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Abstract: The purpose of this masters´ thesis is to examine the attitudes of public librarians 
towards easy-to-read literature and see whether a connection between these attitudes and 
accessibility can be made. The study has been performed with a qualitative approach and consists 
of four depth interviews with emphasis on how librarians relate to and experience easy-to-read 
literature and its´ users. As complement to the depth interviews, two micro interviews were 
made. The study can be seen as a follow up to a survey I made 2005, commissioned by The 
centre for Easy- to-Read. As analytical tools the cultural sociological theories of Pierre Bourdieu, 
with his concepts field, cultural capital and habitus, have been used.  
 
The results show that easy-to-read literature often seems to be disregarded at public libraries, and 
that the cause for this seems to have several facets. The following three main interrelated themes 
and factors are discernable from the empirical material: lack of knowledge (both in relation to the 
literature and the users), snobbery and feelings of shame. Lack of knowledge is related to a lack 
of education in the area of special media in large. An attitude of snobbishness is discerned in the 
area of special media in general and easy-to-read literature takes a position far down in the rather 
hierarchical institution of public libraries. Low wages as well as low status are said to be common 
to the area. In the analysis this is linked to the general low position of the easy-to-read literature 
in the literature field as a whole. In accordance with this there is as well little symbolic capital and 
power to gain, whether you be a librarian, producer, author or publisher. The general associations 
connected to easy-to-read literature as being dull and uninteresting can probably be seen as a 
consequence of low expectations from all operators involved. The last factor; feelings of shame, 
seem to be prominent in connection with this kind of literature. The informants avoid showing 
users the easy-to-read literature, considering it shameful to assume that the user has a reading 
disability. Taken together, these factors make the accessibility of the easy-to-read literature at the 
public libraries unsatisfying. 
 
Nyckelord: tillgänglighet, folkbibliotek, lättläst, läs- och skrivsvårigheter, människosyn, 
maktstrukturer, Honneth, Bourdieu. 
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1. Inledning  
Vår kultur bygger inte bara på läsförmåga, utan minst lika mycket på att uppskatta och tillägna oss 
läsningen så som vår kultur vill att vi ska. På en vägg på entréplan på Stockholms huvudbibliotek 
stod för ett par år sedan följande citat: ”Det är en människas plikt att äga böcker. Ett bibliotek är 
ingen lyx, utan tillhör livets nödtorft.” (Henry Ward Beecher).1 
 
Som hängiven läsare minns jag drivkraften jag hade till att lära mig läsa, och känslan av triumf 
och frihet i samband med att jag knäckte koden. Biblioteket stod plötsligt till mitt förfogande, en i 
mina ögon märklig värld med torra bibliotekarier och böcker som genom sambindningens 
försorg såg nästan likadana ut – men som bakom sitt tråkiga yttre dolde skönhet och spänning. 
Fascinationen i att kunna ta del av andra människors tankar och världsbilder, genom 
skönlitteratur såväl som facklitteratur, har sannolikt bidragit till valet av utbildning och det jobb 
som skolbibliotekarie jag har idag. 
 
Till biblioteket där jag arbetar kommer unga människor med en helt annan inställning till läsning 
och litteratur. Hur har jag som bibliotekarie förhållit mig till det? Har jag betraktat elever som 
haft en uttalad kritisk hållning till läsning och böcker som lidandes av någon sorts brist och i så 
fall, vad för sorts brist? Jo, ibland har det föresvävat mig att människor med ointresse för läsning 
också skulle ha ett ointresse för andra människor och sin omvärld, som i sin tur skulle bottna i 
brist på fantasi och inlevelseförmåga. 
 
Idag har jag börjat omvärdera och se det sorts osynliga våld jag utsatt eleverna för, i form av 
dolda inte uttalade förebråelser om en odefinierbar brist (som de underförstått skulle kunna göra 
något åt). Exempel på uttalanden från unga med läsmotstånd är:  
Jag har hellre tråkigt än läser en bok. 
Jag diskuterar hellre omvärldsfrågor än läser om dem. 
Till och med. när jag sitter på ett tåg, vill jag hellre tänka mina egna tankar än läsa någon annans.  
 
Dessa uttalanden är egentligen inte så svåra att förstå - och behöver inte peka mot ett torftigt 
inre. Tvärtom. De får stöd av bl.a. filosofen Arthur Schopenhauer när han skriver: The safest way 
of having no thoughts of one´s own is to take up a book every moment one has nothing to do” - 
förmodligen en hälsosam antidot till den läsmission som bibliotekarier så ofta ser sig kallade till. 
Schopenhauer talar om konsten att inte läsa, d.v.s. vikten av att utveckla det egna tänkandet på 
egen hand (Järv 1970, s. 105).  
 
Paradoxalt nog ligger det i uppsatsens syfte att just propagera för rätten till lättläst och ifrågasätta 
den mer eller mindre bortsedda roll den har på folkbiblioteken. Min önskan är att alla som inte är 
så bra på att läsa ändå ska få alla möjligheter till att läsa – och därmed sällar jag mig till leden med 
den typiska bibliotekariens kall: att väcka och stimulera läslust. Kanske ska böcker betraktas som 
något sekundärt till de original som är vars och ens unika och högst individuella process – en 
process där läsning antingen ingår eller inte ingår. Det absolut avgörande, enligt min mening, är 
att inte koppla läsförmåga till intelligens, empati och andra uppburna kvaliteter, och framför allt 
inte till människovärdet. 
 
Uppsatsens ansats är att försöka verifiera en känsla/uppfattning om att den lättlästa litteraturen 
och dess läsare ofta försummas på biblioteken. Ingrid Sahlin, docent i sociologi, menar att 
forskaren ofta har en vag uppfattning om vilka diskurser som finns i materialet men behöver 
analysen för att verifiera den diffusa känslan (Sahlin 1999, s.94). Som ämne lockade mig den 
lättlästa litteraturen på folkbiblioteket dels därför att jag hade viss förkunskap på området, dels 

                                                 
1 Idag används väggen för en återlämningsmaskin och citatet är borta. 
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därför att frågan om biblioteken eventuellt åsidosätter en stor grupp låntagare är en viktig fråga. 
Biblioteket är ett offentligt rum som jag förväntar mig ska bäras upp av demokratiska ideal och 
där jag önskar bli mött av tillmötesgående och fördomsfri personal.  

 
1.1 Forskningsproblem 
Det finns många studier som pekar på att bibliotekarier ser sig själva som missionärer för 
bildning och förmedlare av kulturarvet, i form av den s.k. goda litteraturen. Med följande studie 
vill jag komplettera bilden med att undersöka hur bibliotekarier förhåller sig till dem som på 
grund av lässvårigheter är hindrade att tillgodogöra sig det som anses som god litteratur, och hur 
bibliotekarier ser på och förhåller sig till den litteratur som anpassats till dem med lässvårigheter. 
Genom att studera informanternas inställning vill jag titta närmare på möjliga barriärer för den 
lättlästa litteraturen och eventuellt se samband mellan bibliotekariers inställning och tillgänglighet. 
 
Som aktör i ett serviceyrke där möten med andra människor är en stor del av arbetet, är det 
viktigt att vara medveten om den ömtåliga situation som förekommer när den ena parten är 
beroende av den andres kapital/resurser/förståelse. Är man en del av underliggande strukturer 
kan en sådan medvetenhet eller öppning te sig närmast omöjlig, därför att man ofta är omedveten 
om sin inställning och eventuella fördomar. Min ansats är att försöka klarlägga och i viss mån 
skapa distans till den information som framkommer i intervjuerna, och därigenom öppna för ett 
ifrågasättande av mina egna attityder.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv titta närmare på 
bibliotekspersonals inställning till den lättlästa litteraturen och dess användare. Med detta vill jag 
belysa eventuella maktstrukturer som ligger till grund för olika värderingar på folkbiblioteket. I 
slutdiskussionen vill jag även dra samband mellan bibliotekariernas inställning och tillgängligheten 
av litteraturen. 
 
1.3 Frågeställning 
Ovan formulerade syfte formuleras i följande övergripande frågeställning:  
Är de lättlästa böckerna och dess användare åsidosatta på folkbiblioteken, och i så fall 
varför? 
 
Denna frågeställning konkretiserar jag i delfrågorna: 
 
- Hur ser inställningen gentemot den lättlästa litteraturen, arbetet runt lättläst och lättlästs 
målgrupper ut hos folkbibliotekarier? 
- Hur kan inställningen gentemot lättläst och lättlästs användare kopplas till olika positioneringar 
på fältet utifrån Bourdieus begreppsapparat och analys om det sociala livet? 
- Finns det samband mellan inställningen till den lättlästa litteraturen och dess användare och 
tillgängligheten av litteraturen? 
 
1.4 Bakgrund 
Enligt Svenska Dyslexiföreningen lider 5-8 procent av befolkningen av betydande läs- och 
skrivsvårigheter och i Skolverkets rapport The foundation for lifelong learning uppges så många som 25 
procent av befolkningen (mellan 16 och 65 år) ha svårt att läsa en vanlig text och uppfyller 
därmed inte grundskolans krav på niondeklassare (se kapitel 2.2, s.11). Detta innebär att 
läsförståelsen är begränsad till texter där informationen redan är välkänd och att en artikel från en 
dagstidning utgör ett problem (Myrberg & Gustavsson & Eriksson 2000, s. 20). 
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1.4.1 Centrum för lättläst och LL-boken 
Regeringen inrättade stiftelsen Centrum för Lättläst (CfLL) 1968 med uppgiften att göra nyheter 
och litteratur tillgängliga för människor som av en eller annan anledning har svårt att läsa. 
Skolöverstyrelsen var initiativtagare till det som började som en experimentverksamhet, men i 
samband med en litteraturutredning samma år kom utgivningen av LL-böcker att föras in i 
kulturpolitiken (1968 års litteraturutredning (1974)). Verksamhetens stadgar är fortfarande 
fastställda av regeringen och har sin utgångspunkt i att alla i ett demokratiskt samhälle har rätt till 
litteratur och information. Verksamheten finansieras genom försäljningsintäkter och statliga 
anslag.  
 
CfLL består av ett bokförlag (LL-förlaget), en tidningsredaktion (8SIDOR), 
läsombudsverksamheten, LL-tjänsten, en marknadsföringsavdelning samt en 
kursverksamhet. LL-förlaget producerar LL-böcker, d.v.s. lättlästa böcker som bygger på 
speciella skrivregler. I texterna används en speciell struktur med s.k. radfall, få bisatser och 
ett kronologiskt händelseförlopp; svåra ord, bildspråk och synonymer används sparsamt. 
En LL-bok kan både vara ett nyskrivet verk men också en bearbetad version av till exempel 
en klassiker. På biblioteket tillhör den lättlästa litteraturen den del av beståndet som kallas 
Särskilda medier, till vilka även talböcker, stor stil, Bok & band och Daisy hör. 
 
LL-förlaget har med LL-boken profilerat och utvecklat den lättlästa boken genom att i 
samarbete med olika forskare utformat ett språk anpassat till målgrupper med läshinder. 
Det finns dock flera förlag som ger ut bearbetade texter och böcker, och ofta är de märkta 
lättlästa på pärmen. CfLL och LL-förlaget har i sin ambition att nå ut med böckerna till 
målgrupperna försökt att på folkbiblioteken driva igenom en egen LL-hylla såväl som 
speciellt inrättade hörnor, så kallade LL-hörnor. Detta har på flera bibliotek verkställts, 
men mer sällan i renodlad form. Här står ofta alla typer av lättlästa böcker. 
 
1.4.2. Om LL-bokens målgrupper 
Från början var produktionen mest riktad till personer med någon form av förståndshandikapp 
men idag strävar man på CfLL efter att få böckerna att nå ut till alla som behöver dem, d.v.s. alla 
som av någon anledning har svårt att läsa en vanlig text.  Personer med autism, afasi, 
hörselnedsättningar, demens, dyslexi, ADHD, psykiska problem och även åldringar, skolbarn, 
invandrare, strokedrabbade och vuxna med brister i utbildningen kan helt eller tidvis passa in i 
målgruppen. 
 
