa böcker, handikapptidsskrifter och tidningen ”8 Sidor” finns 
i en ombonad miljö bestående av soffa, bord, matta, tavlor och växter. I och med att en stor 
bok med texten ”Läsestugan- här finns lättlästa böcker och band” hänger från taket ovanför en 
hylla i avdelningen är det lätt att hitta. Biblioteket har även tänkt på att placera Läsestugan 
centralt så att personalen uppmärksammar om någon behöver hjälp. (Eklund 1994, s. 10f) 
 
Karlskoga bibliotek hade ett väl fungerande samarbete med personalen inom hemtjänsten men 
detta samarbete utvecklades ännu mer genom att låta utvecklingsstörda från ett dagcenter ta 
hand om Boken kommer. Detta samarbete mellan biblioteket, hemtjänsten och dagcentret har 
fått positiva följder för alla. Biblioteket får mer tid över till låntagarna, de utvecklingsstörda 
har fått en meningsfull sysselsättning och de äldre har fått en större förståelse för de 
utvecklingsstörda och den situation de befinner sig i. Arbetet som de utvecklingsstörda utför 
har fått till följd att deras självförtroende vuxit. (Eklund & Lundell 1994, s. 10f) 
 

6.6 Handikappolitiskt program för den undersökta kommunen  
 
När den undersökta kommun arbetade fram det handikappolitiska programmet var det FN:s 
standardregler som de utgick från. Kommunen har samarbetat med företrädare för 
handikapprörelsen för att få ett tillfredsställande resultat. Syftet med att ta fram ett sådant 
program var att höja livskvaliteten och levnadsvillkoren för de människor som har någon form 
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av funktionshinder. Det handlar om att göra samhället tillgängligt för alla. (Handikappolitiskt 
program för den undersökta kommunen 2002, s. 1f) 
 
När det gäller kultur har kommunen genom sitt handikappolitiska program påpekat hur viktigt 
det är med tillgänglighet för att funktionshindrade ska kunna ta del av kulturlivet. Exempelvis 
genom att ge bidrag till de kulturaktiviteter som ordnas av eller för funktionshindrade hoppas 
de komma ett steg närmare ett av de mål som är uppsatta. Målet de hoppas på att nå är 
”Personer med funktionshinder ska ha tillgång till kultur på lika villkor som andra 
medborgare.” (Handikappolitiskt program för den undersökta kommunen 2002, s. 8) 
 
Tillgängligheten är en punkt det handikappolitiska programmet satsar på och menar att 
tillgängligheten inte enbart är en fråga om det fysiska såsom byggnader utan även sådant som 
tillgång till information. Att kunna ta del av samhällsinformationen är en viktig del för att 
känna sig delaktig i samhällslivet. Denna information bör vara anpassad efter olika personers 
behov men det ska även finnas personer som hjälper till att få fram exempelvis punktskrift, 
ljudband eller liknande. (Handikappolitiskt program för den undersökta kommunen 2002, s. 
10f) 
 
För att alla ska kunna vara en del av gemenskapen krävs det kunskap om funktionshinder och 
vilka rättigheter och behov denna grupp kan tänkas ha. Alla människor har olika 
förutsättningar och det krävs förståelse och kunskap för att kunna bemöta personer med 
funktionshinder på ett korrekt sätt. Kommunen tänker ställa upp med att utbilda personalen i 
kommunen om funktionshinder. (Handikappolitiskt program för den undersökta kommunen 
2002, s. 3) 
 

7. Integration  
 

7.1 Historisk tillbakablick 
 
Enligt Magnus Tideman som är handikappforskare var det i Amerika och i England som 
kritiken mot de stora institutionerna för utvecklingsstörda först började dyka upp i mitten av 
1950-talet. Några år senare startade debatten här i Skandinavien men det var under 1960-talet 
debatten kom igång rejält och under 1970-talet började man se resultaten av dessa 
diskussioner och institutionerna avvecklades. Integrering blev honnörsordet vilket innebar att 
de utvecklingsstörda skulle integreras och vara en del av samhället. (Tideman 1999, s. 180f) 
Enligt Conny Magnusson och Hild Lorentzi innebär integration att man slutar tänka i termer 
som vi och dem (1999, s. 12) Enligt Tideman var den nya tanken att utvecklingsstörda skulle 
få ett boende som var mer hemlikt och mer privat än institutionerna. I Sverige har det sedan 
slutet av 1960-talet funnits alternativ till institutionerna med idén att de utvecklingsstörda ska 
integreras i samhället. (Tideman 1999, s. 285) Under 1960-talet började man tänka på 
institutionerna som avskiljande och segregerande. Institutionerna sågs som en sluten värld där 
det fanns liten möjlighet att utvecklas och leva ett liv med en känsla av samhörighet och 
gemenskap. Det blev allt vanligare att barn med funktionshinder fick bo hemma hos sina 
föräldrar och gå i förskolor och skolor tillsammans med vanliga barn. Vuxna med 
funktionshinder fick bo i gruppbostäder i samma bostadsområden som andra. (Tideman 2004 
s. 123) Att ha ett eget hem är en stark kontrast mot institutionerna. Det egna hemmet ansågs 
vara en viktig del i processen för den personliga utvecklingen. Bibbi Ringsby Jansson visar i 
sin doktorsavhandling Vardagslivets arenor- Om människor med utvecklingsstörning, deras 
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vardag och sociala liv, att vissa boendechefer uttryckte åsikter som talde mot kollektiva 
lokaler. De var emot gemensamma utrymmen då de ansåg att det skulle hämma de 
utvecklingsstördas utveckling. Boendecheferna tänkte att de nya egna bostäderna borde vara 
som en motpol till institutionerna då institutionerna inverkade negativt på de 
utvecklingsstördas utveckling. (Ringsby Jansson 2002 s. 261f)  
 

7.2 Sociala relationer  
 
Det visade sig att de förväntningar man haft när institutionerna försvann till viss del har varit 
svåra att uppfylla. Det handlar om de sociala relationerna som förväntades utvecklas mellan 
personer som är utvecklingsstörda och personer som inte är utvecklingsstörda. Personer som 
inte är utvecklingsstörda väljer oftast inte utvecklingsstörda till vänner. Det kallas för 
vardagslivets naturliga segregering. (Tideman 2004 s. 135) Ringsby Jansson talar om svaga 
band som innebär kontakt med personer utan att det resulterar i någon djupare relation. De 
svaga banden består av att personer hälsar på varandra och småpratar. (Ringsby Jansson 2002 
s. 204) Det framkom i hennes undersökning att de utvecklingsstörda inte utvecklat några 
djupare relationer med grannar eller personer i området. Men de känner igen varandra och 
hälsar när de möts. (Ringsby Jansson 2002 s. 201) Ringsby Jansson talar om tolerans och 
förståelse för mångfald och annorlundahet. Det innebär att de utvecklingsstörda blir bemötta 
på ett positivt och accepterande sätt. (Ringsby Jansson 2002 s. 193) Utvecklingsstörda lever 
till viss del i en isolerad värld även nu efter att institutionerna lagts ner. (Tideman 2004 s. 
136) Det har visat sig att funktionshindrade upplever att de måste ändra på sig för att passa in 
i samhället, och att de inte duger som de är. Det har bildats föreningar som enbart är till för 
funktionshindrade och dessa föreningar är viktiga forum för diskussioner och frågor. 
(Tideman 2004 s. 138) Förutsättningarna har förändrats men de sociala relationerna går inte 
att styra genom politiska handlingar. De undersökningar som gjorts för att undersöka de 
sociala relationerna kan naturligtvis vara missvisande då det är svårt att mäta relationer. Men 
det ger en fingervisning om hur läget ser ut. (Tideman 2004 s. 136)   
 

7.3 Synen på utvecklingsstörda  
 
Att utvecklingsstörda inte har bil, villa och välbetalt arbete ses ofta som naturligt eftersom 
denna grupps levnadsstandard inte värderas på samma vis som andra människors. När man ser 
på hur de utvecklingsstörda lever idag jämförs det ofta med hur de levde förut som intagna på 
institutioner. Eller så blickar vi utomlands och detta resulterar i att denna grupp upplevs ha det 
gott ställt och lever bra. (Bakk & Grunewald 1998, s. 163) Som utvecklingsstörd lever man 
inte efter samma vilkor som andra vilket visar sig i skolan och arbetslivet där man inte har 
samma möjligheter att utbilda sig vidare och få ett välbetalt jobb. Detta sätt att särbehandla 
upplevs inte sällan som förolämpande och sårande vilket resulterar i att många känner sig 
utanför gemenskapen. (Bakk & Grunewald 1998, s. 163)  
 

7.4 Skolsituationen  
 
Anders Hill, fil.dr och lektor vid institutionen för pedagogik på Göteborgs universitet,  
påbörjade en studie av utvecklingsstörda barn i förskolan 1980 med syftet att undersöka 
integrationen. Han följde barnen från förskoletiden fram till vuxenlivet. När de 
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utvecklingsstörda barnen började förskolan ansåg man att förskolans miljö skulle ge upphov 
till stora utvecklingsmöjligheter. Att det fanns andra barn runt omkring skulle stärka de 
sociala relationerna. Förskolans miljö skulle även bidra till att utveckla de utvecklingsstörda 
barnen kognitiva och språkliga förmåga. Det visade sig att utvecklingen var positiv och de 
utvecklingsstörda barnen var accepterade i grupperna. Föräldrarna såg positivt på förskolans 
inverkan på de utvecklingsstörda barnen och ansåg att kontakten barnen fick med andra barn  
var värdefull. Många av de utvecklingsstörda barnen hade en personlig assistent på förskolan. 
Den personliga assistenten försvårade arbetet med att integrera barnet då de ofta hade 
aktiviteter vid sidan av de andra barnen. (Hill 2001, s. 88f) När barnen skulle börja skolan 
förändrades situationen. Under förskoletiden var attityden positiv när det gällde att placera de 
utvecklingsstörda barnen tillsammans med vanliga barn. I skolan var inställningen något 
annorlunda. I skolan talades det om de svårigheter som utvecklingsstörda kan få i en vanlig 
klass. Många lärare såg särskolan som det enda alternativet för de utvecklingsstörda. Lärarna 
resonerade att det endast var i särskolan som de utvecklingsstörda kunde utvecklas och må 
bra. (Hill 2001, s. 90)  
 
Ingemar Emanuelsson som är professor emeritus i specialpedagogik vid Göteborgs universitet 
nämner att det inom skolan talas om ”en skola för alla” vilket betyder att det i skolan finns en 
gemenskap där alla är välkomna. (2004, s. 101) Skolan har arbetat under en längre tid med 
integration, men det är lite oklart vilka alla egentligen är. Det finns till exempel en uppdelning 
av eleverna där de delas in beroende på de svårigheter de har i skolarbetet. De som anses vara 
svaga särskiljs från de normala med motiveringen att de svaga behöver mer hjälp. Ett annat 
skäl till särskiljningen är att de svaga kan skapa störningar och hindra undervisningen i de 
normala klasserna. (Emanuelsson 2004, s. 102) Hill tar också upp tanken med ”en skola för 
alla” men menar att det egentligen borde heta ”en skola för nästan alla”. De elever som är 
utvecklingsstörda särskiljs oftast och hamnar i särskolan. Hill menar att det i ordet särskolan 
finns en negativ klang då sär står för något som är annorlunda och bör skiljas från det 
normala. (Hill 2001, s. 95) 
 
När integration i skolklasser sker är det oftast en eller ett fåtal individer som blir placerade i 
en vanlig skolklass. (Emanuelsson 2004, s. 106) Emanuelsson anser att det själva verket är tal 
om placering och inte integrering när man sätter en särskoleelev i en vanlig klass. 
(Emanuelsson 2004, s. 108) Fokus ligger vanligtvis på vad som händer med individen och 
inte lika ofta vad som inte händer med individen och den miljö den befinner sig i. Det är först 
när de olikheter som finns upptäcks och bearbetas, som arbetet med integrering tar vid. När 
arbetet inte lyckas läggs problemet ofta på individen. Individen blir då istället segregerad. 
(Emanuelsson 2004, s. 106f) Ett problem med att integrera en eller några enskilda individer 
innebära att de lätt blir utpekade och framstår som avvikande. (Emanuelsson 2004, s.108) 
Individen ska anpassas för att passa in i den normala klassen med resultatet att individen 
oftast ses som den integrerade och är avvikande från normen. Resultatet beror på att ingen av 
sig själv är avvikande eller onormal utan det är i mötet med andra detta uppstår. 
(Emanuelsson 2004, s. 111f) Det är viktigt att tänka på att se till helheten i sådana situationer. 
Det går inte att endast titta på individen utan att tänka individen, gruppen och situationen. 
(Emanuelsson 2004, s. 115) För att arbetet med att integrera eller inkludera individer krävs 
kunskap om funktionshinder. Den personal som arbetar i skolorna där särskoleelever är 
integrerade i vanliga klasser behöver ha kännedom om olika funktionshinder för att kunna 
tackla de eventuella problem som uppstår. (Emanuelsson 2004, s. 113) Det är inte enbart den 
läraren som undervisar i klassen där särskoleeleve r integreras som är i behov av dessa 
kunskaper. Även andra lärare och personal på skolan har ett ansvar för att lära sig mer om 
funktionshinder. (Emanuelsson 2004, s. 114) 
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När de utvecklingsstörda i Hills undersökning var på väg in i vuxenlivet ansåg ett flertal av 
föräldrarna att integrationen inte lyckats. De utvecklingsstörda hade under skoltiden mest 
förvarats utan några större möjligheter att lära sig läsa och skriva. De utvecklingsstörda 
saknade färdigheter som var viktiga för livet efter skolan. Att de utvecklingsstörda hamnar på 
dagcenter efter skolan ser många föräldrar skeptiskt på och säger att det är definitivt en fråga 
om segregation. (Hill 2001, s. 93f) Föräldrarna menar att de insatser som gjorts för 
utvecklingsstörda under deras uppväxt talar mer för ett vuxenliv som är segregerat. (Hill 
2001, s. 96) 
 

7.5 Integrering/inkludering  
 
Integrering är en process som leder mot integration. Integration är när det uppstår en 
gemenskap och alla har ett ansvar för helheten. Tanken bakom integration är en demokratisk 
människosyn där alla har lika värde och har rätt till delaktighet. Att arbeta för integrering är 
en utmaning för de som har makten att förändra. Genom att se på de personer i samhället som 
ses som svaga går det att upptäcka om samhället är integrerat eller segregerat. Det är hos 
dessa grupper utvecklingen syns. Är de svaga integrerade är det en indikation på att de med 
makt arbetat för att få samhällets medborgare delaktiga i samhällslivet. (Emanuelsson 2004, 
s.105f) Ett begrepp som nu börjat ersätta ordet integrering är inkludering. En anledning till 
ändringen är att integrering förutsätter att det finns en segregering vilket har en negativ klang. 
Integration relateras ofta till situationer där elever är särskiljda från de andra eleverna. 
Inkludering skulle istället visa på arbetet med att nå målet ”en skola för alla” på ett mer 
positivt sätt. Inkludering motverkar exkludering. (Emanuelsson 2004, s. 110f) 
 

7.6 Minoritetsgrupper  
 
Iris Marion Young, professor vid Universitetet i Chicago, menar att det finns många som 
kritiserar de existerande demokratiska samhällena för att vara elitistiska. I dessa samhällen 
finns det många som är exkluderade och som inte har möjlighet att vara med och påverka. 
(Young 2000, s. 11) Young säger att det inte är specifikt för ett enskilt land utan detta pågår 
över hela världen. (Young 2000, s. 201) Young menar att många minoritetsgrupper inte finns 
representerade bland de styrande i samhället. De grupper som det gäller är till exempel 
kvinnor, svarta och funktionshindrade. Hon säger att dessa grupper har mycket gemensamt 
men att det är stora skillnader inom en och samma grupp. Personer som tillhör en grupp kan 
även samtidigt tillhöra en annan. Det är svårt för en person att agera som representant och tala 
för hela gruppen då intressena inom gruppen kan vara avsevärt olika från person till person. 
(Young 2000, s. 122f) Men för att få vara med och påverka är det viktigt att de olika 
grupperna får sina röster hörda. (Young 2000, s. 132) När minoritetsgrupperna blir 
inkluderade och får mer inflytande finns det möjlighet att hitta lösningar på ojämlikheterna. 
(Young 2000, s. 141) John Pateman, Head of Library and Heritage Services vid Merton 
Council i London,  skriver i artikeln ”Reasons to be wrathful” hur samhället exkluderar olika 
människor beroende på deras grupptillhörighet. Det kan till exempel handla om 
klasstillhörighet eller ras. Pateman menar att biblioteket har misslyckats med att ställa upp för 
dessa människor. Han menar att bibliotekarier organiserar sitt arbeta för att underlätta för sin 
egen skull men att de istället skulle vända blicken utåt och använda sina kunskaper för de som 
verkligen behöver dem. Pateman säger att bibliotekarier allt för ofta lever upp till de 
stereotypa bilderna av bibliotekarier som försiktiga och lugna. Pateman anser att det är ett 
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resultat av dålig ledarskap som orsakat detta klimat som råder på biblioteken. (Pateman 2002, 
s. 21) För att kunna lösa problemet med att biblioteken till viss del utestänger människor från 
sin verksamhet krävs att bibliotekarierna ilsknar till. Pateman menar att det är nödvändigt att 
bli arg över situationen och det är viktigt att inhämta kunskap genom egna erfarenheter, 
genom litteratur eller i kontakt med de personer som är exkluderade. Det hjälper inte bara att 
bli arg utan att använda den kunskap som inhämtas för att lösa problemet. Genom att blanda 
in de personer som exkluderas finns en möjlighet till värdefull information om hur biblioteket 
kan användas och utvecklas. De utestängda får då aktivt var med och påverka. (Pateman 2002, 
s. 19) Projektet Kultur/omsorg i Katrineholm satte upp ett mål som innebar de 
utvecklingsstörda skulle integreras i bibliotekets verksamhet. Biblioteket ville att de 
utvecklingsstörda skulle utgöra en naturlig målgrupp i bibliotekets arbete. (Kultur/omsorg 
1991, s. 11)   
 

7.7 Läsombud  
 
Jilsén och Johansson får i sin undersökning fram att läsombudsverksamheten och biblioteken 
behöver samarbeta för att det ska finnas ett tillfredsställande utbud av LL-böcker på 
biblioteken som utvecklingsstörda kan utnyttja och ha glädje av. Läsombuden har genom att 
delta i läsombudsverksamheten ändrat uppfattning om litteraturens betydelse för de 
utvecklingsstörda då läsning och litteratur innebär en större chans till delaktighet i samhället. 
Tidigare hade de inte varit medvetna om läsningens och litteraturens betydelse som en 
potentiell väg för de utvecklingsstördag möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.  (2004, 
s. 82)  
 

7.8 Friluftsliv  
 
Det finns en förening i USA som heter Wilderness Inquiry och de anordnar resor i naturen för 
alla som är intresserade, och dessa resor sträcker sig över hela världen men främst i 
Nordamerika. De har sedan 1978 hjälpt personer med att få kontakt med naturen genom olika 
aktiviteter såsom att paddla kanot, åka hundsläde, rida och vandra. Många av de som varit 
med på dessa resor har haft funktionshinder. Tanken är att alla som är intresserade av att 
utforska naturen och ha kul ska få vara med oberoende av vilken ålder, vilket kön eller om 
man har funktionshinder. Från början var en av syftet med föreningen Wilderness Inquiry just 
att visa på att funktionshindrade kunde vara med på aktiviteter i naturen som alla andra, på 
sina egna villkor. De funktionshindrade har inga egna grupper där de endast tillsammans med 
andra funktionshindrade upplever naturen, utan tanken är att de ska integreras med andra. Alla 
ska genomföra resan och dela på upplevelsen tillsammans vare sig man har ett 
funktionshinder eller ej. Denna integrering har visat sig vara lyckad då de stereotyper 
människor har av funktionshindrade har kullkastats. Istället har resorna där alla deltagit, 
oavsett de haft funktionshinder eller inte, hjälpt till att inse alla de saker de haft gemensamt. 
 