Låntagare med funktionshinder eller låntagare med läs- och skrivsvårigheter som är i behov av 
lättläst har ofta i flera avseenden ett litet kapital - tillhörande ett samhälle där läsförmåga i så hög 
utsträckning är en förutsättning för makt, inflytande och status (se statliga utredningar, kapitel 
2.2; s.11 ). De saknar, räknat med Bourdieus måttstock, mycket av det kapital som dels krävs för 
att överhuvudtaget tillhöra ett fält, dels krävs som insats för att kunna delta i det sociala spelet på 
fältet. En brist på kapital kan göra att denna användargrupp redan från början positioneras i ett 
underläge redan när de stiger in på biblioteket. 
 
1.4.3 Om folkbibliotekets uppdrag  
På en institution finansierad av gemensamma skattepengar förutsätts att alla medborgare får ett 
likvärdigt bemötande och att tillgängligheten är likvärdig. Enligt nationella såväl som 
internationella lagar, förordningar och styrdokument, t.ex. Unesco, FN-stadga, handkapplagen 
och bibliotekslagen ska personer med funktionshinder ges särskilt stöd och uppmärksamhet. I 
bibliotekslagen § 8 står det att folk- och skolbiblioteken ska ägna ”särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att erbjuda litteratur på andra 
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språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”. I beståndet ska ingå 
särskilda eller anpassade medier i vilka den lättlästa litteraturen ingår. Omfattningen av denna typ 
av bestånd ska avpassas efter kommuninvånarnas behov (SFS 1996:1596).  
 
1.4.4. Handikappmålen för 2010 
Den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare är en proposition från 
Socialdepartementet som är menad att innehålla kraftfulla ansatser för att personer med 
funktionshinder ska få rätt till full delaktighet och ett värdigt bemötande (SOU 1999/2000:79). 
Målet är att skapa ett tillgängligare samhälle och förbättra bemötandet genom att identifiera och 
undanröja hinder för full delaktighet samt förebygga och bekämpa diskriminering. I 
förlängningen handlar dessa mål om alla människors demokratiska likvärdighet.  
 
Propositionen betonar hur personer med funktionshinder inte ska betraktas som ”föremål för 
åtgärder” utan ses som medborgare med lika rätt och samma möjligheter. I förslaget påtalas stora 
brister i bemötandet och att många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Här betonas 
hur synen på personer med funktionshinder och allmänna värderingar påverkar samhällets 
bemötande av dessa grupper och att det därför är en politisk fråga som angår alla. I propositionen 
anges att flera forskare antar ett samband mellan attityder och bemötande, vilket dock har varit 
svårt att belägga. Det står dock klart att personalens värderingar och erfarenheter ”inte bara 
spelar en avgörande roll utan är ett grundläggande villkor” (SOU 1999/2000:79). 
 
För folkbiblioteken handlar det om att före 2010 förverkliga handlingsplaner med konkreta 
åtgärdsförslag för att öka kunskap om olika funktionshinder, tillgänglighet och bemötande. Här 
ingår individuella såväl som kollektiva särskilda tjänster liksom informationsarbete som syftar till 
att de särskilda tjänsterna når dem som är i behov av dem. I arbetet med att göra lättlästa böcker 
och tidningar mer tillgängliga har Statens Kulturråd ett sektorsansvar vilket betyder att det bör 
samverka, stödja och verka pådrivande i förhållande till övriga aktörer inom sektorn.  
 
I skrivelsen Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken meddelas att arbetet 
fortskrider. Flera insatser har initierats för att påskynda utvecklingen av skydd mot diskriminering 
av personer med funktionshinder (Skr. 2005/06:110). 
 
1.4.5 Tidigare studie av LL-boken på folkbiblioteket 
År 2005 fick jag i egenskap av projektledare ett uppdrag av Centrum för Lättläst att göra en 
lägesbeskrivning av LL-boken på folkbiblioteken. Anledningen till undersökningen var att CfLL 
hade märkt att engagemanget för lättläst varierade stort hos biblioteken runtom i landet. Likaså 
tyckte man sig ha märkt att bibliotek som deltagit i ett av läsombudsprojekten visade större 
intresse, en aktivare hållning samt en större förståelse för lättlästs målgrupper, jämfört med 
bibliotek som inte hade deltagit. Det spekulerades i om det kunde bero på en förändrad 
inställning hos bibliotekspersonalen som följd av mer kunskap om dels litteraturen, dels olika 
funktionshinder och vilka behov de medför, och framförallt att aktivt och personligen ha träffat 
användargrupperna på biblioteket i samband med olika aktiviteter. 
 
En enkät bestående av 25 strukturerade såväl som ostrukturerade frågor som berörde alla 
aspekter av tillgänglighet såsom placering, utbildning, olika aktiviteter, bemötande etc., skickades 
ut till alla folkbibliotek samt till Stockholms och Göteborgs stadsdelsbibliotek och Gotlands 
distriktsbibliotek (sammanlagt 351 stycken) adresserad till den ansvariga för den sociala eller 
uppsökande verksamheten. Enkäten kompletterades med nio djupintervjuer med fem 
folkbibliotekschefer och fyra bibliotekskonsulenter, i vilka fokus lades på synen på den lättlästa 
litteraturen och arbetet kring den. Informanterna lottades fram utifrån sin roll i respektive 
kommun. Detta innebar att lottningen skedde i två faser: 1) i vilken kommun som intervjun skulle 
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göras 2) om en bibliotekskonsulent eller bibliotekschef skulle intervjuas. Bibliotekskonsulenter 
arbetar ofta kommunöverskridande, vilket dock inte kom att utgöra ett problem i 
urvalsprocessen. 
 
En slutsats från intervjuerna var att de tillfrågades inställning gentemot den lättlästa litteraturen 
såväl som till användarna av lättläst var vag och undflyende. På flera punkter verkade 
informanterna känna osäkerhet, exempelvis inför olika typer av funktionshandikapp, den lättlästa 
litteraturen i sig och vilka målgrupper den riktas mot. Intervjuerna fångade mitt intresse därför att 
jag upplevde ett sorts dubbelseende hos informanterna där allmänna riktlinjer för folkbiblioteken 
tycktes krocka med attityder och inställningar. De fem chefer som intervjuades tillhörde samma 
generation, d.v.s. var födda i slutet av 40- eller i början av 50-talet, och hade gått sin 
bibliotekarieutbildning på 70-talet med det kulturpolitiska manifestet från 1974 högt på agendan. 
I den lyftes begrepp som tillgänglighet, demokrati och vikt på bibliotekens uppsökande 
verksamhet fram, och där fanns en egen punkt om hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter 
och behov. Men samhällssynen på funktionshinder hade innan dess varit av ett annat slag, där 
personer med olika slag av handikapp snarare skull skyddas alternativt gömmas undan från 
världen. Ovan nämnda generation bibliotekarier hade sannolikt fått uppleva en krock i 
övergången mellan gamla föreställningar och nya mer jämlika ideal. 
 
I undersökningen framkom en oro över att lättläst och lättlästs läsare håller på att marginaliseras 
och att lättläst är relativt osynligt i folkbibliotekens måldokument. 57 procent av biblioteken 
saknade avsnitt om lättläst i verksamhetsplan och mediaplan. Flera gav också uttryck för att 
bibliotekens sociala uppdrag håller på att urholkas som följd av större marknadsanpassning och 
krav på kontinuerlig teknisk uppdatering. Socialbibliotekarier och personal ansvarig för den 
uppsökande verksamheten blir allt ovanligare, sades det, då det nya bibliotekskonceptet är en mer 
allroundinriktad personal. Följden av denna rationalisering blir att de särskilda tjänsterna blir 
särskilt utsatta då de måste integreras mer än förut i den övriga verksamheten samt att all 
personal, till skillnad från en förut specialiserad, måste ha relativt goda kunskaper på området 
(Esaiasson, 2005). Dagens utsatta läge för folkbibliotekens sociala arbete tas även upp i 
Kulturrådets rapport Särskilda tjänster (2000). 
 
En åsikt om den lättlästa boken som framkom var att den var för människor med lägre IQ än 
normalbefolkningen; en annan menade att det var lata låntagare som ville ha lättläst. En 
tråkighetsstämpel på den lättlästa boken var ett tydligt tema. Även känslor av skam nämndes, där 
man ogärna sade sig visa en låntagare till LL-hyllan i rädsla för att kränka låntagaren. En 
informant påtalade nyttan med att belysa ämnet: ”Väldigt bra att lyfta fram de här sakerna för 
diskussion; man kan vara en del av en tradition som man inte reflekterar över” (Esaiasson 2005, 
s. 22 och s. 25). När det gäller orsaken till skillnader i arbetet med lättläst biblioteken emellan 
rådde delade meningar. En menade att verksamheten med lättläst och dess läsare hänger på 
pengar medan en annan menade att pengar bara är en bortförklaring, att det mer handlar om 
tendensen på biblioteken att bortprioritera eftersatta grupper till förmån för dem som redan vet 
att skaffa sig det de vill ha. Enligt samma informant var det vanligt att biblioteken försvarar en 
bortprioritering av lättläst med att det sällan kommer någon och frågar efter den, men, menade 
hon, om viljan till att informera fanns skulle alla som har behov komma till biblioteket, och då 
skulle efterfrågan göra att biblioteken tvingades gå behoven till mötes (ibid., s. 28f).  
 
1.4.6 Denna uppsats inriktning 
Attityder och uttalanden som framkom i undersökningen från 2005 sporrade mig att gå vidare 
och fördjupa temat, men denna gång ville jag höra bibliotekarier och titta närmare på deras 
inställning till lättläst och lättlästs användare? Jag ville ta reda på om det även hos bibliotekarier 
finns en osäkerhet på detta område? 
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Det rätt uppenbara åsidosättandet av den lättlästa boken som framkom 2005 kunde inte enbart 
förklaras med en kvarhängande och ålderdomlig syn på funktionshinder och jag ville i denna 
studie pröva att ha ett maktstrukturellt perspektiv som förklaringsgrund. 
 
I uppsatsen används på vissa ställen ordet ”bibliotekspersonal” för att innefatta flera typer av 
informanter som förekommer i tidigare forskning. Bibliotekspersonal avser yrkesgrupperna 
konsulenter, bibliotekarier, assistenter och chefer. 
 
Denna studie har inte enbart fokus på LL-böckerna, utan innefattar även andra lättlästa 
utgivningar. I intervjuerna har jag inte velat begränsa mig till frågor runt böcker bara från LL-
förlaget, informanterna har i begreppet lättläst fått associera fritt till de böcker de anser vara 
lättlästa. Studiens fokus har legat på attityder och dess kopplingar till tillgänglighet och jag har 
ansett det mindre viktigt om informanterna menar lättläst från andra förlag än LL-förlaget eller 
LL-böcker. När man talar om lättläst som en typ av media som ingår i Särskilda tjänster, varierar 
uppfattningen på folkbiblioteken om vad som ska definieras som lättläst. LL-förlaget kan ändå 
betraktas som banbrytare och pionjärer på området, och LL-böckerna har bidragit till att ge den 
lättlästa litteraturen ett ansikte.  
 
1.5 Disposition   
I Kapitel 1 görs en genomgång av forskningsproblem, syfte, frågeställningar och bakgrund. Extra 
utrymme ges åt bakgrund. Min tidigare studie hör formellt hemma under Tidigare forskning, men 
då den utgör mycket av min förförståelse på området samt varit utgångspunkten för föreliggande 
studie, har jag valt att placera den under Bakgrund. För dispositionens konsekvens är även 
information om Centrum för Lättläst, LL-boken och den nationella handlingsplanen för ökad 
tillgänglighet för funktionshindrade, placerad i inledningskapitlet. Därefter följer kapitel 2: 
Tidigare forskning litteratur och källor, som består av en genomgång av relevant tidigare 
forskning. I kapitel 3: Metod redogörs tillvägagångssättet för att besvara uppsatsens 
forskningsfråga. Här beskrivs även uppsatsens avgränsningar. Efter metodkapitlet följer kapitel 4: 
Teori, i vilket några översiktliga kopplingar till perspektivval och maktbegreppet görs, åtföljt av 
en presentation av uppsatsens teoretiska referenser: Pierre Bourdieu och Axel Honneth. I kapitel 
5 beskrivs biblioteks- och litteraturfältet utifrån Bourdieus tankar om fält. Här görs även ett 
resonemang runt vad/vilka som bestämmer vad som ska anses värt att läsa, med referenser till 
Bourdieu och tidigare forskning. Därefter följer kapitel 6 som består av en integrerad redovisning 
och analys av det empiriska materialet utifrån olika teman. Dessa teman ska även ses som 
barriärer till tillgängligheten av den lättlästa litteraturen. I kapitel 7 återkopplas empiri och analys 
till uppsatsens frågeställningar med åtföljande diskussion. Kapitel 8 är en sammanfattning av 
studien. Sist finns källförteckning och bilaga (intervjuguide). 
 
 
2. Tidigare forskning, litteratur och källor 
Litteratur har valts med anknytning dels till uppsatsens teoretiska ramverk; d.v.s. runt 
maktbegreppet i bourdieusk mening och detta företrädesvis i samband med bibliotek eller 
liknande instans, dels till den lättlästa litteraturen och dess användare, företrädesvis i relation till 
bibliotekspersonals inställning och bemötande. 
 
2.1 Avhandlingar och statliga rapporter 
I avhandlingen Mellom elite og publikum : litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 
folkebibliotek (2005) behandlar Jofrid Karner Smidt vad som kännetecknar norska 
folkbibliotekariers smak och inställning till skönlitteratur och hur denna smak och inställning 
påverkar litteraturförmedlingen Genom att försöka avgränsa sina informanters positioner i 
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egenskap av bibliotekarier, vill Karner Smidt förstå de avgränsningar som kommer till uttryck 
genom smaken (Karner Smidt 2005, s 56f). Avhandlingen har fungerat som stöd och inspiration 
till denna uppsats då Karner Smidt också använt sig av Bourdieus begreppsvärld. Karner Smidt 
menar att folkbibliotekariers litterära syn och smak skiljer sig åt från andra aktörer på det litterära 
fältet, beroende på deras sociala placering och specifika erfarenheter. Bibliotekarier tillhör inte det 
litterära fältets högre skikt, enligt Karner Smidt, till vilket man brukar räkna författare, förläggare, 
producenter, kritiker, forskare m.fl., utan innehar snarare en mellanställning genom att fungera 
som en sorts högre funktionärer. Med Bourdieus sätt att se kan bibliotekarier sägas ha ett lågt 
ekonomiskt kapital och ett högt kulturellt kapital (ibid., s. 4ff). En viktig fråga i undersökningen 
är om och i så fall hur folkbibliotekarier markerar den position de intar, dels gentemot eliten 
inom fältet, dels gentemot användarna. Karner Smidt menar att bibliotekarien motiverar och 
skapar förväntningar inför det hon/han förmedlar och att inställningen till det som förmedlas 
därför är av stor vikt (ibid., s.10).  
 
När det gäller att betrakta folkbiblioteket som fält uttrycker Karner Smidt vissa reservationer, 
men i stort menar hon att trots dess starka politiska styrning och dess offentliga finansiering har 
institutionen nog med självständighet för att räknas som ett fält i Bourdieus mening. Det är just 
verksamhetens sammansatthet, menar hon, med dess kopplingar till det politiska fältet såväl som 
till de utbildnings- och kulturproducerande fälten, som är dess säregenhet och därmed gör det till 
ett fält i sig självt. I avhandlingen begränsas folkbiblioteket till dess roll som aktör på det litterära 
fältet (ibid., s. 52f).   
 
Joacim Hanssons diskursstudie och lic. avhandling Om folkbibliotekets ideologiska identitet (1998) 
visar hur folkbiblioteket i början av seklet hade en stark koppling till högskole- och 
universitetsbiblioteken. Detta motsäger tidigare forskning som menar att folkbiblioteken är en del 
av det socialdemokratiska välfärdssamhället (som förvisso inte fanns i början av seklet). Den bild 
av folkbiblioteket som framträder i min egen föreliggande studie är bilden av en relativt strikt och 
elitistisk hierarkisk institution med ett inpräntat prestige- och högfärdstänkande runt vad som är 
fint och inte fint att jobba med, och där man håller noga reda på vem som är vem i den inbördes 
rangordningen (se kap. 6.2.5, s.37f) . Detta framstår som långt från den medborgarnas 
serviceinstitution som kännetecknade folkhemmets biblioteksvision. I detta avseende 
överensstämmer mina informanternas uttalanden med Hanssons undersökning som visar att 
folkbiblioteket skulle ha en ”avsevärt konservativ hållning”(Hansson 1998). Den estetiska 
värderingsgrund av litteratur som Lhådö undersöker i sin magisteruppsats och som hon menar är 
den allmänt rådande på folkbiblioteken (se kap 2.2, s 14f), understryker också den borgerliga 
ideologigrunden på folkbiblioteket.  
 
Norbert Elim och John Scotson (2002) forskar om utanförskap och menar att underlägsenheten 
som en resursstark grupp ser hos en ”outsidergrupp” är just de beteenden som skapas som en 
konsekvens av underordningen. Elim och Scotson ser utanförskapet i sig, snarare än 
egenskaperna hos individerna, som upphov till problemen (Meeuwisser och Swärd, 2002, s 106). 
Med Elims och Scotsons resonemang vill jag belysa hur ett visst agerande kan förstärka vissa 
låntagargruppers utanförskap. 
 
Myrberg & Gustavsson & Eriksson skrev år 2000 rapporten och forskningsöversikten The 
foundation for lifelong learning - A comparative study of adult skills in understanding and using printed and 
written information på uppdrag av Skolverket och som del av ett Unesco-projekt. Rapporten 
grundar sig på en internationell studie av vuxnas läsförmåga och genomfördes mellan 1994 och 
1996 med flera deltagande länder, däribland sju EU-länder, Kanada och Australien. I den 
framkom att trots att 25 procent av den svenska vuxna befolkningen har svårt att läsa en vanlig 
text (vanlig är här definierad som en artikel i en dagstidning) så placerade sig Sverige som ett av 
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länderna i topp när det gäller läskunnighet. Det svenska samhället visade sig också ha ”very high 
expectations” när det gäller läs- och skrivkunnighet, vilket innebär att invandrare till Sverige 
möter högre krav på läsförståelse än i de flesta andra länder - och därmed automatiskt större 
hinder i assimileringen till den nya kulturen (Myrberg & Gustavsson & Eriksson 2000, s. 7f). I en 
rapport av Mats Myrberg; Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, poängteras WHO:s relativa 
handikappbegrepp (se WHO, 1988) som ställer läsförmåga i relation till yttre krav (Myrberg 2001, 
s.6). Det höga procenttal svenskar med lässvårigheter kan alltså bli ännu högre om man sätter 
läskunnigheten i relation till det svenska samhällets höga krav. 
 
Med Bourdieus perspektiv strävar olika aktörer efter vinster i form av positioner och kapital (se 
kap. 4.3, s. 20). Målgrupperna för lättläst har ofta något sorts funktionshinder. Olika utredningar 
visar att funktionshindrade generellt har ett lägre ekonomiskt såväl som kulturellt kapital jämfört 
med övriga medborgare. Socialstyrelsens undersökning från 1997 visade på att betydligt fler i 
gruppen med funktionshinder står utanför arbetsmarknaden, har fler ekonomiska svårigheter, i 
högre utsträckning bor ensamma och saknar sociala kontakter (SOU 2001, s. 24). I en tidigare 
studie av SCB om vuxna med funktionshinder anger man att ”levnadsnivån och välfärden [är] 
klart sämre för psykiskt störda än för andra jämförbara grupper” (SOU 1992:73 s. 125).  
 
Magnus Tidemans doktorsavhandling från år 2000 bygger på en totalundersökning av personer 
med utvecklingsstörning i Halland under åren 1991 och 1995. Studien visade att personer med 
utvecklingsstörning vid båda tillfällena i de allra flesta avseenden har sämre levnadsvillkor än 
övriga befolkningen. Av resultatet kunde man se en trend åt sämre levnadsförhållanden, med 
ökade ekonomiska svårigheter (Tideman 2000:1, s.118). 
 
I delbetänkandet Funktionshinder och välfärd (2001) hade en grupp forskare i uppdrag att göra ett 
välfärdsbokslut i vilket de konstaterar att det finns betydande skillnader mellan personer med 
funktionshinder och den övriga befolkningen. Detta visar sig i a) tydliga skillnader i 
sysselsättningsgrad b) lägre disponibel inkomst c) lägre pension. Författarna misstänker den 
avsevärt lägre pensionsinkomsten som följd av sämre möjligheter på arbetsmarknaden men 
spekulerar även i ett omvänt orsaksförhållande där olika former av funktionshinder kan tänkas 
vara ett resultat av tillhörigheten till vissa sociala skikt. Funktionshindrade i alla åldrar lever, enligt 
forskarna, i påtagligt större ofärd jämfört med den övriga befolkningen och menar att vi står inför 
ett uppenbart välfärdsproblem. Utvecklingen under 90-talet innebar försämringar och analysen 
visar att de funktionshindrades levnadsförhållanden inte närmat sig befolkningen i stort. Även 
den s.k. politiska fattigdomen, d.v.s. förmågan att bevaka och hävda sina rättigheter, menar 
forskarna vara vanligare bland personer med funktionshinder (SOU 2001:56, s. 23, 83, 218). 
 
1998 tillsattes en statlig utredning som följd av att Statens kulturråd märkte att de särskilda 
tjänsterna hade minskat i omfattning från i början av 90-talet. I rapporten kallad Bibliotekets 
särskilda tjänster – kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade (1992:2)  
skriver dåvarande generaldirektör för Kulturrådet Göran Lannegren:  
 

Undersökningen visar att bibliotekets verksamhet för äldre och funktionshindrade i många 
kommuner inte har status som basverksamhet, trots det stöd som finns i Bibliotekslagen. Den 
uppfattas inte som obligatorisk för biblioteket, utan som frivilligt åtagande utöver den 
ordinarie verksamheten. Även inom den kommunala politiken har den en svag ställning. 
Funktionshindrade och äldre som har behov av särskilda tjänster förefaller vara förlorarna i 
det senaste decenniets omstöpning av biblioteken.  
   De särskilda tjänsterna har stöd i lagstiftning och manifest av olika slag (t.ex. bibliotekslagen, 
Unesco:s folkbiblioteksmanifest och FN:s standardregler). Tillgång till bibliotekets verksamhet 
är en rättighet för alla och särskilda tjänster ett nödvändigt komplement för att alla ska ha reell 
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tillgång till biblioteksverksamheterna. Alla bibliotek bör bedriva särskilda tjänster. De särskilda 
tjänsterna bör inte uppfattas som frivilliga åtaganden (Statens kulturråd 1999:2, s. 6). 
 

Här poängteras hur viktigt det är att se biblioteksservice till funktionshindrade och äldre som en 
integrerad del av all biblioteksservice och att biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla.  
När det behövs ska detta uppnås genom anpassning av den ordinarie verksamheten och 
anpassningen bör ske inom alla bibliotekets olika områden. Särskilda tjänster förekommer, enligt 
rapporten, sällan i bibliotekens målbeskrivningar (Statens kulturråd 1999:2, s. 110f). 
Verksamheten som rör de särskilda tjänsterna menar man kräver kunskap om olika 
funktionshinder och en positiv attityd gentemot funktionshindrade. Vikten av ett likvärdigt 
bemötande poängteras (ibid., s. 184, s. 186 ).  Rapportförfattarna anger att ansvarig bibliotekarie 
för de särskilda tjänsterna ofta saknas, vilket påverkar planeringen och utvecklingen av 
verksamheten negativt. Det krävs ofta intresserad personal för att verksamheten ska bli 
tillfredsställande (ibid., s. 138). I rapporten introduceras begreppet ”särskild”, som enligt 
Kulturrådet ska ersätta begreppet ”social”, då det senare enligt Kulturrådet, associeras med att det 
är synd om målgrupperna (ibid., s. 8). 
 