8. Lagar 
 
Det har funnits lagar som värnar om de utvecklingsstördas rättigheter sedan 1944 då den 
första kom som var specialiserad för denna grupp, men utvecklingen till idag har förändrats en 
hel del. Dagens lagar värnar mer om individens rättigheter och man klumpar inte längre ihop 
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alla utvecklingsstörda. Dessutom är tvånget inte längre en del i lagen, vilket skiljer sig från 
tidigare då tvånget var ett sätt att få utvecklingsstörda att utbildas och vårdas.  
 

8.1 LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS nr: 
1993:387) 
 
Denna lag trädde i kraft 1 januari 1994 och dess föregångare var omsorgslagen som kom 
1985. Det tidigare begreppet ”psykiskt utvecklingsstörd” ändrades till utvecklingsstörd i LSS. 
Personer som omfattas av denna lag har rätt att begära hjälp för att känna sig delaktig i 
samhället och kunna delta i samhällslivet. Följande paragrafer är relevanta att ta upp i mitt 
arbete.  
 
Inledande bestämmelser. 
1§ denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer  

1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismlikande tillstånd, 
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 
Verksamhetens mål och allmänna inriktning 
5§ Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. 
 
Särskilda uppgifter för kommunen 
15§ till kommunens uppgifter hör att  

1. Fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd 
och service är.  

5.     Verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer 
som avges i 1§.  

 

8.2 Socialtjänstlagen - SoL 
 
Omsorger om människor med funktionshinder 
21§  Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 
att leva som andra.  
 

8.3 Bibliotekslag  SFS nr: 1996:1596  
 
Bibliotekslagen innehåller två paragrafer som tar upp rätten till ett folkbibliotek och rätten att 
kunna ta del av det som erbjuds på ett bibliotek.  
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.  
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.  
 

8.4 FN:s standardregler  
 
FN:s generalförsamling antog 1993 ”FN:s standardregler för människor med funktionshinder 
& sjukdomar” vilka innebär att människor som har någon form av funktionsnedsättning ska 
kunna garanteras jämlikhet och delaktighet i samhället. Standardreglerna är inte juridiskt 
bindande. (FN:s Standardregler för människor med funktionshinder & sjukdomar 2002, s. 5) 
Av de Standardregler som FN:s generalförsamling kommit fram till finns två regler tar upp 
frågorna om tillgängligheten och kulturen som är aktuella för min undersökning.  
 
Regel 5. Tillgänglighet 
Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full 
delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten  

a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem och 
b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. (2002, s. 

28) 
  

Regel 10. Kultur 
Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika 
villkor.  
1.  Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda sin 
kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de bor i en 
stad eller på landsbygden. (2002, s. 34)       
 
De skall få den möjligheten inte bara för sin egen skull, utan också för att berika sin 
omgivning med dans, musik, litteratur, teater, målning och skulptur. Särskilt i 
utvecklingsländerna skall man lägga särskild vikt vid både traditionella och moderna 
konstformer såsom dockteater, uppläsning och berättande. (2002, s. 34) 
 
2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för 

kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek.   
3. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och 

teater görs tillgängliga  för personer med funktionsnedsättning. (2002, s. 34) 
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9. Teori  
 

9.1 Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen 
 
I boken ”Det lokale bibliotek- afvikling eller udvikling” (1994) har Marianne Andersson 
tillsammans med Dorte Skot-Hansen genomfört en undersökning av bibliotek och tittat på 
bibliotek i tre danska kommuner. Andersson och Skot-Hansen ville studera vilken roll 
biblioteket har och hur biblioteket profilerar sig. Förutom att undersöka biblioteken i de tre 
danska kommunerna sände de ut en enkät till alla huvudbibliotek för att få deras synpunkter 
angående bibliotekets synlighet i samhället. Modellen som presenteras här nedan kommer jag 
att applicera på mina intervjuer i analysen. 
 
9.1.1 Modell över det lokala bibliotekets profil   
 

 
I modellen som Andersson och Skot-Hansen tagit fram finns fyra cirklar som går i och 
överlappar varandra. Ingen del fungerar helt ensam utan det finns ett större eller mindre 
samarbete med varandra. I modellen tar de fyra cirklarna upp lika mycket utrymme vilket 
innebär att biblioteket satsar lika mycket på var och en av delarna. Så ser verkligheten inte ut 
och denna modell försöker inte göra anspråk på att efterlikna verkligheten. Anledningen till 
modellen tillkommit är att den ska ge upphov till och ses som en ram för diskussioner, och det 
finns många bakomliggande faktorer som inte syns såsom interna och externa faktorer som 
påverkar hur de fyra profilerna egentligen ser ut (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 245).  
 
Här följer en presentation av modellen och en förklaring över vad de fyra olika cirklarna i 
modellen står för.  
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9.1.2 Kulturcenter  
 
Vid denna del av modellen ses biblioteket som en plats där man berikar sitt kulturliv. Det 
gestaltar sig genom att biblioteket till exempel arrangerar utställningar och har verkstäder för 
konstnärliga aktiviteter. Att biblioteket ses som ett kulturcenter är en uppfattning som 
förekommit och diskuterats under en lång tid. Det är inte endast genom utställningar och 
arrangemang som biblioteket utökar personers kulturliv, utan det är även genom det 
bokbestånd de tillhandahåller. Icke att förglömma är de filmer i form av videokassett eller dvd 
som bibliotek ställer till förfogande.  
 
Synen på biblioteket som ett lokalt kulturcenter har funnits med sedan 1960-talet men under 
senare tid har biblioteket fått konkurrens från andra håll i samhäller där museer, 
medborgarhus och biografer allt mer konkurrerar om ”titeln” som kulturcenter. (Andersson & 
Skot-Hansen 1994, s. 223) Det utbud som biblioteket har erbjudit i form av 
kulturarrangemang har sedan 1960-talet förändrats en hel del från att vara mer ”finkulturella” 
arrangemang till att gå över mer till ”vardagskultur”. Denna övergång har betytt att 
användarna ska kunna känna sig mer som hemma där utställningar och arrangemang som har 
att göra med hobbys och fritidssysselsättningar har anordnats. (Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 223) Ett av de bibliotek som studerades erbjöd utställningar där en av dessa 
utställningar visade bilder från Afrika. Genom att  ha en utställning om Afrika bidrar 
biblioteket till att öppna upp ögon på samhällets invånare för andra platser i världen och på så 
vis göra världen större än samhället. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 72) 
 
I Andersson och Skot-Hansens undersökning framkom det att över hälften ansåg att 
arrangemang styrker bibliotekets roll som kulturcenter. Det visar sig i deras studie att 
bibliotekarier anser att utställningar och arrangemang är något som inte bör försvinna från 
bibliotekets verksamhet. Det är en utsatt del av biblioteket då budgeten för detta inte är så 
riklig, men undersökningen av Andersson och Skot-Hansen visar att bibliotekarierna har en 
önskan om att få biblioteken till att bli ett kulturcenter. En anledning till detta som 
bibliotekarierna anger är att deras arbetssituation skulle göras roligare och arbetsglädje är 
något som är viktigt för att göra ett bra arbete. Det framkommer att bibliotekarierna anser att 
det skulle bli lite enformigt att enbart stå och expediera hela tiden och att kultur är ett sätt att 
kunna distansera sig från stressen som annars kan uppstå. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 
236) 
 
Ett av biblioteken i Anderssons och Skot-Hansen undersökning menar att biblioteket bör 
synas som ett kulturcenter och det finns med i kommunens målsättning att styrka biblioteket 
som kulturcenter men det får inte ske på bekostnad av andra kulturinrättningar i staden. 
Biblioteket ska stärka kulturlivet men inte styra det. Biblioteket har blivit en samarbetspartner 
i det kulturella nätverket i staden och finns med vid många arrangemang utan att för den delen 
styrt upp arbetet, utan det är snarare som att biblioteket fungerar som en medarbetare och 
sätter en prägel på kulturlivet. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 99) 
 
I ett av biblioteken som ligger till grund för undersökningen är många av användarna 
invandrare. Det är en grupp som är utsatt i samhället och biblioteket är en plats där de känner 
sig trygga och för denna grupp har biblioteket en hög status. (Andersson & Skot-Hansen 
1994, s. 171) De bibliotekarier som arbetar där säger att biblioteket är en viktig punkt i 
samhället och tillvaron och den plats där man kan lära sig om kultur. Biblioteket betyder 
mycket för invandrarnas integrering i samhället då de får stora möjligheter att lära sig om den 
danska kulturen. De får även en chans och möjlighet att hålla kontakten med kulturen från 
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deras egna länder och därmed styrka sig egen identitet. Biblioteket bidrar här med en plats för 
identitetsskapande, något som bibliotekarierna anser att varken skolan eller hemmet kan i 
samma utsträckning. Biblioteket menar att olika kulturer kan leva sida vid sida. 
Bibliotekarierna har fungerat som eldsjälar för detta arbete men invandrarna, och givit mycket 
av sig själva i processen. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 172ff) 
 
Bibliotekarier ses ofta som kulturkonsulenter och kulturförmedlare. Att bibliotekarier fått 
denna roll stärker biblioteket som kulturcenter. Anledningen till att bibliotekarier får denna 
roll är att de förväntas ha kunskaper om kultur och på så vis kan tala om vilken litteratur som 
är av hög kvalitet. Denna kunskap om kultur gör att bibliotekarier anses ha ”fingret på pulsen” 
och följaktligen besitter de en kulturell image. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 220f) 
 
9.1.3 Informationscenter  
 
När biblioteket ses som ett informationscenter är det centrala för biblioteket att delge 
information som har att göra med till exempel turistinformation, referensservice och  
samhällsinformation. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19)  
 
Det har länge funnits en diskussion om bibliotekets roll som kulturcenter eller som ett 
informationscenter. Då kulturförmedlare oftast beskrivs som mjuka personer är 
informationsförmedlare motsatsen och det talas om som hårda teknologer. (Andersson & 
Skot-Hansen, s. 12) Biblioteket som kulturcenter eller informationscenter är de två delarna i 
modellen som tagit upp störst utrymme i diskussionerna.  
 
Ett av bibiblioteken samarbetar med turistbyrån och detta samarbete resulterar i att turistbyrån 
förser biblioteket med det material som de sedan delar ut eller säljer i bibliotekets egna 
turistinformation. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 65) Biblioteket har ordnat 
anslagstavlor i entrén där denna turistinformation placeras tydligt för alla som är intresserade. 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 41) Biblioteket bistår även med information ut i 
arbetslivet till de som så önskar det. Det kan gälla information om patenträttigheter eller 
markandsorientering som biblioteket då får ställa upp med att ge information om.   
 
”37.8- Folkeupplysning, fakta og finurligheder fra Viborg Centralbibliotek” är namnet på ett 
radioprogram som sänds där biblioteket kan informera allmänheten och på så vis nå många 
samtidigt. Biblioteksprogrammet sänds på bästa sändningstid och det är ett lite annorlunda 
sätt som Viborg valt för att sprida sin information ut till användarna. (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s. 112f) 
 
Som jag nämnde tidigare ligger ett av bib lioteken i undersökningen i ett samhälle där det finns 
många invandrare. Bibliotekarierna anser inte bara att det är viktigt att denna grupp får ta del 
av den danska kulturen utan även att de får tag i den information som de vill ha och behöver. 
Det har visat sig att de invandrare som använder sig av biblioteket känner sig trygga där och 
har förtroende för bibliotekarierna. Bibliotekarierna upplever att deras arbete med att ge 
invandrarna information är något det finns stort behov av och att det är en del av arbetet som 
tar mycket tid. Det rör sig från allt mellan juridiskt till social rådgivning. (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s. 171f) 
 
Ett av biblioteken har upprättat ett informationscenter där de tillhandahåller information 
främst till företag som advokater och andra rådgivande yrkesgrupper men också till 
tillverkande företag som arbetar med textil, trä möbler och metallindustri är användare av 
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tjänsten. Den information de främst söker är sådant som upplysningar om firmor, adresser till 
kunder, leverantörer eller någon uppgift om företaget som har historisk prägling. Men det har 
visat sig att andra användare också hittat till detta informationscenter och då gäller det 
arbetssökande som exempelvis är intresserade av att få tag i information om ett företag innan 
de ska dit på anställningsintervju. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 126f)    
 
9.1.4 Kunskapscenter  
 
Denna del som kallas för kunskapscenter kommer lite i skymundan i diskussionerna om 
biblioteket som center för kultur eller information. När man ser på biblioteket som ett 
kunskapscenter ska det inte förväxlas med informationscentret som innebär att man söker 
information om något exempelvis turism. Ett kunskapscenter finns till för personer som vill 
inhämta kunskap. Kanske används biblioteket i kombination med en utbildning där biblioteket 
fungerar som en plats med möjligheter att studera då biblioteket kan erbjuda studierum, 
datorer och litteratur för detta tillfälle. Ett bibliotek har mycket att erbjuda när det gäller att 
bygga på kunnandet om vad det nu må vara, det är enkelt att förstå att det ryms mycket 
kunskap i alla de böcker som biblioteket tillhandahåller. Nu finns även mycket information i 
datorer och databaser vilket biblioteket oftast har till användares förfogande. Det har blivit allt 
vanligare att utbilda sig vid de högre skolorna och fler behöver således få tag i information till 
sin utbildning. Det är inte bara fler som utbildar sig, skolorna har också ändrat på 
undervisningen. Idag sker undervisningen ofta i form av att studenterna själva får söka sin 
information istället för de mer traditionsenliga föreläsningarna som bygger på vissa utvalda 
läroböcker. Detta innebär att biblioteken får ta hand om fler människor och tillhandahålla med 
mer material. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 14) 
 
9.1.5 Socialt center 
 
Biblioteket som ett socialt center är den del av modellen som för det mesta glöms bort i 
debatterna om bibliotekets roll. Oftast rör debatterna huruvida biblioteket bör satsa på kultur 
eller information och ibland kommer diskussioner om kunskapsområdet upp. Den fjärde 
cirkeln i modellen rör biblioteket som en plats där personer kan uppfylla sin önskan om att 
umgås och biblioteket fungerar som en mötesplats (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 14). 
 
Det finns många människor i samhället som inte fyller sin vardag med arbete eller skola  till 
exempel arbetslösa, sjukskrivna, deltidsarbetande eller barnlediga. Det är människor som till 
stor del söker efter en meningsfull sysselsättning. Biblioteken är allt som oftast dåliga på att 
framhålla biblioteket som en plats för social gemenskap. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 
14) 
 
Det finns tillfällen som biblioteket framhåller sin roll som mötesplats där det sociala spelar en 
stor roll och det är vid de tillfällen som det anordnas tillställningar i biblioteket. Det är 
händelser då biblioteket lever upp som ett socialt center. Det finns situationer där biblioteket 
skulle kunna fungera som en mötesplats för spontana träffar och socialt umgänge exempelvis 
genom att kunna erbjuda användare fika i ett café i bibliotekets lokaler. Men detta är något 
som fått en låg prioritering. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 221) 
 
Ett av biblioteken i Anderssons och Skot-Hansen undersökning beskrivs som en surrande 
bikupa och med det menas att biblioteket uppfyller många fler funktioner än enbart utlåning 
av böcker. En del kommer för att kopiera, andra för att läsa tidningar, en studiecirkel håller i 
ett möte och några väninnor träffas för en fika och allt detta gör att biblioteket beskrivs som 
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en mötesplats. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 141) Även biblioteket Blågården tar upp 
det sociala mötet som en viktig punkt. Många, både vuxna och barn använder biblioteket som 
ett slags vardagsrum och är där så pass ofta att de till viss del blivit bekanta med personalen. 
(Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 165) 
 
En biblioteksanvändare har använt kopieringsmaskinen och köpt ett vykort. En annan har 
skrivit på datorn i studierummet och ska möta sin älskade i cafét. En tredje har fått upplysning 
om något. En fjärde har fått advokatråd om bodelning. Biblioteket fungerar som ett 
servicecenter för samhället. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 220) Vissa bibliotek erbjuder 
rådgivning till befolkningen vilket innebär att experter finns tillgängliga att tillfråga i 
bibliotekets lokaler. Inom det sociala området nämns till exempel arbetsförmedling, 
utbildningsrådgivning och även sådant som rådgivning till dyslektiker. (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s. 219) 
 
Vilket område som biblioteket bör satsa mest på beror på hur samhället ser ut där bib lioteket 
befinner sig. Biblioteket bör ta hänsyn till samhället eftersom biblioteket är en del av 
samhället och finns där som en resurs för invånarna. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 15)  
Biblioteket ska hitta en balans där det finns till som en lokal resurs med en lokal förankring 
samtidigt som det är en öppning till omvärlden. (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 253) 
 

9.2 Vägen till integrering enligt Söder 
 
Mårten Söder, professor i sociologi vid Uppsala universitet, har gjort en studie i slutet av 70-
talet där han undersökte särskolor och hur de integrerats i vanliga skolor. Han sände ut 
enkäter till 50 skolor och deras svar ligger till grund för analysen. Söder resonerar om de 
undersökningar som gjorts tidigare om integrering och finner att det funnits olika definitioner 
på begreppet integration. I den undersökning som Söder gjorde hade han fyra olika former av 
integrering som grund för studien. De fyra typerna av integrering som han talar om är fysisk 
integrering, funktionell integrering, social integrering och samhällelig integrering. Jag 
tänker inte gå in djupare i Söders undersökning. Vissa exempel kommer uppvisas för att 
förtydliga, men främst kommer jag att hålla mig till de fyra olika typerna av integrering.  
 