 
2.2 Magisteruppsatser   
Karin Saldert tar i sin magisteruppsats Kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet; kulturpolitiska värderingar 
och litteratur (2004) upp kulturpolitiska värderingar när det gäller litteratur och genom att 
undersöka skillnaderna i olika konkurrerande synsätt vill hon kartlägga de underliggande värdena 
av litteratur som kulturpolitiken vilar på (s. 1 f). Saldert visar att kvalitetsbegreppet kan variera 
beroende på vilken instans som använder det och att de olika tolkningarna ofta konkurrerar med 
varandra.  Hon jämför litteratursynen hos Statens kulturråds litteraturstöd, En bok för alla och Centrum 
för lättläst och visar hur de tre aktörerna har olika mål med litteraturen (Saldert 2004, s. 6f). Dessa 
olika kvalitetsbegrepp och värderingskriterium spelar enligt min mening in i bibliotekariers attityd 
till och förmedling av den lättlästa litteraturen. I samband med litteraturstöd använder sig Statens 
kulturråd av det estetiska bedömningskriteriet när de bedömer vanlig vuxenlitteratur, men en 
relativ bedömningsgrund när de bedömer den lättlästa litteraturen. Min studie vill titta närmare på  
hur bibliotekarier bedömer den lättlästa boken, vilken inställning man har, och hur det i sin tur 
påverkar förmedling och tillgänglighet. 
 
I Karin Jilséns och Christel Johanssons magisteruppsats En bok kan berika livet – om man får ta del 
av den (2004) består det empiriska underlaget av en intervjustudie med omsorgspersonal 
(läsombud) och bibliotekarier. Syftet med uppsatsen var att få en inblick i bibliotekariers och 
omsorgspersonals uppfattning och syn på de utvecklingsstördas behov av litteratur och läsning 
och hur det styr de utvecklingsstördas bok- och medieval och tillgång av litteratur. 
Uppsatsens anslag har vissa likheter med mitt eget, dock arbetar författarna utifrån andra 
teoretiska utgångspunkter. De resonerar runt bibliotekariens olika roller som folkbildare 
respektive informationsförmedlare, och i analysen läggs tyngdpunkten på den förra, d.v.s. 
bibliotekariens sociala och pedagogiska roll (Jilsén och Johansson 2004, s 24). Slutsatsen Jilsén 
och Johansson drar av sin studie är att det krävs större samarbete mellan läsombud inom 
omsorgen och biblioteken. Skälet till detta anges vara att läsombuden står de utvecklingsstörda 
närmast (Jilsén och Johansson 2004, s. 81). Samtliga informanter har rollen som ansvariga för 
verksamheten för utvecklingsstörda på sina respektive bibliotek och författarna bedömer dem 
som ha ”omfattande kunskaper om utvecklingsstördas litteratur- och kulturbehov”. Samtidigt 
menar de att de dels genom sina informanter, dels genom den litteratur de tagit del av, kan 
konstatera att denna kunskap och medvetenhet inte är självklar överallt, och att stora variationer 
förekommer. En bidragande orsak till den kunskap som ändå verkar finnas, anges till stor del vara 
en förtjänst av läsombudsverksamheten (som initierades av Centrum för Lättläst och olika 



 14 

handikappföreningar. Inom läsombudsverksamheten utbildas omsorgspersonal till att stödja de 
boende i läsning). I studien poängteras vikten av att bibliotekspersonal får utbildning om olika 
funktionshinder för att kunna bemöta dessa låntagare (Jilsén och Johansson 2004, s. 58, 73f), 
något som även mina informanter påtalar. 
 
Skolbibliotekarier och dyslektiska elever – en studie om några skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och 
samarbete om en marginaliserad användargrupp (2007) behandlar skolbibliotekariers arbete med 
dyslektiska elever. Även här påtalas den stora variation mellan olika bibliotekarier och bibliotek 
när det gäller kunskaper och insatser kring läs- och skrivsvårigheter. Anknytningen till denna 
uppsats är stor, då dess infallsvinkel på flera sätt tangerat min egen. Studiens informanter ger 
uttryck för följande: 
 
- Orsaken till skillnader skolbibliotek emellan när det gäller kunskap och insatser anges vara att 
biblioteksutbildningen helt saknar moment som berör detta. 
- Att den största kompetens i arbetet med dyslektiska elever är att ”känna av hur eleven själv vill 
närma sig sin läsning”. 
- Elever som inte uppger sitt problem riskerar att klumpas ihop i kategorin lata elever. 
- Utbudet upplevs av respondenterna som magert.. 
- De tillfrågade är rädda för att deras insatser ska resultera i  att eleven känner sig utpekad eller 
annorlunda.  
 
Två faktorer bedöms av författarna som avgörande vid bemötandet av eleven vilket enligt dem är 
dels den personliga inställningen, dels kunskapen om handikappet. Informanternas svar lägger 
fokus på elevernas attityd till sina läshinder men i några uttalanden berörs de egna attityder: En av 
informanterna poängterar hur attityden hos personalen är av stor betydelse för eleven med 
särskilda behov och hur hans kollegor uttalar sig om dyslektiker som ”jobbiga” och ”knepiga” 
grupper. Några av informanterna ser en fara i att som bibliotekarie kategorisera användare och 
tillskriva dem egenskaper som användaren själv kanske inte relaterar till. Det kan i så fall, menar 
man, hämma elevens utveckling. Informanterna ser frånvaron av information i ämnet som ett 
glapp mellan utbildningens teori och praktik (Bohlin och Hellsberg 2007, s.36ff, 43ff ). 
 
I Erica Lhådös magisteruppsats Därom tvistar de lärde – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse 
för utformandet av bibliotekets inköpspolicy (2003) analyseras folkbibliotekets outtalade konsensus runt 
vad som är god och dålig litteratur och hur det styr inköpen. Kvalitet är något, menar Lhådö, som 
man på biblioteken inte säger sig behöva definiera, därför att det ligger ”in the eyes of the 
beholder”, men samtidigt finns där en outtalad samstämmighet runt vad som är god respektive 
mindre god litteratur. I uppsatsen efterlyser hon en större medvetenhet och mer diskussion på 
folkbiblioteken om vad det innebär att dela upp litteraturen på detta sätt och vilka värderingar 
som ligger till grund för det. Lhådö ifrågasätter även vilka signaler man sänder ut med detta 
förfaringssätt till ”det folk som man säger sig finnas till för”. Hennes studie visar att bibliotekarier 
lägger stor vikt vid utbildning och erfarenhet när det gäller att kunna avgöra vad som är kvalitet 
(Lhådö 2003, s.2 och s.5). Bakom kvalitetstänkande finns, enligt Lhådö, en känsla av att man bara 
gör det som är bäst för folket och hon tillskriver bibliotekarier stor makt, dels på det konkreta 
planet genom att bestämma vilka böcker som ska finnas till förfogande på hyllorna, dels genom 
att påverka vilka böcker som ska anses värda att läsa och ägnas uppmärksamhet. (ibid., s.4 och 
s.6). Hon antyder vidare en viss skenhelighet hos bibliotekarier i det att man säger en sak och 
gör/tänker en annan (Lhådö 2003, s.2ff). Lhådö diskuterar skillnaden mellan upphovsorienterad 
och användarorienterad kultur, där den förra är associerad med finkultur, sanna estetiska värden 
med stor tyngdpunkt på upphovsmännens/kvinnornas kreativa skapande, medan den senare 
kännetecknas av att den ger publiken vad den vill ha (ibid., s. 19). Liksom Karin Salderts 
resonemang om olika värderingsgrunder när det gäller litteratur (se föregående sida) har Lhådös 
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analys av kvalitetstänkande varit till hjälp i min analys av barriärerna i den lättlästa litteraturens 
tillgänglighet.  
 
Sett på Lhådös skala placerar sig den lättlästa boken mer åt den användarorienterade polen, 
åtminstone när Kulturrådet bedömer den. Men den hör faktiskt inte hemma där heller, då den 
användarorienterade riktningen är starkt förknippad med kommersialism och vinstgivande 
intressen. Som vanligt när det gäller olika kategorier såväl som olika modeller för beskrivandet av 
litteraturvärlden, är den lättlästa boken svårplacerad och hamnar mellan stolarna. 
Indelningsprinciperna sägs av Lhådö vila på politiska ambitioner och skapar en indelning av 
samhället i stort; d.v.s. människor grupperas efter den litteratur som man läser (Lhådö 2003. s. 
22). Detta i enlighet med Bourdieus mening om kvalitetsdefinitionernas betydelse i den sociala 
världen Lhådö refererar till Christa Burger, en tysk litteraturvetare som menar att den smakkultur 
som växte fram i det moderna samhället var exkluderande och underströk hur det endast i 
konsten var möjligt att hitta den meningsfullhet som saknades i verkligheten. Med detta växte det 
fram en syn på läsning som en handling som innebär statusförhöjning, eller som denna uppsats 
pekar på - det motsatta förhållandet (ibid., s. 23f). Frågan är om inte den lättlästa boken genom 
att överhuvudtaget inte kunna placeras in i modellerna - och hur den därigenom faller utanför 
ramarna för kvalitets- såväl som statusvärderingarna – ofta osynliggörs och glöms bort.  
 
Lhådö refererar även till Dag Hallberg, redaktör för rapporten Skönlitteratur på bibliotek. Rapporter 
från folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning (1983) vars studie beskriver hur författare, 
bokförläggare, litteraturkritiker och bibliotekarier skapar de normer varpå kvalitet bedöms. 
Hallberg menar att bibliotekarier diskuterar kvalitet som om det vore ett absolut begrepp, något 
alla borde vara överens om (ibid., s.24). Detta överensstämmer väl med Bourdieus resonemang 
om vilka som bestämmer vad som är värt att läsa (se kapitel 5.2, s. 24.) Lhådö återger även en 
artikel av Ulla Forsén; ”Att bygga broar – skönlitteraturen och bibliotekets roll” 2 där Forsén 
menar att valet av bibliotekets bestånd fungerar som en spegel av den rådande kulturen och det 
samtida samhället. Detta stämmer väl överens med ett uttalande av en av denna uppsats 
informanter, när hon pekar på att åsidosättandet av låntagare med läs- och skrivsvårighet speglar 
en generell samhällssyn på dessa grupper. Lhådös sammanfattning är att folkbibliotekens policy 
gör att många presumtiva låntagare av skönlitteratur inte känner sig fullt ut välkomna då de 
känner sig stå för en lägre kvalitetsgräns än den som biblioteket står för (ibid., s.27). Även detta 
överensstämmer med denna uppsats slutsatser. Lhådö skriver så här: ”Litteraturen fungerar som 
en spegel av samhället. Därmed spelar bibliotekarierna inställning till litteraturen en stor roll. Om 
man klassar viss litteratur som mindre värd så nedvärderar man även läsarens upplevelser av och 
eventuell identifiering med bokens innehåll” (ibid., s. 44). 
 
I magisteruppsaten Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på folkbiblioteken i Södermanland (2003) 
frågar sig Ragnhild Boräng i vilken utsträckning biblioteken i Södermanland tillhandahåller 
böcker, aktiviteter för lässvaga låntagare och hur medvetna bibliotekarierna är om 
funktionshindret dyslexi. Metoden Boräng valt är 30 enkäter samt fyra stycken intervjuer med 
bibliotekarier ansvariga för låntagare med särskilda behov. Hon undersöker vilka barriärer som 
finns för de dyslektiska låntagarna och drar slutsatsen att biblioteken saknar lättläst information 
om biblioteket samt anpassade kataloger. Borängs undersökning visar att verksamheten för 
dyslektiker varierar mycket stort biblioteken emellan. Detta överensstämmer med CfLL:s 
erfarenhet (se kap. 1.4.5, s. 8).Medvetenhet om dyslektiker och deras behov verkar finnas på 
många bibliotek, mycket som resultat av den dyslexikampanj som bedrevs i slutet av 90-talet. 
Dock betonar samtliga informanterna behovet av påminnelser såväl som mer utbildning. Man 

                                                 
2 Ur Den sköna skönlitteraturen: I och utanför biblioteket (2000) utgiven i samarbete med SAB:s skönlitterära kommitté. 
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säger sig vilja bli bättre på att informera och skylta och barriärer till god tillgänglighet menar man 
främst vara de ”osynliga” dyslektikerna samt brist på resurser (Boräng 2003, s. 30, 50f). 
 
 
2.3 Övrig litteratur 
Carl-Gustav Lindell och Sonya Lindell (1996) har skrivit en handbok för lärare och föräldrar om 
dyslexi. Författarna menar att det både finns fördelar och nackdelar med dyslexi, men att 
svårigheterna dessa elever har med att bl.a. orientera sig i rummet, förstå instruktioner gör det 
viktigt att i viss mån anpassa miljön (se Lindell & Lindell 1996). Deras uppgifter om hur 
dyslektiker fungerar är viktig information när det gäller placeringspolicyn av den lättlästa 
litteraturen. 
 
I Knowledge and knowing in Library and Information – A Philosophical Framework (2001) tar John M 
Budd upp frågor om kunskap. Information Management är något absolut centralt inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap men Budd ifrågasätter hur stor medvetenheten är om vad 
det egentligen är man ska hantera. I den fenomenologiska traditionen namnges några centrala 
element: varat, essensen, perceptionen, intentionaliteten samt Jaget och ”den andra” - element 
som allihop står i relation till varandra samtidigt som de bidrar till den individuella 
tolkningsprocessen. Enligt Budd bör man inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
uppmärksamma en individs vara, medvetande och upplevelse innan man bestämmer en teorietisk 
position för de olika delarna av disciplinen och dess yrkesväg (Budd 2001, s. 252 f). Dessa tankar 
tangeras i inledningen med en önskan om att snarare än att applicera egna teorier och kunskaper 
på användaren (om vad som är pedagogiskt, kvalitativt eller på annat sätt bra), låta låntagaren mer 
förutsättningslöst vara utgångspunkten för bibliotekariers agerande.  
 
Budd hänvisar i sammanhanget till Heidegger som vill lägga meningsfrågan i individen, framför 
att haka fast den i form av t.ex. utifrånkommande kunskaper. Det centrala för Budd är den 
individuella upplevelsens meningsfullhet (ibid., s. 254), där kunskapen alltid är intersubjektiv och 
delad. Han kritiserar Carol Kuhlthau för att inte ta upp innebörden av den sociala relationen 
bibliotekspersonal – användare, trots att båda parter är införlivade i en sökprocess. När den 
sociala aspekten inte behandlas missar man, enligt Budd, mycket av den meningsskapande 
processen. (ibid., s. 289 - 304). Budds frågeställningar manar samhällsvetenskaperna till ett större 
erkännande av mänskliga karaktäristika och kvaliteter, och bibliotekarien till att lägga större vikt 
på interaktionen med låntagaren. 
 
Margaretha Järvinen, professor vid Köpenhamns universitet, tar i sin artikel Hjälpens universum – 
ett maktperspektiv på mötet mellan klient och system (2002) upp mötet mellan socialarbetare och klienter 
som en situation av osynlig symbolisk makt, där makten är institutionaliserad snarare än 
förknippad med titeln, och liksom ”sitter i väggarna”.  Socialarbetaren har ofta en bild av sig själv 
som någon med lite makt som arbetar i ”hjälpens universum”, men enligt Järvinen är den 
institutionella makten stor, bl.a. genom en kontroll av resurser. (Järvinen i  Meeuwisse och Swärd  
2002,  s. 253f) I denna uppsats analys appliceras hennes resonemang på mötet mellan 
bibliotekarie och användare (se kap. 6.2.5).  
 
Thomas J Scheff och Bengt Starrin, professor vid Santa Barbaras universitet resp. professor vid 
Karlstads universitet, tar i sin artikel Skam och sociala band – om social underordning och utdragna 
konflikter (2002) upp skammens betydelse i mänskliga relationer. Negativa självkänslor kan göra 
människor oförmögna att uppfylla sociala roller vilket i sin tur befäster en underordning från 
båda håll Skam, menar de, ger en signal om problem i relationer, samtidigt är det en dynamisk 
kollektiv kraft. Underordningens skam uttrycker sig ofta i passivitet och acceptans av att man är 
enligt fördomarna. I den självgenererande skammen undervärderas den egna personen samtidigt 



 17 

som man övervärderar de personer som anses befinna sig i ett högre skikt: ”Varje relation 
innebär känslor, och om dessa känslor innebär skam eller med skammen besläktade känslor följer 
automatiskt en tendens att undertrycka och ej erkänna dem” (Scheff & Starrin i Meeuwisse och 
Swärd 2002, s. 172-183). 
 
 
3. Metod 
Resultaten från min undersökning 2005 rörande inställningen till den lättlästa litteraturen på 
folkbiblioteken - i vilken bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter intervjuades - sporrade mig 
att gräva djupare i frågan. I denna studie valde jag att göra fyra djupintervjuer med 
folkbibliotekarier, med fokus på attityder och inställning till den lättlästa litteraturen och dess 
användare, samt två kompletterande mikrointervjuer med en regionbibliotekarie respektive en 
speciallärare. Genom intervjuerna ville jag undersöka vilka argument som folkbibliotekarier 
eventuellt har, för en i mina ögon otillfredsställande placering av den lättlästa litteraturen, samt se 
om samband kunde dras mellan inställning och tillgänglighet3. 
 
Djupintervjuerna bandades och transkriberades och följde en förhållandevis löst hållen 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga). Namnen på informanterna i djupintervjuerna är 
fingerade. Vilka bibliotek informanterna arbetar på anges inte, mer än att de ligger i Stockholms 
län. 
 
Mikrointervjuer bestod av en fråga med följdfrågor som informanterna besvarade under 5-10 
minuter (se bilaga). Informanternas svar antecknades utan bandspelare. Informanterna från dessa 
kortare intervjuer namnges med sina riktiga namn, då jag i samtalen inte markerade något annat. 
Till skillnad från djupintervjuerna bedömde jag inte informationen som känslig. 
Mikrontervjuernas syfte var att belysa frågor om placering av den lättlästa litteraturen och 
uttalanden från dessa används som utgångspunkt till en av frågorna i djupintervjuerna. 
 
När det gäller avgränsningar redogör uppsatsen inte för läsutveckling och teorier om vad läsning 
anses göra för individen och individens delaktighet i samhället. Den går heller inte in på hur 
berörda användargrupper själva upplever biblioteket och det bemötande de får där. I analysen tas 
ingen hänsyn till informanternas sociala bakgrund utan enbart till deras nuvarande positionering 
på fältet. 
 
3.1 Det vetenskapliga perspektivet 
Inom vetenskapen är sanningen ett överordnat värde, men att studera verkligheten och göra 
sanningsanspråk är inte lika enkelt som det låter. Läser man litteraturen som behandlar 
kunskapsteori är det lätt att dra slutsatsen att empiri och teori är två från varandra skilda 
områden; den ena konkret, den andra abstrakt. Denna uppdelning avspeglar sig i de två 
vetenskapliga inriktningarna; positivism och hermeneutik, som i litteraturen ofta presenteras som 
varandras motsats. Från dessa ställningstaganden har de två huvudfårorna deduktion och induktion 
vuxit fram. 
 
Bengt Molander (1993) diskuterar vetenskapshistorikern Thomas Kuhns mönsterbildande 
exempel paradigm, som enligt Kuhn är länken mellan teori och empiri.  I sin utbildning får till 
exempel den blivande vetenskapsmannen lära sig hur man löser problem och han eller hon ges 
exempel på goda problemlösningar, såsom i genomförandet av olika laboratoriearbeten. 

                                                 
3 Här definieras tillgänglighet i enlighet med hur det används i de  handikappolitiska målen för 2010, nämligen 
placering av böckerna såväl som bemötande, kunskap och attityder hos personalen. 
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Konkreta exemplen får enligt Kuhn figurera som typexempel, och denna samling typexempel 
formar sedan den tysta kunskap som blir till en vetenskapens gemensamma kunskap och 
grundsyn och som även fungerar som förmedlare mellan teori och praktik (Molander 1993, s. 
192). I sökandet efter kunskap är det nödvändigt att ha någon sorts gemensam grundsyn, men 
utifrån Kuhns paradigmtänkande är det näst intill omöjligt att som forskare helt och hållet 
redovisa sin förförståelse, eftersom denna bottnar i så grundläggande saker som människosyn, 
samhällssyn, vetenskapsuppfattning och uppfattning om forskarens roll. Staffan Larsson (1994), 
fil dr i pedagogik och professor vid Linköpings universitet, påpekar hur den dominerande tanken 
i vår tid är att sanningen är relativ och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje 
beskrivning av verkligheten. Redan i mötet med det som ska tolkas har forskaren en förförståelse 
och en föreställning om betydelsen av materialet, en förförståelse som är i ständig förändring i 
tolkningsprocessen. För att kvalitativa studier ska kunna ge vetenskaplig kunskap är det viktigt att 
förklara den egna utgångspunkten för tolkningen, detta för att andra ska kunna få inblick i och 
kritiskt kunna granska processen. Men, som Larsson framhåller, då i princip nästan allt man tänkt 
kan påverka tolkningen av ett material måste man begränsa denna redogörelse (Starrin & 
Svensson 1994, s. 165).  
 
Med Kuhns perspektiv framstår det vetenskapliga förhållningssättet i sig självt som en prägling 
skapad av en specifik tolkning och ett specifikt tillvägagångssätt. Denna hållning gör vetenskapen 
snarare till en metod än till slutgiltig fakta som inte kan ifrågasättas och enligt Larsson (1994) är 
metoder aldrig neutrala. När det gäller frågor om perspektiv och vikten av att presentera det 
anlagda perspektivet saknas dock en gemensam syn och Larsson menar att frågan faller tillbaka 
på vilket grundperspektiv den vetenskapstradition man valt att arbeta inom har. Likaså är 
forskarrollen beroende av tradition och vilket perspektiv på forskaren som respektive tradition 
har (Starrin & Svensson 1994, s. 167-169). 
 
Jag ska nedan redogöra för de paradigm som jag arbetat inom, när det gäller vetenskapssyn, 
forskningsansats och den forskarroll jag anser mig haft, och även försöka relatera dessa till de 
vetenskapliga sammanhang de är en del av. 
 
3.2 Mitt tillvägagångssätt och den kvalitativa ansatsen  
Avsikten med denna studie är att undersöka vilka tankar och idéer som finns bakom en i mina 
ögon otillfredsställande placering av den lättlästa litteraturen och på så sätt belysa vilka 
underliggande resonemang och argument som utgör grunden för ett visst beteende. Förtrogenhet 
med fältet kan enligt Larsson (1994) skärpa problemställningen och är således av godo (Starrin & 
Svensson 1994, s. 169). Kravet på att redovisa sin förförståelse inom den kvalitativa forskningen 
ser olika ut beroende på tradition, centralt är dock att reflektera över en studies resultat och 
sambandet mellan dessa och forskarprocessen, där forskarrollen såväl som perspektivet är en del 
av processen. Larsson menar att inom den kvalitativa forskningen räcker det inte med en 
harmoni mellan forskningsfråga, metod och teori, utan detta inbördes harmoniska system måste 
även innefatta och förhålla sig till de antaganden forskaren har om sin egen forskning och om det 
studerade fenomenets natur (Starrin & Svensson 1994, s. 170). 
 
Som framgår av kap. 1.4  är hela denna studie, såsom teori- och metodval, formulering av 
forskningsfrågor, urval av informanter, präglad av mina erfarenheter av och resultat från den 
tidigare studie jag gjorde 2005. Jag valde Bourdiues begrepp, därför att jag utifrån föregående 
studie tänkte mig att dessa kunde vara fruktbara att använda som förklaringsverktyg. Min 
förförståelse har bidragit i analysarbetet, liksom den legat som bakgrund för de teman jag urskiljt 
ur materialet. Mitt angreppssätt är den induktiva metoden och jag har en kvalitativ ansats. 
Utgångspunkten för studien har varit frågeställningar med ett maktstrukturellt perspektiv. Teorin 
har fungerat som stöd för utformningen av forskningsfrågor och för förståelsen av mitt empiriska 
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material. Jag kan därför säga att jag sett verkligheten genom de ”glasögon” som teorin utgör och 
att resultatet jag fått liksom de samband jag dragit har en naturlig återkoppling till det anlagda 
perspektivet. 
 