Fysisk integrering: Det betyder att avståndet som finns mellan utvecklingsstörda personer 
och andra har minskats. I undersökningen Söder gjort innebär det att särskoleklasserna som är 
fysiskt integrerade befinner sig i samma korridorer, använder samma ingångar till skolan och 
har sina klasser bredvid de andra eleverna. Den fysiska integreringen går att överföra till 
andra platser i samhället än skolan. Tanken är att utvecklingsstörda och inte utvecklingsstörda 
befinner sig i närheten av varandra. (Söder 1979, s. 1)    
 
Funktionell integrering: När utvecklingsstörda delar samma resurser och föremål som andra 
är det fråga om funktionell integrering. För att förtydliga det hela så innebär det i Söders 
undersökning att särskoleeleverna använder samma lokaler, delar samma rasttider och äter 
skollunchen tillsammans med de andra eleverna. Det funktionella avståndet är det avstånd 
som finns mellan de olika resurserna som utnyttjas. Genom funktionell integrering är tanken 
att avståndet ska minskas. (Söder 1979, s. 1) 
 
Social integrering : Det sociala avståndet betyder att det finns en frånvaro av interaktion och 
att det finns en känsla av att vara utanför. Den sociala integreringen innebär att avståndet ska 
minskas. Avståndet har försvunnit när de utvecklingsstörda umgås med icke 
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utvecklingsstörda, att det finns en spontan kontakt och att det är en regelbundenhet i 
kontakten. De utvecklingsstörda ska känna sig som en i mängden och vara en del av 
gemenskapen. (Söder 1979, s. 2) 
 
Samhällelig integrering : Den här delen av integrationen är den del som berör vuxenlivet till 
störst del. Att integreras samhälleligt innebär att den utvecklingsstörde kan påverka sin egen 
situation och är en del av produktionsprocessen i samhället. Den utvecklingsstörde kan vid en 
samhällelig integration ta del av samma resurser som andra. (Söder 1979, s. 2) 
 
De fyra olika typerna av integrering ligger till grund för hans analys. Hans studie rör skolan 
och den samhälleliga integreringen behandlas inte i någon större omfattning. När det finns 
flera olika sorters integrering skulle det kunna finnas risk för att uppleva det som de påverkar 
varandra. För att den sociala integreringen ska fungera behövs det fysisk och funktionell 
integrering. Hur de olika integrationsdelarna påverkar varandra och om de gör det funderar 
och resonerar Söder om i sin analys av undersökningsmaterialet. (Söder 1979, s. 147) Man 
skulle till exempel kunna tänka sig att den sociala integrationen påverkas av den fysiska och 
funktionella integrationen. Ett sätt att se det på är att se de olika typerna som mer eller mindre 
integrering. Mindre integrering står för de delar som förutsätts för att mer integrering ska 
utvecklas. Alltså är fysisk och funktionell integrering de mindre delarna och en förutsättning 
för att den större delen, social integrering ska finnas till. (Söder 1979, s. 172) De elever från 
särskolan som integrerats i vanliga skolar är accepterade av de andra eleverna. Men det verkar 
oftast inte vara så mycket mer än acceptans enligt Söder då de sociala relationerna mellan 
särskoleelever och andra elever inte utvecklades. Varken negativa eller positiva relationer 
verkar förekomma utan eleverna befann sig sida vid sida. De tillfällen då sociala relationer 
förekommer finns ett samband med den fysiska integreringen. Då särskoleklasserna är väl 
fysiskt integrerade i den vanliga skolan med sina klassrum alldeles i närheten av de andra 
elevernas klassrum var inställningen mer positiv. Den fysiska integreringen som skapade en 
närhet gjorde att den sociala integrationen blev vanligare. De kontakter som uppstod var av 
positiv karaktär och det visade i undersökningen att den fysiska integreringen inte innebar att 
de negativa kontakterna ökade. (Söder 1979, s. 105f) 
 

10. Redovisning av intervjuer  
 
Den undersökning jag genomfört är i form av intervjuer med åtta personer. Vid beskrivningen 
av intervjuerna kommer jag att använda mig av fiktiva namn för att inte avslöja identiteten på 
de intervjuade. De intervjuade har fått namn från A till och med H och jag kallar staden de 
befinner sig i helt enkelt för Staden. Alla intervjuer jag gjort har ägt rum i samma stad. 

10.1 Bibliotekarierna  
 
De två bibliotekarierna jag har intervjuat arbetar båda på samma bibliotek men har olika 
arbetsplatser och arbetsuppgifter inom detta bibliotek. Jag anser att två olika sätt att se på 
verksamheten är intressant och givande för undersökningen. De kan således komma med 
intressanta svar från två olika synvinklar.  
 
Först tänker jag ge en presentation av bibliotekarierna jag intervjuat och därefter har jag ett 
antal olika rubriker med teman som jag fått fram ur den information jag fått från intervjuerna 
med bibliotekarierna. Bibliotekarierna har fått namnen Annika och Berit.  
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10.1.1 Presentation av Annika  
 
Annika arbetar som bibliotekarie med den sociala verksamheten på stadsbiblioteket i staden. 
Av de 20 år Annika arbetat som bibliotekarie har hon varit verksam inom den sociala 
verksamheten under 16 år. Hennes arbete riktar sig främst till de personer som själva inte kan 
ta sig till biblioteket, det vill säga den uppsökande verksamheten. I den uppsökande 
verksamheten ingår Boken kommer vilket innebär att de personer som inte själva kan ta sig 
till biblioteket på grund av olika anledningar, såsom exempelvis hög ålder och handikapp, får 
hem de böcker de önskar genom att ringa in sin beställning. Ett bud åker sedan ut med 
böckerna.  
 
En annat uppgift som ligger på hennes bord är talboksverksamheten. Denna verksamhet har 
hand om utlån av de böcker som är inlästa på kassettband eller det som nu blir allt vanligare 
och det är att de är inlästa på cd-rom, Daisyböcker. Biblioteket har en tämligen stor 
talboksverksamhet och det ligger i Annikas och en av hennes kollegors arbetsuppgifter att se 
till så att denna verksamhet fungerar som den ska.  
 
Den sociala avdelningen där Annika arbetar har även hand om biblioteksservice till häktet, 
fängelset och anstalter som ligger i närheten Då fångarna av naturliga skäl inte kan ta sig till 
biblioteket på egen hand och förse sig med den litteratur de önskar har biblioteket den 
servicen för att de ska kunna få del av litteratur och information.    
 
10.1.2 Presentation av Berit   
 
Berit har arbetat på bibliotek sedan 1987 då hon började att vikariera och har sedan dess 
provat på en hel del inom biblioteksvärlden och på så vis införskaffat sig stor erfarenhet. Hon 
har till exempel arbetat på skolbibliotek både på ett högstadie- och ett gymnasiebibliotek. 
Under en tid var arbetsplatsen bokbussen och hon har även varit biblioteksansvarig för ett 
bibliotek i en kommundel. Men det var 1990 hon började på stadsbiblioteket i Staden och 
tjänstgör där på barnavdelningen. Sedan hon började på biblioteket i Staden har hon även 
vikarierat på länsbiblioteket under ett år. Men nu är alltså arbetsplatsen barnavdelningen på 
biblioteket.  
 
10.1.3 Projekt som genomförts  
 
Biblioteket där Annika och Berit arbetar har haft ett projekt igång under två år och detta 
projekt har drivits i samarbete mellan biblioteket, kommunen, vård- och omsorgskontoret, 
studieförbundet vuxenskolan och FUB. Projektet gick ut på att utbilda läsombud bland den 
personal som arbetade med utvecklingsstörda på gruppboende och dagcenter. Det var 
önskvärt att fler läsombud skulle finnas på varje gruppbostad, men målet var att 
gruppbostäderna skulle åtminstone ha ett läsombud. Det främsta målet med detta projekt var 
att de utvecklingsstörda skulle få ta del av litteratur och att läsningen skulle bli en naturlig del 
i vardagen och de som inte själva kunde läsa skulle få en chans att ta del av litteraturen då 
någon skulle kunna läsa för dem. Genom att utbilda läsombud kommer man ett steg närmare 
att nå till målet, man kan följaktligen säga att läsombuden är ett medel att nå fram till målet.  
 
Projektet avslutades under förra året men har nu istället blivit en permanent verksamhet och 
läsombud fortsätts att utbildas kontinuerligt. I december 2004 fanns det 83 läsombud i Staden.  
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Annika är den av bibliotekarierna som berörts mest av detta projekt som genomförts, främst 
då eftersom hon arbetar på den Sociala verksamheten. Hon anser att det är otroligt viktigt att 
alla känner att de har tillgång till litteratur och information. Annika säger ”Det handlar om 
livskvalitet, det handlar om delaktighet, det handlar om så mycket”. Vidare så menar hon att 
utvecklingsstörda under så många år har setts som mindre värda och att man inte behöver gå 
speciellt långt tillbaka i tiden för att se den synen som existerade på utvecklingsstörda. 
Utvecklingsstörda har, menar Annika, under en lång tid inte varit en grupp man satsat på och 
säger ”… för man satsar ju mer på barn än vad man satsar på utvecklingsstörda och stimulera 
deras liv”. 
 
Berit har inte varit lika inblandad i projektet som rörde läsning och läsombud och säger att 
barnavdelningen inte varit berörda i någon större mening av det. Hon hänvisar till Annika och 
menar att det var Annika och hennes avdelning som främst arbetat med detta. Berit och 
barnavdelningen har inte märkt av projektet så nämnvärt förutom att det kanske kom lite fler 
grupper under tiden projektet pågick, men påpekar att de inte identifierat dem utifrån det.    
 
En stund in i intervjun när jag blir visad barnavdelningen i biblioteket kommer Berit på att de 
har under förra hösten drivit ett projekt som riktat sig till funktionshindrade och därmed 
utvecklingsstörda. Det gick ut på att barnavdelningen på biblioteket ordnade en hylla som 
kallades för äppelhyllan. En äppelhylla består av litteratur som är anpassad till personer med 
funktionshinder och litteraturen tar ofta upp funktionshinder. Berit visade på en folder som de 
tryckt upp för detta tillfälle och den innehåller information om de olika typer av medier som 
kan vara användbara för personer med utvecklingsstörning. Litteratur som biblioteket skyltat 
med på äppelhyllan exempelvis var bliss-, pictogram- och taktila böcker3. Berit visade mig en 
taktil bok som även innehöll punktskrift. Projektet med äppelhyllan vände sig till personal, 
föräldrar, anhöriga och allmänheten med syftet att visa upp vad som faktiskt finns.  
 
10.1.4 Olika medier biblioteket erbjuder  
 
Bibliotek har oftast en mängd olika medier att erbjuda för att så många som möjligt ska kunna 
ta del av informationen och litteraturen. De böcker och tidningar som finns kan var för svåra 
att läsa på grund av liten text, svåra och krångliga ord och långa meningar är bara några saker 
som kan göra det besvärligt.  
 
Stadsbiblioteket där Annika och Berit arbetar kan erbjuda olika medier till de som har behov 
av att ta till sig litteratur på annat sätt än de vanliga böckerna och tidsskrifterna. Genom att 
göra så når de ut till en stor grupp människor i samhället. Målsättningen är att biblioteket ska 
vara tillgängligt för alla. De personer som är utvecklingsstörda ska ha samma tillgång till 
litteratur och samhällsinformations som alla andra. Det går att genomföra genom att bistå med 
anpassade medier och ett bemötande som gör att det blir tillgängligt.   
 
Lättlästa böcker är något som både Annika och Berit nämner, och den lättlästa litteraturen 
finns både på barnavdelningen och vuxenavdelningen. Det kommer ut nyskrivna lättlästa 
böcker men även klassiker som bearbetats genom att ha fö rkortats och förenklats. Annika och 
Berit visar mig, var för sig, biblioteket och var man kan hitta de olika medierna som finns, 
men de två inriktar sig på lite olika saker och det är naturligt då de har olika arbetsplatser 

                                                                 
3 Blissböcker består av bilder och symboler istället för ord. Pictogramböcker bygger på samma metod och har 
också bilder men i pictogramböcker är bilderna är svarta mot en vit bakgrund. De taktila böckerna är precis som 
det låter, gjorda för att man ska kunna känna på boken vid läsningen. Det kan finnas små bitar av exempelvis 
päls, tyg eller annat för att läsaren ska få en förståelse och upplevelse av att läsa. (Specialpedagogiska institutet) 
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inom biblioteket. När jag blir visad runt av Annika och vi står vid den lättlästa hyllan lyfter 
hon fram en bok av Per-Anders Fogelström för att demonstrera hur en lättläst bok kan se ut. 
Jag får även se fler böcker och de har alla färggranna bilder som antingen är målade eller 
foton. En del av böckerna handlar om utvecklingsstörda, funktionshinder och gruppboende 
och Annika menar att dessa böcker kan ge en känsla av tillhörighet, att det finns andra som 
jag därute som befinner sig i samma situation. Men det är inte bara skönlitteratur i hyllan utan 
det finns också facklitteratur.  
 
En tidning biblioteket har som lättläst är ”8 Sidor”, och jag blir informerad om att det går 
även att låna gamla nummer av tidningen för de som vill det. Men de kan även erbjuda lättläst 
samhällsinformation i form av broschyrer och faktablad som Centrum för lättläst bearbetat. 
Den lättlästa samhällsinformationen är något biblioteket försöker visa upp i bibliotekslokalen, 
och bland den lättlästa informationen finns fakta om regeringen och riksdagen. Apoteket ger 
ut en broschyr i lättläst version som biblioteket har lätt tillgänglig. Det finns möjlighet för de 
som inte läser de fysiska tidningarna att lyssna istället, och biblioteket har två bandspelare 
som kan användas för just det ändamålet. Man lånar hörlurarna i receptionen och sätter sig vid 
bandspelarna och där finns det olika band med nyheter från lokaltidningarna.  
 
När det gäller den lättlästa nyhetstidningen ”8 Sidor” säger Annika att hon i projektet där 
läsombud utbildades, försökte få gruppboendena att själva prenumerera på tidningen för att de 
boende skulle kunna läsa tidningen hemma.  
 
För de som inte kan läsa tryckt text finns det andra sätt att tillgodogöra sig böcker och det 
behovet kan uppfyllas genom exempelvis talböcker. Annika påpekar att kassettböckerna är de 
som finns mest av men att det börjar komma mer och mer på cd och cd-rom. Hon framhåller 
att en lättläst text kan vara bättre att lyssna till än en text som inte är bearbetad. Det finns även 
specialinläsningar som betyder att det är bok och bandpaket eller bok och Daisypaket och då 
kan man följa med i texten eller titta på bilderna i boken samtidigt som man lyssnar. Dessa 
inläsningar är ofta dramatiserade, de som läser texten läser med stor inlevelse och det kan 
även finnas ljudillustrationer med för att förstärka berättelsen. Det blir som radioteater 
ungefär. Det är ett sätt att nå ut till de som har svårt att koncentrera sig genom att levandegöra 
texten, det bli på så vis lättare att bli fångad än om någon sitter och läser rakt upp och ner.  
 
Biblioteket har en dator som är specialanpassad för de som har lässvårigheter och det visas 
bland annat genom att skärmen är större än de andra datorerna på biblioteket. Denna dator har 
förstorningsprogram och talsyntes och visar Internetsidor som ska vara lite lättare att förstå 
och läsa. I datorn finns även spel som är lite lättare.  
 
Andra medier biblioteket tillhandahåller är pictogramböcker, blissböcker och taktila böcker. 
Dessa böcker finns inte i någon stor mängd, jag blir visad på en hylla där det finns ett fåtal 
uppställda böcker. Möjligtvis finns det fler böcker än de jag såg som är i rörelse genom 
boklådor till gruppboenden. Dessa böcker är mer kostsamma att tillverka och kommer inte ut i 
någon större fart.  
 
Placeringen av dessa medier är sådan att de befinner sig mitt i biblioteket och i anknytning till 
både barn och vuxenavdelningen. De barn som behöver låna talböcker eller lättlästa böcker 
ska inte behöva springa långt ifrån barnavdelningen och sin grupp för att få tag i dessa medier 
menar Berit. Det finns en informationsdisk i närheten och det anser Annika är viktigt då det 
gäller att fånga upp de personer som behöver hjälp, någon kan se lite vilsen ut och då kan 
personalen gå fram och hjälpa till.   
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10.1.5 Samarbete med läsombud  
 
I och med projektet som bedrevs för att utbilda läsombud i staden har ett samarbete med 
läsombuden etablerats. De läsombud som finns bjuds varje termin till en inspirationsträff där 
de får lyssna på en föreläsare som exempelvis talar om hur man kan använda sig av lättläst i 
sitt arbete. Förutom de träffarna bjuder Annika in läsombuden till bokprat där hon presenterar 
de böcker som nyligen utkommit. Det ger läsombuden en möjlighet att bekanta sig med 
böckerna så de känner till utbudet och vet mer om vad de kan fråga efter. Hon försöker ha 
minst en träff per termin för detta ändamål. I höstas försökte Annika ordna så att det fanns 
träffar vid olika tider, förmiddag och eftermiddag, då det kan finnas svårigheter för de som 
arbetar inom vården att komma ifrån på grund av scheman. Annika har hand om boklådor 
som skickas ut till gruppbostäderna. Boklådorna skickas ut för att de utvecklingsstörda  alltid 
ska kunna ha tillgång till litteratur.  
 
Det fanns 83 läsombud i december 2004, men det erbjuds hela tiden nya chanser för de som 
inte är men vill bli läsombud. Under våren hoppades Annika på att det skulle dra igång en ny 
cirkel igen. Hon menar att alla får erbjudandet och att det är en stor personalcirkulation inom 
omsorgen och de nyanställda ska få möjligheten att vara med om de så önskar.  
 