I samband med den kvalitativa ansatsen i min studie kan nämnas Thomastheoremet 4 som 
uttrycker att om något definieras som verkligt blir det verkligt i sina konsekvenser (Brante 1993, 
s.23). Det avgörande sanningskriteriet är här inte hur verkligheten faktiskt är konstruerad, utan 
hur verkligheten uppfattas av de i sammanhanget involverade subjekten. Jag har försökt tolka och 
förstå mina informanters uppfattningar, synsätt och attityder utifrån vilka jag antagit att de agerar 
och förklarar fenomen. Utgångspunkten för mitt tillvägagångssätt och min analys har varit att det 
informanterna påstår har en effekt på verkligheten. 
 
Jag har försökt vara öppen och balanserat de tillvägagångssätt och perspektiv jag valt mot den 
empiriska informationen jag fått. Enligt min mening är det viktigt, som Larsson påpekar med en 
hänvisning till Herbert Blumer, att forskningsprocessen underordnar sig den empiriska världens 
natur (Starrin & Svensson 1994, s. 170). Därav följer att själva forskningsproblemet liksom 
metodvalet ibland kan komma att omdirigeras och anpassas efter den verklighet som den 
empiriska undersökningen visar upp. Detta skedde i mitt fall. Min intention var till en början att i 
intervjuerna ha tonvikt på individnivå. Den första intervjun utvecklades dock spontant till att 
innefatta ett större perspektiv genom att i hög grad tangera organisations- och strukturfrågor. 
Denna förskjutning i tyngdpunkt upptäckte jag var givande, särskilt som jag ville pröva ett 
maktstrukturellt perspektiv som utgångspunkt i analysen. I de följande intervjuerna förflyttade jag 
därför tyngdpunkten från individnivå till organisationsnivå, även ifall jag inte helt släppte mitt 
tidigare fokus. 
 
3.2.1 Urvalsprocess 
Från resultaten av min studie från 2005, men även i samtalen med ansvariga på Centrum för 
Lättläst då jag arbetade där, hade jag förstått att det under många år har varit en allmän policy på 
folkbibliotek att placera den lättlästa litteraturen så osynligt som möjligt för att bespara låntagarna 
genans. Inställningen och tankarna bakom denna placeringspolicy intresserade mig och utifrån en 
önskan att undersöka vilka argument och attityder som fanns bakom en sådan policy uppstod 
mitt urvalskriterium, nämligen att intervjua bibliotekarier på bibliotek med en i mina ögon 
otillgänglig placering av lättläst.  
 
De fyra biblioteken där intervjuerna genomfördes valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och 
utfördes i Stockholmsregionen. Jag besökte några folkbibliotek i Stockholms län för att bedöma 
hur lättlästa medier placerats. Otillgängligheten av lättläst kunde bestå i att ingen hylla för lättläst 
överhuvudtaget fanns, och om en fanns, att skyltningen eller placeringen var dålig, eller att lättläst 
var blandad med alla möjliga andra sorters särskild media. Inget bibliotek jag besökte hade en i 
mina ögon god tillgänglighet av den lättlästa litteraturen och följaktligen uppfyllde de fyra första 
(egentligen fem då en intervjuad arbetade på två bibliotek) urvalskriteriet och intervjuerna 
genomfördes där. 
 
Då det blir allt ovanligare att bibliotek har en ansvarig för den sociala eller uppsökande 
verksamheten och utvecklingen går mot en mer allroundkunnig personal (se Statens Kulturråd 
1999,  s. 137) tyckte jag att det var relevant att välja ”första bästa” bibliotekarie på de bibliotek 
som uppfyllde mitt urvalskriterium. Intervju bokades därför med den bibliotekarie som var i 
tjänst första gången jag besökte biblioteket (förutom en som jag ringde upp dagen efter). De fyra 

                                                 
4  Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas.  
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informanterna kom att bestå av en med tidigare stor erfarenhet av särskilda medier och låntagare 
med särskilda behov, en med tidigare erfarenhet av att ha undervisat olika grupper med 
lässvårigheter, en som genom att vara invandrare har egen erfarenhet av lättläst och en med 
mycket liten, snudd på ingen, kunskap eller erfarenhet av vare sig litteraturen eller målgrupperna. 
 
I tre av fyra fall mötte jag till en början motstånd där informanterna menade att de varken kunde 
så mycket eller arbetade så mycket med lättläst och att det därför vore bättre för mig att intervjua 
någon annan.  
 
3.2.2 Djupintervjuer 
Urvalskriteriet ”otillgänglig placering” kom att fungera som utgångspunkt i intervjuerna och som 
en referenspunkt till intervjuguiden. Jag har i möjligaste mån försökt att inte ställa ledande frågor 
och min förhoppning är att jag inte påverkat eller styrt mina informanter med den förförståelse 
jag har. Jag hoppas att min förförståelse i ämnet istället kunnat bidra till att samtalen med 
informanterna blivit engagerad och fokuserad (se kap. 3.2.4).  
 
En intervjusituation är enligt Bourdieu en dominanssituation. Den som ställer frågan har en sorts 
auktorisation och tillskrivs ofta en kompetens i relation till ämnet/situationen. Jag har försökt 
vara medveten om denna dynamik när jag genomförde respektive intervju och i analysen av 
materialet, speciellt då ämnet i sig kan tänkas väcka negativa känslor hos den intervjuade i form 
av dels rädsla för bristande kunskaper, dels rädsla för otillräcklighet i sin roll gentemot 
användargruppen ifråga. Frågor runt användargrupper med läs- och skrivsvårigheter som ofta har 
svårt att föra sin egen talan och därmed befinner sig i en beroendeställning, kan väcka känslor av 
dåligt samvete. Som informant försöker man kanske instinktivt täcka upp svagheter i 
verksamheten, snarare än öppet diskutera och resonera runt ämnet. Jag har tagit hänsyn till detta 
genom att försöka försätta mig in i de tillfrågades ställe och behandla materialet med respekt. 
Som uppsatsskrivare använder jag informanternas utsagor som material för en analys, samtidigt 
som jag vill försöka förstå den verklighet som utsagorna speglar. Jag har löpande försökt notera 
mina egna reaktioner mot den kulturella och intellektuella hegemoni som uttalanden ibland pekar 
mot. 
 
I de återgivna samtalen i kapitel 6 kan det uppfattas som att jag som intervjuare ställer ledande 
frågor men samtalen är utlyfta delar ur ett längre samtal, och det som kan uppfattas som ledande 
frågor är alltid ett hänvisande till och ett sammanfattande av vad informanten tidigare spontant 
själv redan givit uttryck för. Som uppsatsförfattare står man inför valet att antingen redovisa eller 
inte redovisa de följfrågor som kan väcka frågetecken runt neutralitet hos läsaren. Jag har vid 
några tillfällen valt att redovisa lite längre stycken av samtal för att ge läsaren inblick i den 
dynamik och det sammanhang som uttalanden uttrycks i.  
 
3.2.3 Kunskapsanspråk 
Studiens empiriska data grundar sig på fyra djupintervjuer och två mikrointervjuer. Idealiskt vore 
att intervjua så pass många att mitt material kunde innefatta alla eventuella argument som 
förekommer inom fältet, kopplade till placering och tillgänglighet av lättläst. Med en så pass liten 
studie som denna har jag dock inga förväntningar på att uppnå mättnad i materialet och jag är 
medveten om att mitt resultat troligen inte innefattar alla aspekter av folkbibliotekariers 
inställning när det gäller lättläst. Inga generaliseringar kan dras från studien, den kan däremot 
peka på attityder, resonemang och synsätt på området. De värderingar och attityder mina 
informanter ger uttryck för kan idag, när denna uppsats skrivs, påstås förekomma på 
folkbiblioteket, även ifall jag inte alls vet hur representativa dessa uttalanden är för yrkeskåren 
eller för institutionen i stort. 
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Genom de unika uttalanden och resonemang som informanterna har delat med sig av, anser jag 
att ny kunskap skapats som förhoppningsvis kan användas som stöd i framtida studier. 
 
3.2.4 Forskarroll 
Olika ingångspunkter till det som ska studeras medför olika syn på den egna forskarrollen. Inom 
den kvantitativa forskningen tillämpas oftast det positivistiska synsättet, där forskarrollen är 
objektiv och synlig och präglas av utifrånperspektiv och distans till undersökningsobjektet, det 
vill säga forskaren anses här inte påverkas av den personliga förförståelsen. Med det följer att det 
heller inte ställs några krav på forskaren att redogöra för forskningsprocessen eller det egna 
perspektivet. Som motpol finns den kvalitativa forskningen och hermeneutiken med själva 
tolkningen som central. Här är forskarrollen snarare öppen, subjektiv, engagerad och präglas av 
närhet till informanten (se Olsson & Sörensen 2002, s. 15ff). Mitt eget förhållningssätt i denna 
studie kan hänvisas till den hermeneutiska traditionen. Målet har ju varit att undersöka ett visst 
handlande i en specifik kontext och genom ett maktstrukturellt perspektiv försöka tolka och 
förklara vad som ligger bakom handlandet. Redskapet för att uppnå detta mål har varit öppna 
och engagerade dialoger med informanterna. När det gäller den kvalitativa forskningen 
poängterar Olsson och Sörensen (2002), professor inom vårdvetenskap respektive fil dr och 
docent i klinisk forskning, vikten av den öppna interaktionen mellan informant och forskare och 
menar att här bör råda ett jag-du-förhållande och en förutsättning för att ”ta del av varandras inre 
världar” (ibid., s. 15). Jag har använt mig av min förförståelse för att försöka leva mig in i den 
verklighet utifrån informanterna talar. 
 
Med den hermeneutiska tolkningen följer att ordens och handlingarnas innebörd inte kan 
förklaras oberoende av varandra. En hypotes eller en forskningsfråga existerar därför aldrig 
oberoende av den sociala verklighet den avser att beskriva. Detta sätter relationen forskare och 
studieobjekt på sin spets. Resonemanget faller tillbaka på något Molander kallar ”intersubjektiv 
avgörbarhetsprocess” vilket innebär att det styrande kriteriet i forskar- och kunskapsprocessen är 
självinsikt, snarare än krav på forskarens neutralitet (Molander 1993, s. 234ff). 
 
Typen av svar informanterna ger är på så vis präglade av de frågor jag ställer, frågor som i sin tur 
är en följd av min förförståelse såväl som av mitt valda perspektiv. Även tolkningen är färgad av 
mitt perspektiv som forskare, som består av dels min egen förförståelse, dels den teoretiska 
utgångspunkten. Studien är alltså gjord utifrån en specifik infallsvinkel och för att uppfylla 
validitetskriteriet har jag försökt att redogöra för processen såväl som den egna rollen i processen. 
 
3.2.5 Validitet  
För att ha uppnå vetenskaplig fakta måste kunskapens förutsättningar, metoder och tillförlitlighet 
kunna granskas systematiskt. Vetenskap ska ge en kollektiv kunskap som andra kan ta del av och 
kontrollera riktigheten i. Jag har i undersökningen en stark empirisk förankring till de slutsatser 
som jag drar och eftersträvar trovärdighet för mina resultat genom att klargöra min förförståelse 
såväl som mina antaganden (se kap. 1.4). I teoridelen beskrivs det perspektiv varigenom jag tolkat 
materialet. Genom att redogöra för min infallsvinkel och mina antagande vill jag förtydliga 
studiens resultat och underlätta för läsaren att förstå under vilka villkor som resultaten ska vara 
giltiga (Larsson i Starrin & Svensson 1994, s. 168) med en förhoppning om att läsaren själv ska 
kunna bilda sig en uppfattning. 
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4. Teori 
Pierre Bourdieus begreppsapparat och idévärld runt fält och kapital kommer användas som 
förklaringsmodell i uppsatsens analys. Bourdieu utgår från samhällets makrostrukturer, d.v.s. 
subjektövergripande betingelser vilka han också vill se som betingelser för individen. Han ser till 
helheter och stora mönster, inte enstaka företeelser. Bourdieu ger inga konkreta förslag på hur 
människan kan förhålla sig till det lagbundna hierarkiska sociala spel han beskriver. Vägen mot 
frigörelse han pekar på är nödvändigheten att problematisera det som alla är överens om - men 
som ingen talar om – d.v.s. det underliggande sociala kraftspelet i de dominansrelationer vi lever 
i.  Någon optimistisk tro på en mer genomgripande emancipering från de omedvetna 
dispositioner5 som hela tiden reproducerar maktstrukturer och mellanmänskligt förtryck, verkar 
han inte ha, utan, som socialteoretikern Alex Callinicos uttrycker det; i Bourdieus värld är 
”människorna ödesbestämda att vara fångar i herraväldets strukturer” (Callinicos 2000, s 416). 
 
Det finns oändligt många faktorer att ta hänsyn till när man analyserar det sociala livet. Bourdieus 
syn på individens begränsade handlingsutrymme väckte under arbetets gång en önskan att titta 
närmare på ett mer funktionalistiskt synsätt, d.v.s. fråga vad som kännetecknar en bra inställning, 
präglad av respekt, utifrån det lilla perspektivet. I slutdiskussionen använder jag mig därför av 
Axel Honneths tankar och därmed knyts ett etiskt perspektiv till ämnet. Honneth kompletterar 
Bourdieu på ett enligt min mening tillfredsställande sätt. Icke-erkännandet respektive erkännandet 
är begrepp som förbinder de två tänkarna.  
 
Axel Honneth (2000) forskar inom moralfilosofi som i sin tur står under socialfilosofin och delvis 
har funktionen av att utgöra ett normativt komplement till den empiriskt arbetande sociologin 
(Honneth 2000, s. 22). Inom etiken diskuteras frågorna om hur vi bör leva och gränserna mellan 
teori och praktik, idé och handling, är mer diffusa än i andra discipliner. Övergripande 
frågeställningarna är hur ett gott mänskligt liv ser ut och hur vi vill att relationerna till andra 
människor ska vara. Med moral menas själva handlandet, som inom etiken blir föremål för 
reflexion. Enligt Collste bygger moralen på människans unika förmåga att leva sig in i andra 
levande varelser och en förståelse som går utöver de egna behoven. Ett moraliskt antagande kan 
till exempel vara att varje människa har rätt till liv och likabehandling. Moral kräver enligt Collste 
ett engagemang för vår omgivning, ett engagemang som paradoxalt nog bygger på den 
individuella friheten. Ett samhälles människosyn har ofta stor betydelse för dess moraliska 
ställningstagande, eftersom det fungerar som handlingsmotiverande och ett samhälles lagar 
bygger således på dess människosyn (se kap. 2.3). 
 
Följande kapitel innehåller kommentarer kopplade till Bourdieus forskarperspektiv och 
maktbegrepp, samt en längre respektive kortare presentation av Bourdieus respektive Honneths 
teorier. 
 
4.1. Bourdieus forskarperspektiv 
Vetenskapsteorin visar hur vår syn på omvärlden är perspektivbunden, men det är vanligt att 
forskare inte uttalar sina utgångspunkter, ibland är de knappt medvetet valda, och den personliga 
motivationen såväl som de personliga erfarenheterna räknas inte. Vissa grundhållningar är 
dessutom så historiskt och kulturellt förankrade att vi inte reflekterar över att vi faktiskt ser det vi 
studerar genom dem. Dock menar Meeuwisse och Swärd (2002) att politiska och ideologiska 
grundsyner påverkar vår uppfattning om hur vi ska tackla det vi benämner sociala problem, och 
får en rad konkreta konsekvenser (Meeuwisse och Swärd 2002, s. 51f, 102ff). Bourdieu (1997) 
talar varmt för självreflektion hos forskaren, till exempel säger han: ”Vetenskapens subjekt är en 

                                                 
5 Begreppet disposition innebär att vara disponerad till att känna och tänka på ett visst sätt. 
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del av vetenskapens objekt (Bourdieu 1997, s. 83). Omedvetenhet respektive medvetenhet om det 
egna perspektivet ansåg han påverkade hur man uppfattade studieobjekten (ibid., s. 36). 
 
Bourdieu har ett kollektivistiskt strukturellt perspektiv, där det sociala livet tolkas på en 
överindividuell och abstrakt nivå. Hans perspektiv är också ett konfliktperspektiv, inom vilket 
utvecklingen anses drivas framåt genom konflikt. I kontrast till detta synsätt står det 
funktionalistiska synsättet, som utgår från ett idealt samhälle varifrån man diagnosticerar 
avvikelser i form av patologier, det vill säga som något sjukligt (Meeuwisse och Swärd 2002, s. 
131ff). Funktionalister lägger fokus på interaktionsprocesserna människor emellan, där avvikelser 
varken ses som en egenskap hos människan eller samhällsstrukturen. Genom sociala processer, 
menar man, anpassar sig och tillskrivs människor enligt samhällets stereotypa värderingar och 
klassificeringar (ibid., s. 88f). Axel Honneth tillhör det funktionalistiska lägret. 
 
En omdebatterad fråga är om samhällsstrukturerna finns oberoende av enskilda individers 
beteende eller om det är individerna själva som genom sina handlingar upprätthåller och bekräftar 
strukturerna. Idag verkar forskare inte renodla sina perspektiv i samma utsträckning som förr, 
och en vanlig uppfattning är att aktörerna inom en struktur anses ha en viss handlingsfrihet, som 
dock begränsas av strukturen. I denna mellanposition befinner sig Bourdieu. 
 
4.2 Maktbegreppet enligt Pierre Bourdieu 
Friedrich Nietzsche är en av förgrundsfigurerna för konfliktteorin där livets inneboende egenskap 
är konkurrens och rivalitet. Maktbegreppet är ett centralt begrepp inom flera olika discipliner och 
även en framträdande tolkningsram hos Bourdieu. Det finns olika sätt att se makt men för 
Bourdieu (1977) består dominansstrukturen i samhället av olika dispositioner och de kapital som 
följer. Makten är ofta symbolisk liksom kapitalen, vilket gör både kapitalen och makten ”mjuka” 
och mer osynliga. Det är genom klassificeringssystemen med dess titlar som lägger grunden för 
maktrelationer (se t.ex. Bourdieu 1977,  s. 164f, 170, 191f). Makten har dessutom en helt egen 
diskurs genom att den politiska makten och vetandet (kunskapen) nästan alltid sammanfaller i 
uppfattningen om den sociala världen och på så vis ömsesidigt producerar varandra. När 
vetenskapen och makten allierar sig med varandra uppstår en åtskillnad mellan önskvärda och 
inte önskvärda dispositioner, mellan det normala och det avvikande. Vetenskapen fastställer 
normen som norm och det avvikande som avvikande och därifrån utvecklas tekniker med avsikt 
att normalisera det avvikande (Bourdieu 1997, s. 31). Maktens disciplinering och teknik kan på så 
sätt sägas dressera människan och skapa en struktur av önskvärda och inte önskvärda 
dispositioner. Och alla deltar i strukturen, både dem som utövar makt och dem som utsätts för 
makt.  
 
Den sociala världen manifesterar sig enligt Bourdieu (1997) som brännpunkten mellan den 
objektiva synen på samhället som styrkeförhållanden, och den subjektiva föreställningen om 
dessa styrkeförhållanden som legitima (Bourdieu 1997, s. 39). I denna skärningspunkt, eller 
brännpunkt, skapas, enligt Bourdieu, vårt sociala liv och vår historia. 
 
Kapital är ett centralt begrepp hos Bourdieu som han använder inom fyra samhällsområden: det 
ekonomiska, det kulturella, det sociala och det politiska. På alla områden utom det ekonomiska är 
kapitalet av symbolisk natur. 
 
4.2.1 Den förkroppsligade historien   
Individen är i Bourdieus (1993) ögon alltid socialt bestämd och samhället består av två oskiljbara 
former vilket å ena sidan är institutionerna (häri räknas även fysiska föremål, såsom böcker och 
verktyg), å andra sidan individernas förvärvade dispositioner. Individen blir därmed en produkt 
av mötet mellan kropp och ting och härigenom uppstår det vi kallar verkligheten och det som 
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Bourdieu ibland kallar ”praktiken”. I grunden för kroppen såväl som tingen finns vad Bourdieu 
kallar tankekategorier som i sig själva är omedvetna och eftersom mötet mellan kropp och ting 
skapar historia är således även historien, enligt Bourdieu, omedveten. När institutionerna och 
kropparna, d.v.s. individerna, samstämmer uppstår en känsla hos individen av att göra ”det rätta” 
(Bourdieu 1993, s. 88f). 
 
Bourdieu ser aktörerna varken som effekter av strukturerna eller tvärtom, strukturerna som följd 
av individernas handlingar, utan placerar sig mitt emellan det strukturalistiska och subjektivistiska 
perspektivet vilket man främst kanske kan förstå utifrån hans begrepp habitus. När en människa 
handlar på ett visst sätt, av vana eller tradition, utan att rationellt och medvetet ha valt att handla 
just så, så gör hon det p.g.a. habitus. Det är alltså habitus som skapar likriktningen inom ett fält 
då vissa beteenden förkroppsligas i individen och blir till permanenta dispositioner. Detta gör 
individen till en bestämd varelse, för att inte säga förprogrammerad och enligt Bourdieu ungefär 
som ett dataprogram i sitt förhållningssätt att reproducera samma bestämningar. Habitus innebär 
bestämda sätt att varsebli och bedöma världen efter, det kan vara allt från värderingar, livsstilar, 
gester, kroppshållningar, olika sätt att stå, gå och tala på, som man delar med sin grupp. 
Individerna använder sig av dessa sätt att möta verkligheten på, för att tillskansa sig en specifik 
position i samhällsstrukturen (Bourdieu 1997, s. 89, 147ff). Habitus kan även vara 
yrkeskunskapen eller ett kapital av olika tekniker men också så svårdefinierade saker som en 
samling trosföreställningar. 
 
När människor ohämmat lever ut sitt habitus och ”lyder” fältets inre nödvändighet och krav 
upplever aktören att den ”gör sin plikt”. Individer som agerar efter habitus och ”gör sin plikt” 
uppfattar sig själva ofta som oegennyttiga (man gör något för den goda sakens skull, den goda 
smakens skull etc.) – d.v.s. de är omedvetna om de symboliska vinster de personligen gör 
(Bourdieu 1997, s. 134). Även habitus betraktas som ett kapital, men eftersom det är ett 
förkroppsligat kapital skiljer det sig från andra, förvärvade kapitaltyperna. 
 
4.2.2 Fältet och striden om sanningen  
Så fort det finns ett socialt rum uppstår, enligt Bourdieu, en kamp om vem som ska dominera 
rummet. I sin förlängning handlar kampen om vilken av många motstridiga sanningar som ska 
klassificeras som Sanningen med stort s och blir det allmänt acceptabla, d.v.s. normen.  
 
Samhällets olika sociala rum, d.v.s. fält , styrs inbördes av sin egen lära, en s.k. doxa. Fältet är ett 
relationellt kraftfält med en egen inre logik. När en individ kommer in på ett för den nytt fält, 
underkastas denne de grundläggande antaganden som utgör själva definitionen av det fältets 
doxa. På så sätt reproduceras hela tiden samhällets maktförhållanden.  
 
Doxan består av en underförstådd kodex i vilken det ingår det som är ”självklart” – d.v.s. vad 
som inom fältet klassificerats som regler, rätt respektive fel, intressant respektive ointressant, 
väsentligt respektive oväsentligt. Doxan ifrågasätts sällan därför att alla blivit omedvetet överens 
(Bourdieu 1993, s. 96f) och därför att den styrs av de konservativa och bevarande krafter som 
arbetar för status quo och som är starkt länkad till maktutövning. I t.ex. en institution bevaras 
doxan genom titlar, traditioner, attribut, symboler och sist men inte minst deltagarnas tro på den 
inre logik som genomsyrar fältet ifråga. Tron är i sammanhanget väsentlig, eftersom det är den 
som legitimerar makten (Bourdieu 1997, s. 46) och klassificeringen (dispositionerna) blir ett 
vapen i kampen mellan individerna, om grupptillhörighet, status, makt och klass (Bourdieu 1993, 
s. 107).    
 
Doxan inom biblioteksfältet kan ses som bibliotekariens professionella självförståelse; 
uppfattningen om den egna rollen och funktionen, samt en rad föreställningar och definitioner. I 
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doxan ingår sannolikt också indelningen i olika ansvarsområden, olika användargrupper, en viss 
litteratursmak och specifika arbetsmodeller. Doxan är de uppfattningar och handlingsmönster 
som säkrar den egna (och fältets) överlevnad genom ett upprätthållande av den egna såväl som 
fältets status. Doxan bygger på en tradition som aldrig själv benämner sig som tradition, utan som 
bara finns där. 
 