10.1.6 Bemötande  
 
När det gäller bemötande är Annika och Berit överens om att det skulle behövas mycket mer 
utbildning i hur man bemöter människor. I deras arbete kommer de i kontakt med mycket folk 
varje dag, inte bara utvecklingsstörda och de anser att bemötande är viktigt över huvud taget. 
När projektet med utbildning av läsombud startade hölls en informationsdag i vad 
utvecklingsstörning är och hur en person med utvecklingsstörning kan fungera. Där 
påpekades det hur viktigt det är med bemötandet och att man har tålamod, det gäller att 
respektera människor för den de är. Kunskap om hur olika funktionshinder fungerar är viktigt 
för att man ska kunna känna sig trygg och slipper känslan av osäkerhet som kan infinna sig 
när man ska möta någon som beter sig lite annorlunda. Berit förklarar att det kan vara lätt att 
man frågar sig själv, vad är det jag ska göra nu och vad förväntas av mig som bibliotekarie, 
när det kommer någon som pratar otydligt och beter sig annorlunda. Det är lätt att bli osäker 
och man kanske bara sitter där. Genom att utbilda personalen skulle den obehagskänslan som 
kan finnas försvinna och det skulle vara positivt både för personalen och för besökarna.   
 
Det kommer troligtvis att arrangeras flera informationsdagar framöver där tillgänglighet 
kommer diskuteras, och det gäller både den fysiska tillgängligheten och bemötande. Dessa 
dagar kommer då möjligtvis innehålla föreläsningar av folk utifrån, där beteendevetare från 
ett närliggande universitet kommer vara inblandad. Annika menar att frågan om bemötande  
måste diskuteras ständigt, ständigt och det räcker inte att ha informationsdag en gång utan det 
bör verkligen upprepas för att man ska bli påmind om det och se hur viktigt det är.     
 
10.1.7 Vad görs för att nå ut till de utvecklingsstörda?  
 
I och med projektet att utbilda läsombud finns nu läsombud på nästan alla gruppbostäder och 
daglig verksamhet vilket gör det lättare för biblioteket att nå ut till personer med 
utvecklingsstörning. När det anordnas aktiviteter på biblioteket är det enkelt att bjuda in både 
personal och boende. Biblioteket har haft visning av biblioteket för gruppboenden som varit 
intresserade av att få veta och se mer av biblioteket. Dessa rundvandringar håller ofta Annika 
i och hon anser att det är viktigt att hela biblioteket visas och att fokus inte bara ligger på de 
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lättlästa böckerna och specialanpassade medierna. De kan vara intresserade av litteratur som 
rör Staden och dess historia eller det kan finnas ett intresse av släktforskning och därfö r bör 
allt visas och inte enbart utvalda delar.  
 
Det har skett en förändring över tiden i hur man arbetar för att nå ut till personer med 
utvecklingsstörning. Tidigare var det så att biblioteket gick ut till de utvecklingsstörda och 
skickade bokdepositioner till gruppbostäderna och det var till stor del det som gjordes. Annika 
anser att det är bra med bokdepositioner men de utvecklingsstörda måste även ha möjlighet att 
själva ta sig till biblioteket. Därför arbetar biblioteket mer för att få de utvecklingsstörda att 
komma till biblioteket själva. Det är en upplevelse i sig att besöka biblioteket.   
 
10.1.8 Bibliotekariernas tankar om biblioteket som en plats för integration  
 
Både Annika och Berit tror att personer med utvecklingsstörning kan uppleva biblioteket som 
lite rörigt och stort. Det finns många olika typer av människor och många olika typer  
utvecklingsstörningar så det är svårt att tala om hur hela gruppen utvecklingsstörda tycker och 
tänker så Annika och Berit säger båda att det blir en fråga om generalisering. Det beror 
mycket på vilken grad av utvecklingsstörning en person har och om det finns andra 
funktionshinder. På grund av att det är ett ganska stort bibliotek med stor lokal och många 
bibliotekarier tror Berit att det kan vara vissa problem med att hitta, få hjälp och uttrycka sina 
behov. Men både Annika och Berit hoppas på att de utvecklingsstörda alltid kan känna att de 
får hjälp om de frågar. Informationsdisken finns centralt i biblioteket med uppsikt över de 
specialanpassade medierna vilket gör att informationsdisken är väl synlig för de som önskar få 
hjälp.  
 
När jag frågar om de tror att biblioteket spelar någon roll för de utvecklingsstördas integration 
i samhället får jag enbart positiva reaktioner. De är övertygade om, och tror absolut att 
biblioteket är en viktig del i integrationen och i samhället. Biblioteket är ett av de få ställen i 
samhället där alla är välkomna och där man kan vara där utan att behöva köpa något eller 
betala inträde. Det är en plats där man bara kan sitta och läsa en bok eller tidning, lyssna på en 
taltidning, man kan låna böcker eller filmer. Filmer är populärt att låna säger Annika och hon 
vet att det är många utvecklingsstörda som gör det. Berit menar att det handlar om demokrati 
och möjligheten att få tillgång till information.  
 
Annika har varit i Karlskoga och tittat på Läsestugan som de har ordnat i biblioteket där. Hon 
ansåg att det var bra och fint gjort men har sedan efter det varit lite osäker på om det bra eller 
mindre bra. Det var tänkt att Stadens bibliotek skulle försöka göra något likande efter besöket 
i Karlskoga men det stöp på grund av platsbrist och att det skulle blivit en sådan stor 
omändring där många avdelningar var inblandade att projektet blev för stort. Nu är Annika 
och Berit lite kluvna om vad de anser om att avdela de speciella medierna till en egen liten 
hörna som skiljer sig från resten av biblioteket. Det finns både för- och nackdelar med det 
säger de. Även om det handlar om positiv särbehandling kan det försvåra integrationen då de 
utvecklingsstörda kan känna sig lite vid sidan av. Annika och Berit tycker att lösningen de har 
nu är en rätt bra lösning då medierna finns mitt i biblioteket insprängt bland det andra utan att 
vara avskärmat. 
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10.2 Utvecklingsstörda på gruppboende 
 
De personer med utvecklingsstörning jag intervjuat för arbetet är alla bosatta i Staden. Det är 
boende på två olika gruppbostäder som jag varit i kontakt med, två personer från det ena 
gruppboendet och två från det andra. De har alla egna lägenheter i ett hus och kan lätt komma 
i kontakt med personalen genom telefon eller besöka den lägenhet som personalen har som 
samlingspunkt. Jag kommer nu att presentera personerna. 
 
10.2.1 Camilla, Dagny, Erik och Fanny 
 
Camilla är en tjej på ungefär 20 år, en av de yngre som fanns på detta gruppboende och hon 
bor själv i en egen lägenhet. Intervjun genomförde jag i hennes hem efter att en i personalen 
frågat henne om det var okej att jag kom och ställde frågor. Camilla har ett lite tufft stil med 
piercing bland annat men va r under intervjun lite tystlåten och verkade lite blyg. Den andra 
personen jag intervjuade på detta gruppboende var Dagny. Dagny är en kvinna i medelåldern 
och hon bor i en egen lägenhet tillsammans med sin katt. Dessa två intervjuer genomförde jag 
i deras hem utan att personalen närvarade. Personalen trodde det skulle gå lättare om de inte 
var på plats, att svaren skulle bli annorlunda.  
 
Den tredje intervjupersonen heter Erik och han är en medelålders man. Denna intervju gjorde 
jag i ett av rummen i lägenheten där personalen höll till. Denna lägenhet används för fika, 
låna böcker och är den plats där personalen håller till. Under intervjun var den ur personalen 
med som jag skulle intervjua senare. Fanny är den sista personen med utvecklingsstörning jag 
intervjuat och intervjun ägde rum i hennes lägenhet. Hon var nu ensamstående efter att hennes 
man avlidit. Fanny är en kvinna i övre medelåldern som har en hörselskada vilket gör att hon 
använder hörapparat. Även vid denna intervju var en ur personal med och anledningen till att 
hon var med var att hon hade frågat de intervjuade innan jag kom dit om de ville vara med 
och om de ville att hon skulle vara med. Jag såg det inte som något problem.   
 
10.2.2 Tankar om biblioteket 
 
Camilla och Erik är båda vana och flitiga biblioteksbesökare. De är intresserade av att läsa 
böcker och tycker biblioteket fungerar bra för att uppfylla deras behov. Camilla tycker att det 
är lätt att hitta i biblioteket och tycker att böckerna är uppställda på så vis att det är lätt att 
hitta det som hon är ute efter. Camilla saknar böcker som tar upp sådant som hände förr i 
tiden, det tycker hon är intressant och önskar att det fanns mer av. Erik som också är en van 
biblioteksanvändare, tycker biblioteket är bra säger att personalen där är ”snälla och 
klämmiga”. När Camilla och Erik tycker att de behöver hjälp frågar de personalen och då får 
de den hjälp de behöver. De anser att hjälpen de får är bra. Erik säger att han brukar hitta det 
han söker när han är på biblioteket och han anser att det är lätt att hitta inne i lokalen. En 
anledning till att det är lätt att hitta i biblioteket säger Erik är att de skyltar bra och tydligt.  
 
Dagny är inte en flitig biblioteksbesökare och säger att det var ett tag sen hon var på 
biblioteket. Hon kan inte säga någon exakt tid när hon var där senast. Dagny anser att 
stadsbiblioteket är bra och att det inte var några problem att hitta det hon ville åt vid sina 
besök. Hon nämner skyltarna som sitter i taket ovanför hyllorna som visar på placeringen av 
litteraturen och medierna. Dessa skyltar underlättade i hennes sökningar efter det hon ville ha.  
 
Fanny är liksom Dagny inte någon flitig biblioteksanvändare och säger att hon är på 
biblioteket väldigt lite. Att Fanny har en rollator kan påverka det hela, hon nämner rollatorn 
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och säger att det är lite svårt för henne att komma dit. Tidigare har Fanny varit oftare på 
biblioteket. När det gäller vad Fanny tycker om Stadsbiblioteket är det delade meningar. Hon 
tycker att biblioteket är bra, men att det var svårt att hitta inne i lokalen. Det var något som 
hon hade problem med.  
 
10.2.3 Vad biblioteket används till  
 
Alla fyra använder sig av biblioteket på något vis, även om alla inte utnyttjar lokalen och tar 
sig dit på egen hand. Camilla har inga problem att ta sig till biblioteket på egen hand och för 
henne är det en sak hon gör tillsammans med sina kompisar. Biblioteket är en plats där hon 
umgås med sina vänner. När Camilla är på biblioteket brukar hon oftast sitta på plats och läsa 
tidningar och böcker. Förut använde hon sig mycket av datorerna som biblioteket har och 
brukade sitta där rätt mycket. Camilla använder fortfarande datorerna men inte i lika stor 
utsträckning.  
Under sina besök på Stadsbibliotek brukade Dagny låna böcker och videofilm. Dagny säger 
att hon gått en kurs i ämnet data men att hon inte kan så mycket om datorer, som hon 
uttrycker det själv ”… jag är ingen sån där datanörd”. Hon säger vidare att hon sett andra 
använda sig av Internet men vet inte själv hur det fungerar och hon säger att hon inte kan 
använda Internet. Dagny känner inte att hon har något behov av att besöka Stadsbiblioteket. 
Gruppboendet där hon bor får hem boklådor från biblioteket. Där finns det som Dagny är 
intresserad av och boklådan uppfyller på så vis Dagnys behov av att läsa och få tag i 
information. Hon berättar att det bara är att säga till personalen om det är något speciellt hon 
vill ha så tar de hem det. Dagny tycker mest om att läsa spännande böcker om ”blod och 
mord”, och brukar säga åt personalen att de ska ta någon bok med mord i. Camilla som hör till 
samma gruppboende berättar att hon inte lånar böcker från boklådan utan är det något hon vill 
ha och är ute efter tar hon sig själv ner till Stadsbiblioteket.  
 
Erik är mycket intresserad av att läsa och läser ofta och i stor mängd, och den litteratur han 
använder sig av är lättlästa böcker. När Erik besöker Stadsbiblioteket lånar han böcker för att 
läsa hemma men inte enbart detta, han tycker även om att låna cd-skivor, speciellt de med 
dansmusik. Han anser att biblioteket har ett bra utbud av skivor. Erik lånar även hem 
videofilmer och träffar ibland vänner när han är där. Han använder sig inte av tidningarna som 
finns där, varken läser på plats eller lånar hem dem. Förutom att använda sig av biblioteket 
där han får tag i mycket litteratur, skivor och filmer så lånar Erik även böcker i gruppboendet. 
Gruppboendet får boklådor från biblioteket precis som det andra gruppboendet ovan. 
Gruppboendet prenumererar även på tidningen ”8 Sidor som Erik är mycket intresserad av 
och lånar. Han tycker att tidningen ”8 Sidor” är en bra tidning, och när jag är där för att 
genomföra intervjuerna lånar han hem det senaste numret av tidningen och tre nummer som är 
gamla. Erik lånar även hem fyra böcker. Han säger till mig att han tycker det är härligt att läsa 
och han verkar uppskatta utbudet som gruppboendet har genom boklådorna och lånar ofta 
därifrån.  
 
Fanny är som jag tidigare nämnt inte på biblioteket särskilt ofta men upplever ändå att hon 
kan uppfylla de behov hon har av att läsa och få tag i information. Hon är inte så speciellt 
intresserad av att läsa tidningar och läser det mycket sällan. Fanny brukar också hon låna 
böcker av boklådan som gruppboendet har när hon är intresserad av att få läsa. Fanny framför 
att hon inte är missnöjd med att hon inte besöker biblioteket mer än hon gör. Hon känner sig 
nöjd som det är och lånar böcker från boklådan om hon vill läsa. Fanny är även med i en 
läsecirkel som finns på gruppboendet och de träffas en gång i veckan. Genom denna läsecirkel 
får Fanny ta del av litteratur och diskutera det med andra.    
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10.2.4 Har biblioteket alltid varit en plats att besöka och använda sig av? 
 
Jag var lite intresserad av att se om de personer jag intervjuade alltid hade varit 
biblioteksanvändare eller kanske inte alls. Dagny svarar på den frågan att hon varit en 
biblioteksanvändare livet igenom fast det gått i perioder. Hon har haft uppehåll där hon inte 
besökt biblioteket alls för att sedan återgå till att använda sig av biblioteket. Tiden som barn 
var hon bosatt utanför Staden och hade då inte någon större kontakt med bibliotek och 
litteratur förutom det hon fick ta del av i skolan. Nu använder hon sig inte av Stadsbiblioteket 
genom att besöka det utan använder de tjänster de tillhandahåller i form av boklådor.  
 
Camilla berättar att hon inte varit en biblioteksanvändare genom hela livet utan att hon på 
senare tid börjat använda sig av biblioteket och dess tjänster. Hon har alltid läst böcker men 
inte alltid varit så intresserad av litteratur och läsning. För Erik är det också så att han börjat 
använda sig av biblioteket på senare tid. Han var ingen biblioteksanvändare tidigare men har 
nu börjat utnyttja biblioteket och det biblioteket har att erbjuda i form av litteratur, skivor, 
film och liknande. Erik är nu också en användare av biblioteket genom att ta del av boklådan 
som gruppboendet ställer till förfogande.  
 
Till skillnad från Camilla och Erik har Fanny varit en biblioteksbesökare tidigare och 
använder sig till viss del av biblioteket fortfarande fast hon inte tar sig till Stadsbibliotekets 
lokaler. Nu utnyttjar Fanny istället boklådan som kommer till gruppboendet. 
 

10.3 Omsorgspersonal 
 
Jag har intervjuat två personer som arbetar som omsorgpersonal men deras arbetsplatser är på 
två olika gruppbostäder i Staden. Jag intervjuade dem i gruppboendet i de lägenheter som 
personalen använder och som fungerar som en samlingspunkt för de boende och personalen. 
Jag har gett personerna namnen Gunilla och Helena. Här följer en presentation av de två 
anställda inom omsorgen. 
 
10.3.1 Presentation av Gunilla  
 
Gunilla arbetar på ett gruppboende och har haft detta gruppboende som arbetsplats under tre 
år. Hon är i grunden utbildad till förskollärare och menar att denna utbildning passar bra för 
arbetet hon utför nu, och hon är anställd för detta jobb som förskolelärare. I 
förskolelärarutbildningen ingår det att lära sig om läsning, fast då gäller det barn. Gunilla 
menar att det hon lärde sig under utbildningen har kommit väl till pass i arbetet med 
utvecklingsstörda då det finns flera likheter med vad man bör tänka på vid läsningen med barn 
och läsningen för de vuxna utvecklingsstörda. Gunilla har även utbildats till läsombud.  
 
10.3.2 Presentation av Helena 
 
Helena har haft gruppboendet som arbetsplats i sex år nu och har skaffat sig en bakgrund 
kantad med lång erfarenhet av arbete inom vården. Hon har arbetat mycket inom vården med 
arbetsplatser såsom långvården och på ett hem för flerhandikappade, dessa arbeten hade hon 
som arbetsplats under tio år vardera. Helena har också under tiden utbildat sig till 
undersköterska och gått en psykiatriutbildning. Även Helena är utbildar till läsombud. Att läsa 
är något som Helena tycker mycket om och hon har ett brinnande intresse för det.  
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10.3.3 Läsombud 
 
Både Gunilla och Helena är utbildade till läsombud och det framkommer att de är de enda på 
sina arbetsplatser som har gått den utbildningen. Det verkar inte finnas något större intresse 
bland den andra personalen på deras arbetsplatser att gå utbildningen. Helena tror att den 
övriga personalen har nog med sitt och när Helena tagit på sig ansvaret för att utbildas till 
läsombud och hålla i allt som kommer med den utbildningen tror hon att de andra anser att det 
räcker med henne. Därför tror hon inte att det kommer att bli fler där hon arbetar.  
 
Gunilla och Helena anser att utbildningen de fått för att bli läsombud har varit bra och lärorik. 
Helena säger att det var en toppenutbildning och det beror mycket på att deras lärare var 
mycket engagerad. Gunilla berättar att genom lagen om stöd och service har de skyldighet att 
se till att de boende får tillgång till information.  
I deras uppgifter som läsombud ska de se till att de utvecklingsstörda ska kunna få ta i lättläst 
material. Helena beskriver det som att ta vara på deras intressen och att man ser till att de få 
veta det de vill och att de får tag i den litteratur de vill. Det gäller inte att bara förse dem med 
böcker som är lättlästa utan även sådant som samhällsinformation genom broschyrer och 
faktablad exempelvis. Men även tidningar är något som bör framhållas. Helena säger att det 
inte är så många som läser tidningen av de utvecklingsstörda på hennes arbetsplats, men att 
vissa av de boende själva prenumererar och läser tidningen i lägenheten. På Helenas 
arbetsplats prenumererar på tidningen ”8 Sidor” och de som är intresserade kan låna det 
senaste utkomna numret men även äldre nummer om de så önskar. Gunilla säger att tidningen 
”8 Sidor” fanns i gruppboendet när hon började arbeta där men att de nu valt att inte 
prenumerera på tidningen. Det visade sig att intresset för denna tidning inte var så stort bland 
de boende och att de var mer intresserade av vad som hände i Staden. I boendet där Gunilla 
arbetar läser de ur tidningen varje dag för en av de boende, men det gjorde de även innan 
läsombudsprojektet startade.  
 
Helena driver en läsecirkel på gruppboendet där hon arbetar och den startade hon efter att hon 
gått utbildningen till läsombud. Hon satte upp en lapp och för de boende som var intresserade 
var det bara att komma, och denna läsecirkel äger rum en gång i veckan. För tillfället är de 
fyra stycken i läsecirkeln. Tidigare var de sex stycken, men en farbror har nyligen avlidit och 
Erik som jag intervjuat har varit med men nu slutat. Erik valde att inte fortsätta i läsecirkeln 
för att han tycker det är roligare att läsa på egen hand än tillsammans med andra. Vid träffarna 
befinner de sig i någon av deltagarnas lägenhet och de är i olika lägenheter vid varje tillfälle. 
Under dessa träffar är det Helena som håller i cirkeln och läser högt för de andra. De 
diskuterar sedan innehållet och Helena skriver varje gång ner deras åsikter, om det var 
sorgligt eller roligt, eller hur bilderna såg ut, om de var mysiga till exempel. Helena anser att 
man får ut så otroligt mycket av att läsa och att det händer något med en när man får höra en 
historia eller berättelse. De läser inte bara och diskuterar utan passar även på att fika.  
 
Helena berättar också det när det gäller läsecirkeln så verkar det var så att en del upplever det 
som genant när någon annan läser för en, speciellt när den personen klarar av att läsa själv. 
Hon har fått känslan av att det finns de som inte vill att någon ska läsa högt för dem när de 
själva klarar av det istället. Helena tycker det är sorgligt då hon anser att det är mysigt när 
någon annan läser högt, då är det bara att ta till sig.  
 
Även vid det boende där Gunilla arbetat har de högläsning där de läser högt en gång i veckan 
ut en bok. Det varierar vem det är som håller i högläsningen då det är olika personal som 
arbetar. Det är Gunilla som väljer ut böckerna i boklådan utifrån önskemål från de boende 
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men när det är dags för högläsningen är det den personal som håller i det då som väljer vilken 
bok som ska läsas.  
 
10.3.4 Biblioteket som en del av integrationen 
 
Gunilla och Helena anser att biblioteket har en viktig position i samhället då det finns så 
mycket att göra där förutom att låna och läsa böcker. Helena menar att biblioteket är 
jätteviktigt och hon uttrycker sig på detta vis ”Biblioteket, jag menar, det vore gräsligt om det 
inte fanns”, och visar på så sätt hur hon känner. Hon fortsätter med att berätta att biblioteket är 
plats där man bara kan vandra omkring bland hyllorna och titta utan att låna en enda bok, bara 
för att det är roligt. Gunilla har också liknande åsikter och säger att det finns så mycket på ett 
bibliotek som gör det attraktivt, då det går att använda sig av datorerna till diverse olika 
ändamål, Internet, släktforskning, tidningarna och alla medier som är anpassade för  
utvecklingsstörda såsom den lättlästa litteraturen.  
 
Gunilla lyfter fram projektet som gick ut på att utbilda läsombud och menar att det har haft 
stor inverkan på hennes syn på den lättlästa litteraturen. Hon visste att den litteraturen fanns 
innan läsombudsprojektet startade men tror att det förts fram mer nu och blivit mer synligt. 
Det har ordnats studiebesök för de boende för att visa upp biblioteket vilket resulterat i att de 
får mer kännedom om vad biblioteket har att erbjuda och vad de kan ta del av.  
 
De är överens om att biblioteket är viktigt för att de utvecklingsstörda ska kunna vara mer 
delaktiga i samhället men Helena påpekar även att hon tycker det är synd att det inte är ännu 
fler som nyttjar biblioteket. 
 
10.3.5 Samarbete med biblioteket 
 
I och med projektet med utbildningen av läsombud skapades ett samarbete mellan biblioteket 
och gruppboenden där läsombuden fungerar som en länk till biblioteket. Gunilla och Helena 
berättar att den kontakt de har med biblioteket oftast gäller boklådorna där det är de beställer  
dem till gruppboendet. Förutom den kontakten anordnas det föreläsningar som läsombuden är 
välkomna att delta i och det kan vara lite olika teman på de föreläsningarna. Det kommer en 
del författare som föreläser och ibland har biblioteket ordnat så att läsombuden har fått gå på 
en egen föreläsning innan allmänheten få ta del av vad författarna har att dela med sig av. 
Helena tycket mycket om dessa tillfällen och har varit på några av dessa tillställningar. Vid ett 
tillfälle berättar hon att det var en kvinna som visade hur man kunde använda sig av saker när 
man läser, till exempel kan man ha ett äpple när man läser om ett äpple eller använda sig av 
dofter eller ta med något som känns mjuk för att få den rätta känslan av det man läser.  
 
Om det är så att man vill veta något eller fråga om något speciellt är det bara att ringa ner till 
Stadsbiblioteket säger Gunilla där det finns personer som hon fått kontakt med genom 
läsombudsprojektet.  
 
10.3.6 Boklådor    
 
Uppgiften att se till boklådorna ligger på Gunillas och Helenas bord och det är de som 
ansvarar för dem på gruppbostaden där de arbetar. De ser till att de utvecklingsstörda får det 
som de önskar från biblioteket och det gör de genom att ta reda på vad det är de vill läsa om. 
Helena har till exempel låtit de boende ta del av de tidningar som kommer med listor över 
lättläst litteratur och så har de fått sätta kryss för det som verkar intressant. När det är gjort 
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lämnar Helena listan till biblioteket. Vid ett tillfälle var en av de boende intresserad av att läsa 
om dinosaurier och då kom det både en bok och en cd-skiva, vilket gjorde att personen i fråga 
kunde lyssna på skivan och samtidigt följa med i boken. Det brukar alltid komma med någon 
kassett i boklådan säger Helena.  
 
Gunilla säger att det har funnits vissa problem med att de utvecklingsstörda lånat böcker 
själva på biblioteket då de haft svårt att lämna tillbaka dessa och på så vis fått skulder. Då är 
boklådan ett bra alternativ till att de själva besöker biblioteket. Gunilla fortsätter med att 
berätta att hon har en tanke om att hon ska ta med en eller två boende till biblioteket för att 
tillsammans välja ut böcker. Hittills har hon inte genomfört det men hoppas på att kunna göra 
det framöver. För tillfället frågar hon vad det är för slags böcker de är intresserade av, om det 
är romantik, spänning eller faktaböcker de är ute efter.  
 
Helena tycker att utbudet med lättläst litteratur har förbättrats mycket och att det finns mycket 
bra litteratur att välja mellan. Hon menar att det nu finns mycket av den vanliga litteratur som 
vi andra läser, där Henning Mankell, Selma Lagerlöf och August Strindberg är några av de 
stora kända författarna som fått sina böcker bearbetade till ett lättläst format. Det faktum att 
det även finns kassett och cd-skivor gör att fler kan ta del av litteraturen.  
 
När det boende vill låna litteratur skriver de upp vad de lånar och de lånar på så vis genom 
Helena och Gunilla och då är det lättare för Helena och Gunilla att hålla koll på vilka böcker 
som finns var och de slipper få skulder. Helena säger att det är ungefär som att låna på 
biblioteket fast Helena och den andra personalen fungerar som bibliotekarier i det här fallet. 
Under helgerna arrangeras det fika på boendet där Helena arbetar och då brukar hon lägga upp 
böckerna på ett bord för att visa på vad som finns. Då är det fritt fram att låna och bläddra i 
böckerna.  
 

11. Analys  
 
Jag kommer här att försöka att analysera mina frågeställningar: 
 
• Hur kan de utvecklingsstörda uppleva biblioteket? 
• Vilken roll kan biblioteket ha för de utvecklingsstördas integration i samhället enligt de 

bibliotekarier och den omsorgspersonal jag intervjuat? 
 
Med frågorna som utgångspunkt tänker jag här applicera modellen av Andersson och Skot-
Hansen på intervjuerna. De olika sätt ett bibliotek kan profilera sig på speglas av de fyra 
cirklarna i modellen och de står för: Kulturcenter, Informationscenter, Kunskapscenter 
och Socialt center. 
 

11.1 Hur kan de utvecklingsstörda uppleva biblioteket?  
 
Vid mina intervjuer framgick att alla använde sig av biblioteket, men att sättet de använde sig 
av biblioteket skiljde sig åt. Det var en stor skillnad på i vilken utsträckning och till vad 
biblioteket användes.  
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11.1.1 Kulturcenter  
 
Det finns en cirkel i Anderssons och Skot-Hansen modell som alla av de utvecklingsstörda 
passar in under och det är cirkeln som står för Kulturcenter. Alla de intervjuade personerna 
med utvecklingsstörning använder sig av och lånar litteratur från biblioteket. Det sker på olika 
sätt för de olika personerna. Camilla tar sig själv ner till Stadsbiblioteket och lånar där de 
böcker hon önskar på egen hand. Hon är intresserad av att läsa och tycker det är roligt. 
Camilla är en van biblioteksbesökare och hon anser att biblioteket uppfyller hennes behov att 
läsa, förutom att biblioteket inte kan tillfredsställa hennes önskan att läsa litteratur om äldre 
tider i någon större utsträckning. Erik är liksom Camilla en van biblioteksbesökare och han 
använder biblioteket ofta. Han är mycket intresserad av att läsa och tycker det är härligt. De 
kulturella aktiviteterna han nyttjar biblioteket till är genom att låna böcker, cd-skivor och 
filmer. Han använder biblioteket på ett annat sätt också när han lånar litteratur från boklådan 
på gruppboendet.  
 
Dagny som tillhör samma gruppboende som Camilla använder sig också av biblioteket som 
kulturcenter. Hon tar sig inte ner till Stadsbiblioteket på egen hand men känner inte att hon 
har något behov av att göra det heller. Tidigare har hon besökt biblioteket men nu får hon tag i 
den litteratur hon önskar genom gruppboendets boklåda från biblioteket. Genom boklådan får 
hon ta del av kulturen och omsorgspersonalen tar hem det hon önskar. Det är bara för Dagny 
att säga till vad hon vill ha och hennes favoritböcker för tillfället är deckare. Förut när hon 
själv tog sig till biblioteket lånade hon både böcker och videofilm.  
 
Fanny är i likhet med Dagny en biblioteksanvändare som inte själv besöker biblioteket och 
nyttjar dess tjänster i bibliotekets lokaler. Hon tar del av biblioteket som ett kulturcenter men 
gör det hemifrån där hon genom boklådan får det hon önskar. Fanny har tidigare varit en 
biblioteksbesökare och på plats i biblioteket använt sig av de tjänster de tillhandahållit. Hon 
känner nu att det fungerar tillfredsställande med boklådan och har ingen direkt önskan att ta 
sig till biblioteket.  
 
Ett av biblioteken i Anderssons och Skot-Hansens undersökning hade många användare som 
var invandrare. Biblioteket och bibliotekarierna fungerade som en ingång till den danska 
kulturen för invandrarna. Biblioteket bidrog även till identitetsskapande. Detta går även att 
applicera här i min undersökning. Biblioteket fungerar som en väg till integrering i samhället 
för utvecklingsstörda likaväl som för invandrare. I biblioteket finns det tillgång till en stor 
mängd litteratur och medier som ger en inblick i hur kulturlivet i samhället ser ut.  
 
11.1.2 Informationscenter 
    
Både Camilla och Erik använder sig av referensservice och det är en tjänst biblioteket 
erbjuder som faller inom ramarna för informationscenter. De säger båda två att när de önskar 
få hjälp med att finna rätt litteratur så frågar de bibliotekarierna i biblioteket. Camilla och Erik 
säger att de är nöjda med den hjälp de då får av bibliotekarierna och att det fungerar bra.  
 
Biblioteket som ett fungerande informationscenter visade sig tydligt i Anderssons och Skot-
Hansen undersökning. I det undersökta samhället där det fanns många invandrare fungerade 
biblioteket till stor del som informationscenter. Bibliotekarierna ansåg sig ha en viktig och 
stor uppgift där med att delge de invandrade personerna den information de behövde. Det är 
en del i processen för att få dem integrerade i samhället och biblioteket är en viktig punkt för 
detta menade man. (Andersson & Skot-Hansen, s. 71f) I mina intervjuer är det ingen som 
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säger sig använda biblioteket som en plats för att insamla samhällsinformation på samma vis 
som det ser ut på biblioteket ovan. Det är mycket möjligt att de ändå använder biblioteket för 
detta ändamål men inte tänker på det.  
 
Dagny och Fanny besöker inte bib liotekslokalen utan använder sig av de boklådor biblioteket 
skickar till gruppboendet. De har på så vis ingen möjlighet att öga mot öga fråga en 
bibliotekarie om de vill. Dagny och Fanny kan tala med personalen på gruppboendet om de 
vill att någon speciell information ska följa med nästa gång boklådan kommer.  
 
11.1.3 Kunskapscenter  
 
Denna del av modellen som innebär att biblioteket ses som ett kunskapscenter är den som 
minst anknyter till intervjuerna. De av mig intervjuade anger inte att orsaken till deras 
biblioteksanvändande är för att bygga på deras kunskap. Det är inte huvudanledningen till 
deras besök och användande av bibliotekets tjänster. 
 
Camilla önskar att det fanns mer litteratur som har att göra med hur det var förr i tiden, för det 
är något som intresserar henne att läsa om. Även då det främst rör vad hon tycker om att läsa 
för typ av skönlitteratur anser jag att det finns något som kan knyta an till denna del av 
modellen. Vad som hände förr i tiden intresserar Camilla och genom att läsa litteratur som 
knyter an till historien erhåller hon kunskap om äldre tider.    
 
Erik lånade flera böcker från boklådan när jag var på plats och gjorde min intervju. En av 
dessa böcker var inte skönlitterär och handlade om rymden. Erik är mycket entusiastisk lä sare 
och läser mycket, så jag är inte särskilt förvånad att han inte enbart läser skönlitterära böcker.  
 
När det gäller Camilla och Erik så är kunskapscenter inte den primära anledningen till deras 
biblioteksbesök. Det är snarare så att de genom sina intressen väljer litteratur som i sin tur gör 
att deras kunskap växer.  
  
11.1.4 Socialt center 
  
Den som mest tydligt använder biblioteket för sociala aktiviteter är Camilla. Hon går till 
biblioteket tillsammans med sina vänner. När Camilla är på plats i biblioteket använder hon 
ett flertal av de resurser som biblioteket tillhandahåller och hon gör det i sällskap med sina 
vänner. Precis som det beskrivs i Anderssons och Skot-Hansen undersökning, fyller 
biblioteket många funktioner och kan ses som en mötesplats (Andersson & Skot-Hansen, s.  
141). När Camilla umgås med sina vänner och använder biblioteket till mer än att enbart låna 
böcker kan man se det som hon gemensamt med sina vänner använder biblioteket som ett 
vardagsrum. Erik å sin sida säger att han träffar vänner när han går till biblioteket. Det är inte 
huvudorsaken till varför han besöker biblioteket. Han går till biblioteket på egen hand och inte 
i sällskap med andra, men biblioteket fungerar ändå som en mötesplats för Erik och hans 
vänner där de kan träffas och umgås.     
 
För Fanny och Dagny har biblioteket ingen social funktion då de enbart lånar böcker genom 
boklådan som biblioteket erbjuder genom gruppboendet. Fanny säger att hon inte har någon 
längtan att ta sig till biblioteket. Hon säger att hon är nöjd med böckerna hon får genom 
boklådan. När hon lånar litteratur från boklådan ger det en pratstund med personalen som 
finns i närheten. Någon ur omsorgspersonalen hjälper till med att skriva på listan för vilka 
böcker som lånas ut och det blir till en social aktivitet. Dagny säger hon också att hon inte 
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känner någon större lust att ta sig till biblioteket. Hon lånar sin litteratur från boklådan och 
biblioteket fungerar inte som ett socialt center för henne.   
 

11.2 Vilken roll kan biblioteket ha för de utvecklingsstördas integration i 
samhället enligt de bibliotekarier jag intervjuat? 
 
Jag tänker tillämpa modellen på de intervjuer som jag gjort med bibliotekarierna. Nu är jag 
intresserad av att få använda modellen för att se hur bibliotekarierna uppfattar bibliotekets 
profil i sitt arbete för utvecklingsstörda.  
 
11.2.1 Kulturcenter  
 
Precis som vid analysen av de utvecklingsstörda och bibliotekets roll som kulturcenter så 
känns det även här som om det är bibliotekets roll som kulturcenter som passar in bäst på 
intervjupersonerna. När bibliotekarierna talar om biblioteket nämner de en mängd olika saker 
som har att göra med vilka tjänster och resurser biblioteket kan erbjuda. Men det som slår mig 
mest är att det oftast har att göra med skönlitteratur och läsning för nöjes skull. Annika 
påpekar också att många utvecklingsstörda är intresserade av att låna de filmer som 
biblioteket har för utlåning.  
 
I Anderssons och Skot-Hansens undersökning framkommer det att bibliotekarier ofta ses som 
kulturkonsulenter. I rollen som kulturkonsulent ingår det att förmedla kultur som är av hög 
kvalitet. Bibliotekarierna ska veta vad som är av hög kvalitet av den litteratur som finns. 
(Andersson & Skot-Hansen, s. 220f) Den litteratur som skickas ut i boklådorna till 
gruppbostäderna har Annika ansvaret för. Hon har inte helt och fullt möjlighet att själv vara 
den som utser vilken litteratur de utvecklingsstörda får tillgång till. Men hennes ansvar är 
stort. Som bibliotekarie på den sociala avdelningen är det hon som sköter kontakten mellan 
gruppbostäderna och biblioteket. Hon tar emot beställningarna som gruppbostäderna lämnar 
och tar hänsyn till deras önskemål. Ibland får hon veta på ett ungefär vilken typ av böcker 
som önskas och får då ta på sig rollen som kulturkonsulent för att välja ut vad hon tror kan 
vara uppskattat.  
 
11.2.2 Informationscenter  
 
I denna del av modellen står cirkeln för den service biblioteket kan erbjuda i form av 
exempelvis referensservice och samhällsinformation. (Andersson & Skot-Hansen, s. 19) 
Biblioteket där Annika och Berit arbetar kan erbjuda samhällsinformation i lättläst format. De 
har information som rör regeringen och riksdagen, men även faktablad från Apoteket. De 
försöker att visa upp den information de har så att det ska vara lätt att hitta för de som vill veta 
mer. Tidningen 8 Sidor finns tillgänglig för de som vill läsa nyheter och på så vis få tag i 
samhällsinformation. Biblioteket tillhandahåller även äldre nummer av tidningen som går att 
låna hem om så önskas. Annika framhåller att hon under projektet med att utbilda läsombud 
försökt att få gruppbostäderna att prenumerera på tidningen själva. Hon ansåg att det var av 
vikt för de utvecklingsstörda att kunna få komma i kontakt med den samhällsinformation som  
tidningen förmedlar. Förutom tidningar och broschyrer finns det tidningar som går att lyssna 
på genom bandspelare. Det är främst för de personer som har svårt för att läsa en fysisk 
tidning. Biblioteket anstränger sig för att tillgodose allas behov och gör ett försök att erbjuda 
samhällsinformation på olika sätt.     
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Biblioteket har ett antal datorer med Internetuppkoppling där de som vill kan sätta sig för att 
söka information. Datorerna kan givetvis användas till mycket annat än att söka information, 
men de erbjuder goda möjligheter för informationssökning. Annika och Berit talar också om 
en dator som är specialanpassad för personer med lässvårigheter. På denna datorn går det att 
få tillgång till Internetsidor som är lättlästa där de som önskar kan söka information.  
 
Ett projekt Berit talade om som personalen på barnavdelningen drivit var den så kallade 
äppelhyllan. På denna hylla visades olika böcker upp som var anpassade speciellt för de som 
har funktionshinder. Till projektet trycktes en folder upp där information om medierna fanns 
beskrivet. Foldern var riktad främst till de personer som finns i de utvecklingsstördas och 
funktionshindrades närhet. Genom att driva detta projektet arbetade biblioteket för att sprida 
information om vilka  tjänster biblioteket kan erbjuda.   
 
11.2.3 Kunskapscenter 
 
När biblioteket fungerar som ett kunskapscenter erbjuder biblioteket platser att studera på, 
datorer och litteratur som kan hjälpa personen i fråga att utveckla sitt intellekt. Det bibliotek 
jag hade som plats för min undersökning går inte i någon större utsträckning att applicera på 
denna del av Andersson och Skot-Hansens modell.   
 
Som jag nämnde ovan under Informationscenter så har biblioteket datorer där användare kan 
söka information. Datorerna biblioteket erbjuder passar även in i denna del av modellen. Då 
det tidigare handlade om att söka information för att lösa något enstaka och kortare problem 
så är det viktiga nu att använda datorena för att bygga upp sin kunskap. Biblioteket där 
Annika och Berit arbetar har en specialanpassad dator som kan hjälpa de som har lite svåra att 
läsa. Den datorn ger bra chanser för de personer som vill öka sin kunskap.  
 
Bland den litteratur som är lättläst finns det förutom skönlitteratur även faktaböcker. 
Biblioteket har en del faktaböcker som är lite lättare att läsa för personer med 
utvecklingsstörning. Berit säger att hon genom sin erfarenhet upptäckt att det är rätt 
eftertraktat med faktaböcker bland utvecklingsstörda.     
 
Annika har hållit i rundvandringar på biblioteket där utvecklingsstörda från gruppbostäder 
deltagit. Hon menar att det är mycket viktigt vid dessa vandringar att visa hela biblioteket. De 
utvecklingsstörda kan ha intressen som historia, släktforskning eller Stadens historia. Den 
nyfikenhet de har kan växa av att få se hela biblioteket och de kanske då ser nya möjligheter 
att få mer kunskap om just det de önskar.  
 
11.2.4 Socialt center  
 
Att biblioteket fungerar som ett socialt center framkommer vid analysen av de intervjuade 
utvecklingsstörda personerna. Bibliotekarierna Annika och Berit säger att biblioteket är en 
plats i samhället där alla är välkomna och ett besök på biblioteket kan bestå av att enbart sitta 
och prata eller läsa någon bok eller tidning. Om man vill kan man låna böcker, tidningar eller 
skivor. Det känns lite som den surrande bikupan som Andersson och Skot-Hansen talar om i 
sin undersökning, där biblioteket uppfyller många funktioner och beskriv som en mötesplats 
(Andersson & Skot-Hansen, s. 141).  
 
Annika som varit inblandad i projektet med att utbilda läsombud säger att hon vid träffarna 
med läsombud brukar tjata på dem att ta med de utvecklingsstörda till biblioteket. Det ger de 
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utvecklingsstörda en möjlighet att själva få söka efter och låna den litteratur de vill. Det ger 
dem också en chans att träffa andra människor. Tidigare var det biblioteket som besökte och 
skickade bokdepositioner till de utvecklingsstörda vilket var nästan allt som gjordes. En 
förändring har skett där biblioteket nu vill att de utvecklingsstörda själva ska få ta del att 
upplevelsen att få besöka biblioteket.  
 

11.3 Vilken roll kan biblioteket ha för de utvecklingsstördas integration i 
samhället enligt den omsorgspersonal jag intervjuat? 
 
Här använder jag mig av modellen av Andersson och Skot-Hansen och jag ser det utifrån 
omsorgspersonalens perspektiv. Jag kommer att titta på hur de personer jag intervjuat från 
omsorgspersonalen använt sig av biblioteket och dess tjänster i sitt arbete med de 
utvecklingsstörda på gruppboendet.   
 
11.3.1 Kulturcenter  
 
Helena talar väl om den lättlästa skönlitteraturen. Hon är mycket intresserad av att läsa själv 
och ser med glädje på all den litteratur som kommit ut som lättläst. Helena nämner författare 
som Henning Mankell, Selma Lagerlöf, August Strindberg och Elise Johansson. Mycket 
litteratur som vi andra läser finns nu som lättläst och Helena ser positivt på det. Det finns även 
mycket på kassett och cd nu för tiden.  
 
Gunilla berättar att det fanns en del problem när de boende själva lånade böcker på 
biblioteket. De boende glömde av att lämna tillbaka det de lånat och fick då skulder. Nu 
fungerar det bättre när de boende kan låna från boklådan som gruppboendet får från 
biblioteket. De boende kan på så vis ta del av kulturlivet genom att låna från boklådan. 
Boklådan fungerar som en förlängning av biblioteket och de kan ge förslag på vad som ska 
lånas in. Personalen kan ha större koll och vet om var böckerna finns. Risken för skulder är 
minimal.   
 
På gruppbostaden där Gunilla arbetar använder de sig av högläsning. Gunilla väljer ut den 
litteratur som de lånar och beställer från biblioteket. Utifrån den litteraturen som finns i 
boklådan väjs någon bok ut för högläsning där de som vill från gruppboendet kan vara med att 
lyssna. Det ger en möjlighet för de som själva inte klarar av att läsa eller inte läser så bra, att 
få ta del av den kultur som biblioteket erbjuder i form av litteratur. De befinner sig inte i 
bibliotekets lokaler och det är inte någon bibliotekarie där som läser för dem. Jag anser att det 
har att göra med bibliotekets profil utifrån omsorgspersonalens arbete med de 
utvecklingsstörda och litteraturen. Biblioteket gör det möjligt genom boklådan att nå de 
personer som inte tar sig till biblioteket. Gunilla är också utbildad till läsombud och denna 
utbildning är biblioteket till stor del inblandad i. Gunilla använder den kunskap hon fått under 
sin utbildning för att ge de utvecklingsstörda en chans att ta del av kulturlivet.  
 
11.3.2 Informationscenter  
 
Helena och Gunilla använder biblioteket som ett informationscenter i sitt arbete. De har 
genom läsombudsprojektet skapat en kontakt med biblioteket och bibliotekarier som arbetar 
där. Om det är så att Helena och Gunilla vill fråga något om böcker eller biblioteket i stort så 
kan de bara ringa biblioteket för att få hjälp. I deras arbete med att ta hand om boklådan 
exempelvis är bibliotekarierna en värdefull källa där Helena och Gunilla kan få råd.  
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11.3.3 Kunskapscenter  
 
Helena berättar om en av de boende som var intresserad av dinosaurier och hon påtalade det 
när hon beställde boklådan. Nästa gång boklådan kom fanns det en cd-skiva med tillhörande 
bok som handlade om dinosaurier. Helena tar reda på vad de utvecklingsstörda är intresserade 
av att få veta mer om, och hör med biblioteket om de kan skicka med något som passar. Det 
ger de utvecklingsstörda en möjlighet att lära sig och utveckla sina kunskaper i det område de 
är intresserade av.  
 
Läsombuden får gå på föreläsningar som hålls i biblioteket där författare föreläser. Då 
läsombuden är en länk mellan biblioteket och de utvecklingsstörda är dessa träffar viktiga. 
Helena och Gunilla får en kontakt med biblioteket och den litteratur som de förmedlar till de 
boende på gruppbostaden där de arbetar. För Helena har läsombudsträffarna och 
föreläsningarna som äger rum på biblioteket givit henne mycket i arbetet. Hon får tips på hur 
hon kan förbättra högläsningen genom att använda sig av föremål och dofter som förknippas 
med boken.  
 
Både Helena och Gunilla nämner möjligheterna att släktforska i bibliotekets lokaler. Det är 
tänkbart för de som är intresserade. De tar också upp att biblioteket har goda möjligheter för 
den som vill lära sig mer om Stadens historia. Precis som i Jilsén och Johanssons 
undersökning där informanterna säger att hela biblioteket bör användas i de 
utvecklingsstördas jakt efter litteratur ger Helena och Gunilla uttryck för liknande åsikter. Det 
är de utvecklingsstördas intresse som ska styra var i biblioteket man bör leta (Jilsén & 
Johansson 2004, s. 50).  
 
11.3.4 Socialt center 
 
Varken Helena eller Gunilla talar om bibliotekets lokal som en plats där de utvecklingsstörda 
träffas och använder som ett socialt center. Jag tror det har att göra med att många av de 
boende inte besöker biblioteket själva utan lånar ofta från boklådan istället. Som Gunilla säger 
så tror hon att de yngre som tar sig till biblioteket är ute efter att sitta vid datorerna. Genom 
min intervju med Camilla som är boende där Gunilla arbetar ser jag att det till viss del 
stämmer. Camilla har använt sig mycket av datorerna i biblioteket när hon tillsammans med 
sina vänner besöker biblioteket.  
 
På Helenas gruppbostad finns en läsecirkel som hon driver. Läsecirkeln handlar till stor del 
om att samlas för att läsa en bok tillsammans och diskutera. Det är en social aktivitet som 
förutom att läsa handlar om att träffas och umgås över en fika där boken är det centrala temat 
för kvällen. Litteraturen kan ses som ett kommunikativt hjälpmedel där känsliga ämnen kan 
ge upphov till diskussioner och personalen och de utvecklingsstörda kommer närmare 
varandra (Jilsén & Johansson 2004, s. 53). I och med att det är Helena som håller i cirkeln och 
hon gör det med kunskaper hon inhämtat från läsombudsutbildningen och bibliotekets 
föreläsningar anser jag att det går att anknyta till denna del av modellen. Även där Gunilla 
arbetar har de högläsning tillsammans där en ur personalen läser högt ur en bok för de 
utvecklingsstörda. På Gunillas arbetsplats sitter de i personalens lägenhet och de som vill kan 
komma dit för att lyssna.  
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11.4 Integration enligt Söder  
 
Söder beskriver ett sätt att se på de olika typerna av integrering genom att titta på de olika 
delarna av integrationen som mer eller mindre (Söder 1979, s. 172). Till att börja med är det 
den fysiska integreringen då de utvecklingsstörda använder sig av samma ingångar och 
samma lokal som andra besökare av biblioteket. Hyllorna med anpassad litteratur finns i 
anknytning till de andra böckerna i biblioteket. Sedan är det den funktionella integreringen 
där de utvecklingsstörda till stor del använder sig av samma resurser i bibliotekets lokaler. Det 
finns en specialanpassad dator i biblioteket som är för de personer som behöver mer hjälp 
men i övrigt kan alla, oavsett om de är utvecklingsstörda eller inte, använda sig av datorerna i 
biblioteket. Informationsdiskarna, utlåningsdisken och sit tplatserna är gemensamma. Om man 
följer det resonemang som förs i Söders undersökning så är de två delarna som jag just tagit 
upp mindre integrering. Den fysiska och funktionella integreringen är av betydelse för att den 
sociala integreringen ska utvecklas. Den sociala integreringen är då mer integrering.  
 
Den sociala integreringen innebär att det finns en kontakt mellan personer som är 
utvecklingsstörda och de personer som inte är utvecklingsstörda. Den kontakten bör vara 
spontan och det ska infinna sig en känsla av att vara en i gemenskapen (Söder 1979, s. 2). Jag 
har svårt att säga något om hur den sociala integrationen ser ut för mina intervjupersoner då 
jag inte kan säkert svara på hur deras sociala kontaktnät ser ut och vilken påverkan biblioteket 
har och har haft. Vad jag kan säga är att biblioteket har många besökare och det rör sig 
mycket människor i bibliotekslokalen om dagarna. Det gör att det finns möjligheter för att 
skapa sociala relationer. Om det är så att den fysiska och funktionella integrationen skapar 
förutsättning för den sociala integrationen så har de utvecklingsstörda goda möjligheter för att 
utveckla sitt sociala kontaktnät i bibliotekets lokaler. 
 

12. Diskussion och slutsatser 
 
Jag formulerade två frågeställningar där jag med den första frågan skulle undersöka hur 
biblioteket upplevs av de utvecklingsstörda personer jag intervjuat. Den andra frågan omfattar 
två olika yrkesgrupper, bibliotekarier och omsorgspersonal. Jag ville veta vad de ansåg att 
biblioteket hade för roll i integrationen av de utvecklingsstörda i samhället utifrån deras två 
vitt skilda yrkesgrupper. Nu tänker jag här reflektera över mitt resultat och litteraturen jag 
läst.  
 

12.1 Biblioteksanvändare 
 
Jag har beskrivit alla fyra utvecklingsstörda som användare trots att det endast är två av dem 
som fysiskt besöker biblioteket. Dagny och Fanny går inte till biblioteket utan lånar litteratur 
från boklådan på gruppboendet. Jag ser boklådan som en förlängning av biblioteket och när 
Dagny och Fanny lånar från boklådan så lånar de från biblioteket. Det är biblioteket som 
organiserar arbetet med boklådorna och litteraturen kommer från biblioteket. Om det är något 
de utvecklingsstörda önskar så kan biblioteket skicka med det i boklådan. Enligt min mening 
är boklådan bra på så vis att de som inte klarar av att ta sig till biblioteket kan få ta del av 
litteratur och information ändå. Det ger en bra möjlighet att få vara delaktig. Dagny och 
Fanny är inte så intresserade av att själva besöka biblioteket så för deras del är boklådan ett 
fungerande alternativ. Men jag anser inte att boklådan enbart är positiv. Dagny och Fanny 
skulle kanske uppskatta ett besök på biblioteket om de fick möjligheten. I intervjun med 
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Gunilla säger hon att vissa boende förut hade problem med skulder på biblioteket och därför 
fungerar boklådan som ett komplement till biblioteket. Det är lättare för personalen när de 
boende lånar från boklådan då personalen har koll på utlånen och de boende slipper skulderna. 
Jag tycker att det är att ta ett steg tillbaka genom att låta de utvecklingsstörda låna från 
boklådan. De intryck som man får genom ett besök på biblioteket är svåra att väga upp av 
boklådan. Om en person klarar av att ta sig till biblioteket och låna anser jag det vara ett steg i 
rätt riktning för att integrera de utvecklingsstörda i samhället. Genom boklådan blir de 
beroende av personalen. Gunilla säger också att hon har planer på att ta med utvecklingsstörda 
från gruppboendet till biblioteket för att låna böcker. Jag är lite förvånad att det redan inte är 
så att omsorgspersonalen går med de utvecklingsstörda till biblioteket. Jag ser biblioteket som 
en viktig plats i samhället.   
 

12.2 Boende 
 
När integrationen blev aktuell på 1960-talet innebar det att de utvecklingsstörda flyttade till 
egna bostäder ute i samhället. Enligt Tideman är det viktigt med ett eget boende som en del av 
processen för att integrera utvecklingsstörda i samhället efter det att institutionerna lagts ner. 
(Tideman 2004 s. 123) Han säger att dessa bostäder ska ligga i samma områden som andra 
människors bostäder. Jag anser att det är en rimlig tanke. Att integrera utvecklingsstörda i 
samhällslivet utan att de får vara bosatta i samma områden som andra människor tror jag 
förlorar i kraft. De fyra utvecklingsstörda som jag intervjuat har egna lägenheter i område 
bland andra människor. Mina informanter som är omsorgspersonal och arbetar dessa 
gruppbostäder får ta del i processen med att integrera de boende i samhället. Jag såg inget 
särskilt som utmärker att det är gruppboende för utvecklingsstörda i husen. Att en egen 
lägenhet är viktigt för att utvecklas framkommer även i Bibbi Ringsby Janssons undersökning 
(Ringsby Jansson 2002 s. 261f). Det framkom även att vissa boendechefer ansåg att 
gemensamma lokaler var negativt för utvecklingsstördas utveckling. I de gruppboenden jag 
var och intervjuade hade de en gemensam lokal där de lyssnar på högläsning, lånar böcker 
och fikar tillsammans. Jag är inte av samma åsikt som de boendechefer som tycker att dessa 
lokaler är hämmande för utvecklingen. Jag förstår varför de vill ha en motpol till 
institutionerna där de utvecklingsstörda inte fick samma möjlighet att utvecklas. Men jag 
tycker att det är att gå till överdrift att helt ta bort gemensamma utrymmen. Mina informanter 
kan själva välja om och hur mycket de använder sig av detta utrymme. De har en egen 
lägenhet där de kan tillbringa sin tid om de vill.     
 
Att vara bosatt i ett område där det bor personer som inte är utvecklingsstörda behöver inte 
innebära att det utvecklas sociala relationer mellan utvecklingsstörda och inte 
utvecklingsstörda. När institutionerna lades ner var förhoppningen att utvecklingsstörda skulle 
få kontakt med icke utvecklingsstörda i och med att utvecklingsstörda bosatte sig i vanliga 
bostadsområden (Tideman 2004 s. 135). Snarare är det de svaga band som Ringsby Jansson 
talar om som utvecklats. Svaga band innebär att man hälsar och småpratar med andra utan att 
relationen fördjupas (Ringsby Jansson 2002 s. 204). Dagny har från sin lägenhet bra översikt 
över de personer som passerar området och känner igen många som bor i området. Hon säger 
också att hon brukar samtala med vaktmästaren. De talar om cyklar som står i vägen och 
sopor som ligger överallt. De samtalar med varandra och småpratar lite då och då. Jag tror att 
den kontakt som Dagny får genom att småprata med andra är mycket värdefull för henne.  
Tideman talar om vardagslivets naturliga segregering som innebär att icke utvecklingsstörda 
oftast inte väljer utvecklingsstörda till vänner. (Tideman 2004 s. 135) Det ligger nog mycket i 
det han säger och de kontakter som utvecklingsstörda får med icke utvecklingsstörda hör nog 
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för det mesta till det ytligare slaget och är av kontakten svaga band. Som Ringsby Jansson 
skriver så blir de utvecklingsstörda oftast bemötta vänligt och är accepterade (2002 s. 193).  
 

12.3 Tillgänglighet 
 
Tillgängligheten kan påverka möjligheten till att få ta del av kulturlivet. När det gäller 
bibliotekets tillgänglighet har de intervjuade personerna med utvecklingsstörning olika 
åsikter. Biblioteket bör var anpassat för de olika behov människor har, det ska vara lätt att 
hitta i bibliotekets lokal för att de utvecklingsstörda ska kunna orientera sig 
(Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 35). Camilla och Erik har inga problem att 
själva ta sig fram i biblioteket och de säger att de inte har några problem att hitta. Både Erik 
och Dagny nämner skyltarna som biblioteket har för att visa på de olika avdelningarna och det 
framkommer att det är bra skyltat. Fanny är den av de intervjuade som inte anser att det är lätt 
att hitta inne på biblioteket. Fannys upplevelse av biblioteket är att det inte är lättillgängligt. 
Ett besök på biblioteket i sällskap med någon som har kunskap om hur biblioteket ser ut och 
fungerar tror jag kan ge Fanny en annan bild av biblioteket. Förutom att kunna hitta och ta sig 
fram så bör det finnas material som är lättläst (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 
35). I min undersökning säger de utvecklingsstörda att de inte har några problem att hitta det 
de är ute efter. Det framgår att de är nöjda med utbudet av lättlästa böcker förutom att Camilla 
skulle vilja att ett större utbud av en viss sorts litteratur. Jag tycker det är roligt att se att de 
utvecklingsstörda jag intervjuat får tag i den litteratur de vill och att de är nöjda med utbudet 
biblioteket har.  
 

12.4 Bemötande 
 
Bemötandet av de utvecklingsstörda är viktigt, det räcker inte med att förse de 
utvecklingsstörda med material. För att integreringen ska vara tillfredsställande behöver 
kvaliteten på bemötandet vara bra. (Handikappombudsmannen 2003, s. 15) Eftersom två av 
de intervjuade inte är några flitiga biblioteksbesökare har de svårt att yttra sig om 
bibliotekariernas bemötande. Men Erik som ofta är på biblioteket säger att personalen där är 
”snälla och klämmiga” och att han den hjälp han får är han mycket nöjd med. Camilla ber 
personalen om hjälp ibland och hon anser att de brukar kunna hjälpa henne på ett bra sätt. De 
två bibliotekarierna Annika och Berit anser att de skulle behöva mer utbildning i hur de ska 
bemöta utvecklingsstörda i sitt arbete på biblioteket. Att inte ha kunskap om olika 
funktionshinder skapar oro och osäkerhet i mötet. De menar att genom att få utbildning om 
funktionshinder kan denna ängslan försvinna och bibliotekarien känner sig mer säker i 
situationen. Det är intressant att de båda resonerar över att det krävs mer utbildning i hur 
bemötande bäst kan ske. Det visar att det finns en vilja att förändra. Jag tycker det är synd att 
biblioteket inte ordnar mer utbildning i detta.   
 

12.5 Minoritetsgrupper  
 
Young talar om olika minoritetsgrupper och några som tillhör minoriteten är kvinnor, svarta 
och funktionshindrade. Hon menar att man kan tillhöra mer än en grupp samtidigt och att det 
finns stora skillnader inom en och samma grupp. (Young 2000, s. 122f) Mina fyra 
utvecklingsstörda informanter tillhör gruppen utvecklingsstörda. Mitt intryck är att de är fyra 
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väldigt olika personer. De är olika gamla, båda könen finns representerade, olika intressen och 
olika funktionshinder. Men trots alla olikheter som kan finnas inom samma grupptillhörighet 
menar Young så är det viktigt att göra sig hörd (2000, s. 132). Jag förstår hennes resonemang 
och för mina fyra informanter är utvecklingsstörningen gemensam och denna gemensamma 
nämnare anser jag vara viktig. Alla läser dessutom och använder sig av den lättlästa 
litteraturen och biblioteket i någon form. Pateman diskuterar även han minoritetsgrupper och 
hur samhället ofta exkluderar minoritetsgrupper. Han ser det från bibliotekets synvinkel och 
menar att biblioteket inte underlättar för att få dessa grupper integrerade i samhället. Han 
säger att bibliotekarierna tänker för mycket på att organisera sitt eget arbete när de istället bör 
tänka på de som är i behov av deras hjälp. Ett sätt att lösa problemet är att bibliotekarierna 
reagerar över situationen som råder och skaffar sig information om de utsatta grupperna. Både 
Annika och Berit är överens om att det behövs mer utbildning. Pateman menar att genom att 
ilskna till och använda sin kunskap kan de komma långt. Men det är främst genom att tala 
med de personer som är utsatta som det går komma åt en lösning på problemet. De grupper 
som det gäller kan då få vara med och påverka. (Pateman 2002, s. 19) Tidigare skickades det 
endast ut boklådor till gruppbostäderna. Bibliotekarien Annika säger också att det i stort var 
det enda sättet där utvecklingsstörda kom i kontakt med biblioteket. Hon talar om att det skett 
en förändring till det bättre. Genom att de utvecklingsstörda nu i större utsträckning själva 
kommer till biblioteket finns där en naturlig kontakt. Bibliotekarierna kan då få veta lite mer 
om vad de utvecklingsstörda är ute efter och vad de saknar. Det är de svaga grupperna i 
samhället som visar om samhället lyckats med integreringen (Emanuelsson 2004, s. 105f). 
Det är svårt att få fram information om vad utvecklingsstörda är intresserade av om 
bibliotekarierna aldrig får kontakt med dem. Genom den personliga kontakten är jag 
övertygad om att bibliotekarierna kan skapa sig en bild av utvecklingsstörda och deras 
intressen.   
 

12.6 Bibliotekets betydelse 
 
Biblioteket är en plats där alla i samhället har tillträde och kan använda sig av de tjänster som 
biblioteket erbjuder. Annika och Berit är båda övertygade om att biblioteket är viktigt för de 
utvecklingsstördas integrering i samhället. Annika talar om att biblioteket kan bidra till 
livskvalitet och delaktighet. För mig så besitter bibliotekarier stor makt. Som jag ovan tagit 
upp kan bibliotekarierna till viss del styra över tillgängligheten. Jag tror att bibliotekarier som 
inte utbildats och har kunskap om utvecklingsstörning och funktionshinder medvetet eller 
omedvetet kan undvika utvecklingsstörda. Då blir kvaliteten på bemötandet dåligt vilket i sin 
tur kan innebära att de utvecklingsstörda blir avskräckta. Biblioteket har stor makt att styra 
över exempelvis beståndet och lokalen. Emanuelsson forskar om personer som har makt att 
förändra situationen för utsatta människor och de som besitter makt har chansen att ändra på 
möjligheten för alla att vara delaktiga.. Enligt Emanuelsson bygger integrering på tanken om 
demokratisk människosyn (Emanuelsson 2004, s. 105f). Genom projektet där läsombud 
utbildades var förhoppningen att de utvecklingsstörda skulle komma närmare litteraturen och 
läsningen. Ett sätt att undersöka om samhället är integrerat är genom att titta på de svaga 
grupperna (Emanuelsson 2004, s. 105f). Det verkar vara svårt att nå ut till all omsorgspersonal 
och i min undersökning framkommer det att på varje gruppboende oftast inte finns mer än ett 
läsombud. Jag vet inte om biblioteket även riktar sig till andra yrkesgrupper för att visa på 
utbudet av anpassade medier. Men det kanske vore en idé.  
 
Biblioteket där Annika och Berit arbetar kan erbjuda olika medier för de som har svårt att läsa 
vanliga böcker och tidningar. Till exempel har biblioteket en specialanpassad dator, lättläst 
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litteratur och talböcker. När biblioteket kan erbjuda en variation av medier finns det större 
möjlighet att biblioteket blir öppet för alla. Annika och Berit tror att bibliotekets lokal kan 
vara lite skrämmande för de utvecklingsstörda på grund av storleken. Att biblioteket är stort 
kan innebära att de utvecklingsstörda har svårt att hitta. Annika har ordnat med visningar för 
de utvecklingsstörda där hon visat hela bibliotekslokalen. Hon vill att de ska få en inblick i 
verksamheten. Dessa visningar kan innebära att biblioteket inte verkar så skrämmande. Som 
jag tidigare nämnde så anser Fanny att det är svårt att hitta i biblioteket. Möjligtvis tycker 
Fanny att lokalen är stor och skrämmande som Annika och Berit antar att många 
utvecklingsstörda upplever biblioteket. Det kan vara så att Fanny ändrar åsikt om hon får vara 
med på en av Annikas visningar. En visning av en kunnig person där det finns möjlighet att 
ställa frågor om sådant som rör biblioteket och dess tjänster tror jag kan ändra inställning till 
biblioteket. 
 

12.7 Bibliotekets användningsområden  
 
När det gäller Skot-Hansens och Anderssons modell är den gemensamma faktorn för alla 
intervjuade biblioteket som kulturcenter. Biblioteket har en betydelsefull uppgift att förse sina 
användare med skönlitteratur. Det framkommer i mina intervjuer att den lättlästa litteraturen 
är uppskattad och utbudet tillfredsställande. För omsorgspersonalen har läsombudsprojektet 
inneburit att de fått upp ögonen för vilket utbud biblioteket har. Det är roligt att se att 
projektet som Annika talar så varmt om och är inblandad i, har haft inverkan på 
omsorgspersonalen. Camilla och Erik är lite av allätare på biblioteket. De använder 
biblioteket till flera syften och ett användningsområde är som socialt center. Camilla går dit 
med vänner och det händer att Erik stöter på bekanta på biblioteket. Annika och Berit håller 
med om att biblioteket kan fungera som en mötesplats där man kan sitta och läsa, låna böcker 
eller sitta och prata. För att biblioteket fullt ut ska fungera som ett socialt center krävs det nog 
lite mer från både bibliotekarierna och omsorgspersonalen. Annika talar om att hon önskar att 
biblioteket kunde göras lite mysigare, lite som Karlskoga bibliotek. Det skulle skapa en mer 
inbjudande atmosfär. Med tanke på att biblioteket fungerar som socialt center för två av mina 
intervjuade så kanske bibliotek kunde arbeta lite mer på att erbjuda en atmosfär som lockar till 
sociala möten. Jag tror även att det skulle ha positiv inverkan på de som inte är 
biblioteksbesökare idag. Bibliotekarierna skulle kunna arbeta med att få avdelningen för 
lättläst litteratur, talböcker och liknande specialmedier att bli mer inbjudande med exempelvis 
soffor.   
 

12.8 Omsorgspersonalens engagemang  
 
I arbetet med att integrera de utvecklingsstörda i samhället krävs det kunskap om 
utvecklingsstörning. Emanuelsson skriver om integration i skolan och hur viktigt det är att 
lärarna är insatta i olika funktionshinder (Emanuelsson 2004, s. 113). Han menar att det är 
väsentligt att andra lärare på skolan också besitter kunskaper i funktionshinder för att 
underlätta integrationen. Omsorgspersonalen arbetar med utvecklingsstörda som är bosatta i 
gruppbostäder. Alla boende är utvecklingsstörda men graderna och funktionshinder kan skilja 
sig åt. Till skillnad från lärarna som behöver har kunskap om funktionshinder och hur de ska 
integrera eleverna i klassen behöver inte omsorgspersonalen tänka i samma banor. Alla 
boende är utvecklingsstörda men har olika behov. Så för omsorgspersonalen är det snarare så 
att de behöver ta hänsyn till de boendes olika situationer och därefter arbeta med 
integrationen. Som omsorgspersonal är det viktigt att försöka inspirera de utvecklingsstörda 
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till olika kulturaktiviteter. Enligt Bakk och Grunewald kan det vara svårt för de 
utvecklingsstörda att själva föreslå aktiviteter och omsorgspersonalen har ett ansvar där. 
(1998, s. 298). Jilsén och Johanssons intervjupersoner säger också att kultur är viktigt för 
utvecklingsstörda precis som för alla andra. Att få ta del av litteratur skapar en känsla av 
delaktighet och ger livskvalitet. (Jilsén & Johansson 2004, s. 53) Både Helena och Gunilla är 
utbildade till läsombud, en utbildning som de båda var mycket nöjda med. De har genom sin 
utbildning fått kunskap om hur viktigt det är med litteratur och information som är anpassad 
för de utvecklingsstörda. De har som läsombud uppgiften att se till att de utvecklingsstörda får 
tillgång till lättläst material. En annan uppgift som ingår är att hjälpa de som har svårt att 
själva läsa genom högläsning och att finnas till hands för de som behöver hjälp. Helena har ett 
stort intresse av att läsa och brinner för läsning. Hon är liksom Gunilla det enda läsombudet 
på gruppbostaden där de arbetat. Både Helena och Gunilla säger att intresset för att utbilda sig 
till läsombud inte är särskilt stort hos den övriga personalen. Det framkommer i Bibliotekens 
särskilda tjänster att gruppbostäder där det finns läsombud har en mycket mer positiv 
inställning till litteratur än de gruppbostäder där läsombud inte finns (1999 s. 67ff). Jilsén och 
Johansson skriver om eldsjälar i sin magisteruppsats. Dessa eldsjälar beskrivs som 
nyckelpersoner på sina arbetsplatser mycket beroende på att det oftast enbart finns en person 
på arbetsplatsen som har ett så stort engagemang (Jilsén & Johansson 2004, s. 66). De två 
personer ur omsorgspersonalen jag intervjuat kan mycket väl ses som eldsjälar. De är 
ensamma på sin arbetsplats som läsombud vilket Jilsén och Johansson säger är vanligt för 
eldsjälar. Helena och Gunilla visar ett engagemang i sitt arbete med att arbeta som läsombud. 
Helena driver till exempel en läsecirkel på gruppboendet som visar på hennes stora intresse. 
Om de skulle sluta sitt arbete på gruppbostaden är det kanske ingen annan som vill fortsätta 
och ta över. Det skulle innebära att de utvecklingsstörda går miste om mycket som biblioteket 
kan erbjuda. Helena säger att hon tycker det är synd att inte fler använder sig av biblioteket. 
Hon får själv ut så mycket bara genom att browsa i hyllorna och insupa atmosfären i 
biblioteket. Det är inte enbart av eget intresse och på grund av läsombudsutbildningen som 
Helena och Gunilla arbetar med litteratur och samhällsinformation. Även om deras personliga 
engagemang väger tungt har de lagar att rätta sig efter. Enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade har de skyldighet att se tillgängliggöra kulturlivet för de 
utvecklingsstörda. Lagen säger att de utvecklingsstörda ska få leva på samma villkor som 
resten av befolkningen. Full delaktighet är ett av honnörsorden. Socialtjänstlagen är inne på 
samma linje och talar om delaktighet och att kunna leva som andra. 
 

12.9 Samhällsinformation  
 
Förutom att förse de utvecklingsstörda med skönlitteratur så finns det även annat som är 
betydelsefullt att kunna få ta del av. För att känna sig delaktig i samhället är det viktigt att 
kunna ta del av litteratur, information och nyheter. Bakk & Grunewald påtalar att 
samhällsinformationen bör finnas i ett format som de utvecklingsstörda kan ta till sig (1998, 
s.299). En tidning som är anpassad för utvecklingsstörda är 8 Sidor och den berör ämnen som 
vilken annan nyhetstidning som helst men den skriv på lättläst svenska (Informationsbroschyr 
från Centrum för lättläst). Biblioteket har ett stort ansvar när det gäller att visa upp och 
förmedla det de har för de utvecklingsstörda. Helenas gruppboende visade intresse för 
tidningen och prenumererade på den. Tidningen är mycket uppskattad av min ena 
intervjuperson Erik som ofta läser den. Han säger att den är väldigt bra. Gunilla påpekade att 
intresset för denna tidning inte var så stort på gruppboendet där hon arbetar. De 
utvecklingsstörda var mest intresserade av att få läsa om vad som händer i Staden. 8 Sidor rör 
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nyheter som händer i Sverige och hela världen. Dagny säger att hon läser tidningen när det är 
något som hänt men annars bläddrar hon mest igenom den som hastigast. 
 
Helena och Gunilla talar inte om biblioteket som ett socialt center för de utvecklingsstörda. 
De boende tar sig själva ner till biblioteket eller så lånar de från boklådan. Jag tror att det 
skulle vara positivt för de utvecklingsstörda om omsorgspersonalen tog med dem till 
biblioteket och lät de boende flanera i biblioteket. Det tror jag skulle vara ett effektivt sätt att 
introducera biblioteket. För att de utvecklingsstörda ska kunna integreras i samhället på ett 
positivt sätt anser jag det vara nödvändigt att de själva få uppleva biblioteket och allt vad 
biblioteket kan användas till. Att i sällskap med någon besöka biblioteket och som vet hur det 
fungerar skapar trygghet. Det skulle vara gynnsamt för de utvecklingsstörda att själva få ta del 
av bibliotekets tjänster och uppleva biblioteket på plats. Det kan vara svårt att förstå till vad 
och hur biblioteket används om man inte själv varit där. Att bara prata om biblioteket tror jag 
inte räcker. Omsorgspersonalen har många viktiga uppgifter i sitt jobb och en av dessa 
uppgifter är att introducera nya aktiviteter. Enligt Bakk och Grunewald är det svårt för 
utvecklingsstörda att själva föreslå sysselsättningar som de inte provat tidigare (1998, s. 298). 
Utvecklingsstörda som inte använt sig av biblioteket tidigare är kanske inte medvetna om de 
möjligheter som biblioteket erbjuder i form av litteratur, filmer, musik och information.   
 
Det har hänt mycket sedan institutionerna försvann och mycket går åt rätt håll för att integrera 
utvecklingsstörda i samhället. De utvecklingsstörda bor i dag i egna bostäder, alla mina fyra 
informanter är boende i gruppbostad med en egen lägenhet. Förutom att ha ett eget boende 
anser jag att det är viktigt att de utvecklingsstörda använder biblioteket. De olika cirklarna i 
Skot-Hansens och Anderssons modell ger en fingervisning om vad som är viktigt för 
biblioteket att arbeta med. Vilken profil biblioteket väljer att satsa mest på borde utgå från hur 
användarna använder sig av biblioteket. Som Young (2000, s. 141) och Pateman (2002, s. 19) 
säger så kommer man närmare en lösning genom att låta de grupper det gäller vara med och 
göra sina röster hörda.  
 

12.10 Bibliotekariernas arbete  
 
Biblioteket i Karlskoga arbetade med att ta fram en särskild avdelning för den lättlästa 
litteraturen som fick namnet Läsestugan, och biblioteket fick en utmärkelse för detta arbete  
(Eklund 1994, s. 10f). Det är inte alltid så enkelt att få ett biblioteket tillgängligt för alla i 
samhället. Biblioteket i Karlskoga tillsatte en referensgrupp där bland annat FUB ingick för 
att få experthjälp i samband med byggnationen av Läsestugan (Eklund 1994, s. 10f). 
Karlskoga undgick på så vis kanske de största fällorna då de planerade i samråd med personer 
som har stor kunskap. Biblioteket i Karlskoga hade även samarbete med tre utvecklingsstörda 
personer i samband med byggnationen av Läsestugan (Eklund 1994, s. 10f). Jag tror att 
biblioteket tjänar mycket på att fråga och blanda in de utvecklingsstörda i arbetet med att 
utforma biblioteket. Biblioteket skulle kunna fråga de utvecklingsstörda vad de gör på 
biblioteket och hur de vill att biblioteket ska se ut. Annika och Berit känner till biblioteket i 
Karlskoga men är osäkra på om de vill avskilja de specialanpassade medierna i sitt bibliotek. 
Annika säger att om det fanns möjlighet skulle det kunna göras lite mysigare i biblioteket, 
som i Karlskoga där det är lite ombonat med soffa, bord och matta. Hon menar att det skulle 
kunna skapa en trevligare miljö som inbjuder till att sitta ner i lugn och ro. Det har gått ett 
antal år sedan Karlskogas bibliotek fick sin utmärkelse och i dag ser synen möjligen lite 
annorlunda ut. Som jag ser det så kan biblioteket i Staden själva välja ut de bästa bitarna ur 
Karlskoga bibliotek och andra bibliotek de studerat. En sak som är gemensamt hos de två 
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biblioteken är att de tänkt på placeringen av litteraturen i förhållande till informationsdisken. 
Bibliotekarierna ser avdelningen lätt och kan upptäcka om någon behöver hjälp. Som både 
Annika och Berit beskrivit så ligger deras lättlästa litteratur, de talböcker, den 
specialanpassade datorn och de andra anpassade medierna, mitt i biblioteket. På sätt och vis 
skulle jag vilja påstå att det är en egen liten avdelning då de samlat alla specialmedier 
tillsammans. Men en sak som skiljer Stadens bibliotek från Karlskoga bibliotek är att 
avdelningen inte är avskärmad. Biblioteket där jag genomförde mina intervjuer har det luftigt 
och det finns ingen tydlig gräns man kliver över för att hamna bland lättlästa böcker. Det går 
fortfarande att se andra människor och annan litteratur. Biblioteket skulle kunna arbeta mer 
för att få de utvecklingsstörda intresserade av att komma till biblioteket. Eventuellt skulle 
biblioteket kunna gå ut i gruppbostäderna och berätta om biblioteket. Under projektet i 
Katrineholm ordnades visningar av biblioteket för de utvecklingsstörda i staden. 
Bibliotekarien som höll i dessa visningar såg till att de utvecklingsstörda fick se hela 
biblioteket (1991, s. 24f). På samma sätt ordnade Annika visningar av biblioteket där hon 
resonerade att det var viktigt att hela biblioteket visades upp. Både bibliotekarien i 
Katrineholm och Annika nämner platser i biblioteket där litteratur som rör staden och dess 
omnejd finns. Genom att göra sådana visningar av biblioteket är jag av uppfattningen att 
tillgängligheten blir bättre. Om man får insikt i det man inte riktigt känner till blir det lättare 
att förstå. De utvecklingsstörda som går på dessa visningar tror jag får lite lättare att hitta i 
lokalen. Det är också ett sätt att bekanta sig med bibliotekarier. Om en bibliotekarie först gör 
besök i gruppbostäder och talar om biblioteket vore en visning av biblioteket en bra 
uppföljning. Som det ser ut nu har biblioteket föreläsningar för läsombuden. Biblioteket har 
även föreläsningar som riktar sig till alla i Staden. Jag tror att det skulle vara intressant och 
roligt att ha föreläsningar på biblioteket som riktar sig till de utvecklingsstörda. Då kan 
exempelvis författare till lättlästa böcker komma och berätta.  
 

12.11 Integrering 
 
Söder talar om fysisk, funktionell, social och samhällelig integrering. Genom att de 
utvecklingsstörda har egna lägenheter och bor i områden bland andra människor är den 
fysiska integrationen delvis uppfylld. Biblioteket är öppet för alla och en bra plats för 
integration av utvecklingsstörda. Både Emanuelsson (2004, s. 101) och Hill (2001, s. 95) talar 
om ”en skola för alla”. Skolan står för en plats där alla i samhället är välkomna. Jag tänker att 
man istället för ”en skola för alla” kan säga ”ett biblioteket för alla”. Biblioteket är öppet för 
alla i samhället och alla som vill kan besöka och använda sig av biblioteket och dess tjänster 
utan att det kostar. Alla använder sig av samma ingångar och samma lokal vilket talar för en 
fysisk integrering. Biblioteket uppfyller även kraven för funktionell integrering då alla i 
biblioteket har tillgång till och använder sig av samma resurser. Jag tycker det är väsentligt 
för en lyckad integrering att de utvecklingsstörda får ta del av de resurser som finns i 
samhället som alla andra. När de utvecklingsstörda använder sig av biblioteket är de fysiskt 
och funktionellt integrerade. Det kan vara svårare att uppfylla den sociala integreringen på 
biblioteket. Söder talar om att fysisk och funktionell integrering kan fungera som en ingång 
till social integrering (Söder 1979, s. 105f). Han nämner också att det oftast inte är så att det 
utvecklas till sociala relationer på grund av fysisk och funktionell integration. Men i de fall 
där sociala relationer förekommer har det funnits samband med den fysiska integrationen. 
Tideman (2004 s. 135) talar om vardagslivets naturliga segregering och Ringsby Jansson 
(2002 s. 204) om svaga band. Jag tror att det ligger något i Tidemans och Ringsby Janssons 
resonemang om att utvecklingsstörda har svårt att få vänner bland icke utvecklingsstörda. 
Men jag vill samtidigt tro att biblioteket har en miljö som kan vara gynnsam för att skapa 



 57 

sociala kontakter. på biblioteket rör det sig mycket människor varje dag.  Även kontakt med 
personer som innebär att man hälsar och småpratar med varandra är värdefulla. På biblioteket 
kan relationer uppstå mellan personer som är utvecklingsstörda och som inte skulle träffats 
annars. Att utvecklingsstörda är integrerade i samhället behöver inte nödvändigtvis innebära 
att de har vänner som inte är utvecklingsstörda. Ett bibliotek kan fungera som en plats för 
social integrering och mötesplats där utvecklingsstörda umgås med andra utvecklingsstörda.  
 
Man skulle kunna se det ur ett större perspektiv och tänka på biblioteket som en bild av 
samhället i stort. Speglar biblioteket hur det ser ut i samhället? Går det att se på biblioteket 
om samhället har lyckats  med att integrera de utvecklingsstörda? Biblioteket jag undersökt 
har arbetat med att utbilda läsombud. Läsombuden använder sig av sina kunskaper de 
insamlat under läsombudsutbildningen i sitt arbete som omsorgspersonal. Om de får de 
utvecklingsstörda att använda sig av biblioteket i större utsträckning än tidigare har de 
kommit en bit närmare integration. Det sprider sig som ringar på vattnet. När det gäller 
omsorgspersonalen och svaren på mina frågor så kan deras läsombudsutbildning göra att 
svaren inte är representativa för hela deras yrkeskår. De två intervjuade, Helena och Gunilla 
var ensamma om att vara läsombud på sina arbetsplatser. Alltså utgör de en liten del av denna 
yrkesgrupp. Vad jag förstått av att intervjua Helena och Gunilla men även Annika och Berit 
så finns det oftast inte mer än en person på varje gruppboende som är läsombud. Annika 
arbetar för att det ska bli fler och är hoppfull för att det så ska bli framöver. 
 

12.12 Metodvalet 
 
Metoden jag använt mig av för att få svar på de frågor jag hade anser jag varit lämplig. Det 
hade varit svårt att göra undersökningen på annat vis och få fram något material att använda 
sig av. Jag är glad att jag gjorde kompletterande intervjuer när jag insåg att jag behövde mer 
material. Det skulle kunna diskuteras om huruvida man ska intervjua de utvecklingsstörda då 
de kan ha svårt att förstå vad det innebär att delta i en undersökning. Men jag har inte skrivit 
ut några namn på personer eller staden. Jag tänkte noga över om jag skulle intervjua 
utvecklingsstörda för att få svar på mina frågor. Jag ville inte låta de utvecklingsstörda hamna 
i en position som de inte hade kontroll över. I efterhand är jag glad över att jag intervjuade de 
utvecklingsstörda, det har givit mig mycket värdefullt. Det har varit en positiv upplevelse och 
jag har fått intressant material till undersökningen.   
 

12.13 Förslag till vidare forskning 
 
Jag skulle vilja se mer forskning som rör bibliotekets relation till utvecklingsstörda. Det skulle 
vara intressant att se en undersökning som fokuserar på biblioteket och hur biblioteket arbetar 
för de utvecklingsstörda. Vad kan biblioteket göra för att få biblioteket mer inbjudande?  
 
En annan undersökning jag skulle tycka vara intressant är en närmare studie av 
omsorgspersonalen. En undersökning som tar upp omsorgspersonal och tittar på både 
läsombud och de som inte är läsombud. I min undersökning har jag enbart intervjuat 
omsorgspersonal som är läsombud. Jag skulle vilja se om det skiljer sig mycket mellan 
läsombud och de som inte är läsombud när det gäller frågor som rör biblioteket.  
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Eftersom jag intervjuat utvecklingsstörda och anser att det går att göra med ett positivt resultat 
skulle jag vilja se mer undersökningar som tar upp frågor direkt ställda till de 
utvecklingsstörda. 
 

13. Sammanfattning  
 
Historien har sett brokig ut för utvecklingsstörda och under de senaste 40 åren har det hänt 
mycket som påverkat de utvecklingsstördas situation. Det var under 1960-talet som de stora 
institutionerna började att läggas ner. Istället skulle de utvecklingsstörda integreras i samhället 
och bo bland alla andra i vanliga bostadsområden. Integration var honnörsordet. Integration är 
fortfarande ett ord som används mycket. Vad jag i denna uppsats undersökt är vilken roll 
biblioteket kan ha för de utvecklingsstördas integration i samhället. De frågor jag formulerat 
till arbetet är dessa:   
 
• Hur kan de utvecklingsstörda uppleva biblioteket? 
• Vilken roll kan biblioteket ha för de utvecklingsstördas integration i samhället enligt de 

bibliotekarier och den omsorgspersonal jag intervjuat? 
 
För att få svar på mina frågor ansåg jag kvalitativa intervjuer vara det bästa alternativet. 
Därför genomförde jag intervjuer med totalt åtta personer som befann sig inom tre olika 
grupper. Jag intervjuade fyra utvecklingsstörda boende på gruppboende, två bibliotekarier och 
två ur omsorgspersonalen på gruppboende. Dessa intervjuer ligger till grund för min 
materialinsamling och analys.  
 
För att analysera de intervjuer jag gjort har två teorier varit värdefulla. Det är först en modell 
av Skot-Hansen och Andersson som tar upp bibliotekets olika profiler. Modellen består av 
fyra olika delar som alla står för olika sätt biblioteket väljer att profilera sig efter. De olika 
profilerna är Kulturcenter, Informationscenter, Kunskapscenter och Socialt center. Jag har 
applicerat modellen på de olika intervjuerna och tittat på hur de tre olika grupperna uttrycker 
sig om biblioteket. Den andra teorin jag använt är olika typer av integrering från Söder. Han 
har kommit fram till dessa integrationstyper: fysisk, funktionell, social och samhällelig 
integrering. Förutom teorierna och intervjuerna har jag använt mig av annan litteratur som jag 
ansåg vara viktig. Det är flera projekt och undersökningar som gjorts där alla i någon mån rör 
utvecklingsstörda och/eller bibliotek. Jag belyser även några lagar som är av vikt för de 
utvecklingsstörda och deras integration.  
 
Vad jag fått fram i mitt arbete är att de utvecklingsstörda alla använder sig av biblioteket i 
någon form. Det finns dock en skillnad i hur de använder biblioteket. Det visar sig att inte alla 
fyra utvecklingsstörda intervjupersoner använder sig av biblioteket på plats i 
bibliotekslokalen. Två av dem är flitiga biblioteksbesökare och användare. De två andra 
använder sig enbart den boklåda som biblioteket skickar ut till gruppbostaden. Från boklådan 
får de tag i den litteratur som de vill ha.  
 
De två ur omsorgspersonalen som jag intervjuat arbetar på två olika gruppboenden och har 
båda utbildats till läsombud. De har på så vis fått insikt och utbildning i hur viktigt det är med 
litteratur och information för de utvecklingsstörda. Informanterna visar en vilja att arbeta med 
litteratur i sitt arbete som omsorgspersonal. Den ena driver en läscirkel för de 
utvecklingsstörda boende. Båda av dem är ansvariga för boklådan som gruppboendet får från 
biblioteket. Som det ser ut idag är boklådan den kontakt många av de boende, på 
gruppboendena jag varit på, har med biblioteket. På det ena gruppboendet talar informanten 
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om att hon har planer på att ta med de boende till biblioteket. Det är en önskan hon har och 
hoppas kunna genomföra i framtiden.  
 
De två bibliotekarierna jag intervjuat arbetar på samma bibliotek men har olika 
arbetsuppgifter och arbetsplatser inom biblioteket. Den ena bibliotekarien arbetar inom den 
sociala verksamheten och den andra på barnavdelningen. Deras vitt skilda uppgifter gör att de 
har olika syn på arbetet med de utvecklingsstörda. Min ena informant arbetar med att nå ut till 
de utvecklingsstörda och var inblandad i projektet som gick ut på att utbilda läsombuden. Hon 
har också organiserat visningar av biblioteket för utvecklingsstörda. De är båda övertygade 
om att biblioteket är viktigt för att integrera de utvecklingsstörda i samhället. Biblioteket är 
öppet för alla och det finns där tillgång till en stor mängd litteratur och information i olika 
format. Biblioteket erbjuder en mängd olika medier som är anpassat för utvecklingsstörda, 
bland annat lättläst material. De är överens om att det finns områden som biblioteket behöver 
arbeta med för att det ska bli mer tillgängligt för utvecklingsstörda. Ett viktigt område som de 
båda talar om är kvaliteten på bemötandet. De anser att det behövs mer utbildning i hur de ska 
bemöta utvecklingsstörda på ett bra sätt. Att ha kunskap om olika funktionshinder gör att 
bibliotekarierna känner sig mer trygga och inte så osäkra i mötet med utvecklingsstörda. De 
tror att biblioteket kan vara lite skrämmande för utvecklingsstörda som kommer dit då det är 
en stor lokal. Eftersom biblioteket ser ut som det gör tror de att de utvecklingsstörda kan ha 
svårt att hitta. Men deras förhoppning är att de ska känna att bibliotekarierna alltid kan hjälpa 
till om det är något.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till bibliotekarierna  
 
• Kort om bakgrund. 
 
• Vad har ni för mål när det gäller de utvecklingsstörda? 
 
• Finns det några kommunala styrdokument?  
 
• Har biblioteket egna mål? 
 
• Vad har ni för medier för de utvecklingsstörda? (datorer, lättläst osv.)  
 
• Hur är de placerade? 
 
• Har ni haft någon kontakt med Centrum för lättläst? 
 
• Har ni något samarbete med läsombuden i staden, kommunen?  
 
• Hur ser det ut? 
 
• Hur tror ni att de utvecklingsstörda uppfattar biblioteket? 
 
• Tror du att biblioteket spelar någon roll för de utvecklingsstördas integration i samhället? 
 
• Hur? 
 
• Karlskoga bibliotek har en speciell avdelning för LL, Läsestugan, är det något ni tycker är 

bra? 
 
• Kan det försvåra integrationen tror ni?  
 
• Har bibliotekarierna någon utbildning/handledning i hur man bemöter utvecklingsstörda?  
 
• I så fall: i vilken form? Konferenser? Böcker? Informationsbroschyrer? Varifrån kommer 

utbildningen?   
 
• Hur gör ni för att nå ut till de utvecklingsstörda? 
 
• Har ni sett någon förändring över tid? Är det fler som kommer till biblioteket nu? 
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Bilaga 2  
 

• Tycker du om att läsa? 

• Har du några favoritböcker? (Har du några böcker du tycker mycket om?) 

• Vad tycker du om biblioteket? 

• Brukar du be de som jobbar på biblioteket om hjälp?  

• Vad gör du på biblioteket? (Läser på plats? Lånar böcker, musik eller annat?) 

• Har du varit på biblioteket sen du var liten? 

• Om inte, varför? 

• Brukar du hitta det du är ute efter? 

• Har du lånat böcker själv på biblioteket? Eller hjälper någon från gruppboendet eller 

bibliotekarierna till? 

• Tycker du att det är lätt att hitta i biblioteket?  

• Om inte, varför och vad är svårt? 
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Bilaga 3 
 
 
• Kort om bakgrund? 

• Hur länge har du arbetet på gruppboende? 

• Vem är det som tar initiativet att ta sig till biblioteket? Boende eller personal? 

• Hur många har utbildats till läsombud? 

• Hur ser du på den utbildningen? 

• Vad innebär det att vara läsombud? 

• Hur arbetar ni med böcker och läsning på gruppboendet? 

• Hur ser du på biblioteket som en viktig del i integrationen? 

• Har du sett någon förändring av biblioteket för de utvecklingsstörda över tid? 

• Har bemötandet förändrats över tiden? (på biblioteket)(övrigt) 

• Samarbetar ni något med biblioteket?  

• Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