Fältens inbördes kamp består i att inlemma nykomlingarna i doxan. Men mellan de 
konserverande krafterna och personer som vill förändra ordningen kan ibland uppstå en kamp 
som alltid handlar om vem som ska få rätten till fältets legitima våld och auktoritet. Ofta vill de 
med stort kapital bevara ordningen medan de med mindre kapital vill förändring. Bourdieu 
poängterar hur alla som deltar i kampen hjälper till att producera eller reproducera tron på 
vinsternas värde. 
 
Vad är då den största av alla vinster att göra inom ett fält? Jo, att etablera den subjektiva 
hållningen som objektiv sanning. Med tillräckligt kapital kan man få andra att se en själv som den 
dominerande och på så vis, på det djupaste planet, dominera dem. Våra liv går till stor del ut på, 
enligt Bourdieu, med att objektivera andra, d.v.s. förtingliga dem (Bourdieu 1993, s. 108). 

Bourdieu menar att eftersom kampen och motsättningarna är och skapar vår historia, ska det inte 
avvärjas (se t.ex. Bourdieu 1993, s. 10, 80) Rörelsen eller spänningen som makten och motståndet 
mot makten är, är av godo. Vad Bourdieu som forskare och personligen värjer sig mot, är den 
tysta acceptansen av den rådande strukturen, eftersom det blir en stagnerad ordning utan rörelse. 
Kampen är nämligen livet, enligt Bourdieu. 

4.2.3 Det symboliska kapitalet och makten 
I vårt ”civiliserade” samhälle har vi, menar Bourdieu, förvandlat hårda våldsformer till mjuka, 
symboliska, våldsformer. Den som kan utöva det symboliska våldet är den som har det 
symboliska kapitalet och därmed makten. Det symboliska våldet är dolt både för den som utför 
det och för den som blir utsatt för det och upprätthålls genom kollektivt självbedrägeri.  
 
Bourdieu använder sig av begreppet icke-erkännande för att beskriva sociala relationer där makt 
utövas utan att den framträder som makt (Järvinen i Meeuwisse & Swärd 2002, s. 272). Detta 
förbinder Bourdieu med den andra teoretiker jag kommer att använda i uppsatsens 
slutdiskussion: Axel Honneth. Här används begreppet erkännandet som ett centralt fundament för 
all mänsklig interaktion. 
 
4.3 Axel Honneth 
Axel Honneth är professor i filosofi i Frankfurt am Main och föreståndare för det ansedda Institut 
für Sozialforschung där Frankfurtskolan växte fram med förgrundsgestalter som Theodor Adorno, 
Max Horkheimer, Herbert Marcuse och Jurgen Habermas. Ett centralt begrepp för denna tänkare 
är erkännandet och han lägger stort fokus på relationen mellan makt och erkännande/respekt.  
Enligt Honneth bygger demokrati på en reflexiv samverkan som i sin tur bygger på att se och bli 
sedd av andra. Med sin funktionalistiska inriktning frågar han sig först och främst hur sunda 
relationer i ett sunt samhäller ser ut och strävar efter att formulera det i sitt tänkande.  
 
Frankfurtskolan och Honneth återknyter till viss del till Jean-Jaques Rousseau som menade att 
det utvecklat sig en patologi i det moderna samhällets mänskliga kommunikationer och att sociala 
maktförhållanden är följden av en allas okontrollerade prestigekamp (Honneth 2003, s. 61-64). 
Enligt Rousseaus resonemang lever den moderna människan i ett förfrämligat förhållande till sig 
själv, där hon istället för att lyssna till sig själv börjar bry sig om vad andra förväntar sig av henne 
och därmed börjar leva i den ”ständiga självrepresentationens oro” (ibid., s 30f). Rousseau 
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myntade begreppet alienation som han menade uppstår i den sociala dynamiken mellan att vilja 
hävda sig och en prestigefylld tillgjordhet.(ibid.., s. 25 ff). När det sociala livet börjar syfta till att 
förespegla talanger och förmågor för att för egen del få ett större mått av erkännande, går den 
individuella friheten såväl som medlidandet förlorat (ibid., s. 30ff). 1923 ersatte  kulturkritikern. 
Geörgy Lukács begreppet alienation med begreppet förtingligande, ett begrepp som kom att 
beskriva en process som följd av det kapitalistiska tänkandet där värderingsmåttstocken är 
ekonomi. Begreppet innebär att man ser världen som gjord av ting - inte bara fenomen blir ting, 
utan också andra människor, som därmed börjar betraktas som objekt istället för subjekt. 
Alienationsbegreppet och samhällsstrukturernas inskränkningar på det mänskliga 
självförverkligandet skulle bli centrala teman inom socialfilosofin och även Frankfurtskolan. Här 
finns ett mörkt stråk av pessimism inför vår tids civilisationsutveckling och det moderna 
projektet.  
 
Honneths poängtering av individens autonomi skiljer sig från Bourdieus ståndpunkt, där 
individen framstår som mer eller mindre formad av yttre makrostrukturer. Hos Honneth finns ett 
intersubjektivitetsperspektiv utifrån vilken idén om individens självbestämmande och 
handlingskraft uppstår – trots att hon lever fjättrad i omedvetna strukturer (ibid., s.158f). 
Individen och samhället uppstår från den bekräftelse som vi får av och ger till varandra och den 
sociala kampen ses snarare som en ömsesidig kamp för detta erkännande, vilket för Honneth inte 
bara är en kamp, eftersom erkännandet också kan bygga på frivillighet i form av omsorg och 
kärlek. Honneths kamp är en mer moraliskt motiverad kamp, jämfört med Bourdieus, eftersom 
den utgår från människors behov av erkännande från andra för att utveckla en personlig identitet 
och en positiv relation till det egna jaget. Genom att sätta det ömsesidiga sökandet efter 
erkännandet i centrum pekar Honneths tankar mot det konkreta, vardagliga och mellanmänskliga. 
Mellan den moraliska hänsynen till det särskilda (det nödlidande, skyddsbehövande, 
marginaliserade och uteslutna) och förpliktelsen till likabehandling, såsom demokrati, mänskliga 
rättigheter, finns, enligt Honneth, ett konstruktivt spänningsfält. Det är nämligen genom att se 
den andre som en unik person med särskilda behov som den moraliska sensibiliteten utvecklas att 
gälla för alla (ibid., s. 97ff). 
 
I kontrast till Honneths tro på moralens utveckling mot kärlek, menar Bourdieu (1993) att 
moralen snarast är ett medel att för sig själv dölja egenintressen. Med moralen försvarar man 
därmed endast det egna värdet och kapitalet samt det symboliska värdet av ens tjänster och 
kunskap på marknaden (Bourdieu 1993, s.118). Kanske kan skillnaderna mellan inställningen hos 
Bourdieu och Honneth ses som delvis beroende av olika livsbanor. Bourdieu växte upp i en enkel 
familj på landet och gjorde en mycket ovanlig klassresa med en kometkarriär rakt in den 
akademiska högborgen i Paris där han, sedermera som professor, ägnade större delen av sitt liv 
sig åt kultursociologiska studier. Stor del av hans vetenskapliga sporre var att analysera och sticka 
hål på Frankrikes starkt elitistiska utbildningssystem samt det lika elitistiska kulturlivet. 
Frankfurtskolans grundare däremot, som Honneth tog starkt intryck av, var judar och 
personligen drabbade av andra världskriget och judeutrotningen. Att försöka tänka sig vägen mot 
ett samhälle utan förtryck var förmodligen för dessa forskare en tvingande angelägenhet. 
 
Honneth anger tre former av erkännande; kärlek, rätt och solidaritet. De moraliska 
motsvarigheterna till dessa är: emotionell omsorg, likabehandling och engagemang. I praktiken 
leder det till en förpliktelse att behandla en annan människa på ett sådant sätt att hon kan 
utveckla en positiv relation till sig själv Honneth frågar sig hur man kan tänka sig en 
utvecklingspotential för den form av erkännande som han kallar kärlek och som kommer till 
uttryck i omsorg. Genom detta prövar han att gå bortom det som vanligen tillskrivs demokrati 
och likaberättigande och tänjer på begreppet erkännande för en annan människa till att inte bara 
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innebära tolerans utan också uppskattning av någon värdefull i sig själv (Honneth 2003, s. 97- 
107).   
 
Förvägrandet av erkännande leder till kränkning. En symbolisk kränkning eller förödmjukelse är 
kopplad till missaktningen av en annans personliga integritet där denne följaktligen, enligt 
Honneth, kränks i sitt förhållande till sig själv (egen kurs.). En positiv självrelation ses här som något 
centralt och beroende av bejakande reaktioner från andra subjekt. En moralisk kränkning förstör 
därför en väsentlig förutsättning för den individuella handlingsförmågan, och därmed 
självförverkligandet (ibid., s. 98f). En kränkning innebär att en person ”genom förödmjukning 
eller brist på respekt görs varse om att dennes förmågor inte åtnjuter erkännande”. Här skadas, 
enligt Honneth, känslan av att vara socialt betydelsefull inom en konkret gemenskap  
(ibid., s. 102). 
 
 
5. Lättläst på litteraturfältet 
I följande kapitel presenteras biblioteket som fält, bibliotekarier som aktörer och frågan om 
vem/vad som avgör vad som är värt att läsa. Kapitlet belyser ämnet utifrån Bourdieu samt knyter 
an det till tidigare forskning.  
 
5.1 Folkbiblioteket som delfält och bibliotekarier som dess aktörer  
I ett fält pågår konkurrensen mellan fältets aktörer samtidigt som fältets aktörer gemensamt 
försvarar sig med gränssättningar gentemot det utifrån kommande som hotar fältets autonomi.  
I The rules of Art (1996) beskriver Bourdieu framväxten av det litterära fältet – ett fält till synes 
anarkistiskt och egensinnigt, men som i Bourdieus ögon kan liknas vid en noggrann koreografisk 
ordnad balett (Bourdieu 1996, s. 113).  
 
Bibliotekarier kan ses som aktörer på tre fält samtidigt; dels i biblioteket i sin omedelbara 
yrkesmiljö, dels på det litterära fältet som i sin tur del av kulturfältet (Karner Smidt 2005, s. 43). 
Tolkat utifrån Bourdieu står bibliotekariers positionering på det litterära fältet alltid i relation till 
de tongivande och dominerande på fältet, såsom författare, förläggare, litteraturforskare/kritiker 
och andra auktoriteter på området. Bibliotekarier försvarar sina positioner genom att välja ord 
och begrepp som lånar sin aura från de andra auktoriteterna och även från olika genrer inom 
området. (ibid., s 56).  
 
Bibliotekarier står, som Karner Smidt framhåller, inte på de högsta pinnarna på litteratur- och 
kulturfältets statusstege och deras roll kan snarast betraktas som en högre funktionärs. Det kan 
tyckas motsägelsefullt, men likväl är de en yrkesgrupp med högt kulturellt kapital och med makt 
att i praktiken och i mötet med låntagare ”verkställa” vissa värderingar.  
 
5.2 Vem bestämmer vad som är värt att läsa? 
Olika synsätt på vad som är kultur och vad som är av värde skiljer sig avsevärt mellan olika 
aktörer. Karin Saldert (2004) tar i sin magisteruppsats upp två olika synsätt som hon menar utgör 
varandras motsats på skalan av hur man värderar litteratur. Å ena sidan kan man se ett verks 
värde som något i sig inneboende, något objektivt och evigt, där tydliga gränser dras gentemot 
det som inte anses fylla dessa kriterier, å andra sidan kan man utgå från att värdet i ett verk 
uppstår i mötet mellan verk och människa, d.v.s. i den subjektiva behållningen i form av mening 
och innebörd. Det förra beskriver ett absolut värde (det estetiska bedömningskriteriet) medan det 
senare refererar till ett relativt värde (det relativa bedömningskriteriet) se Saldert 2004, s. 21, 42)). 
Bourdieu ser de estetiska normerna, eller de absoluta värdena, som en social konstruktion och 
samhälleligt bestämda.  
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När Kulturrådet vänder sig till läsare i allmänhet utgår de ifrån att kvalitet är ett inneboende värde 
i litteraturen oavsett vem som läser, men vänder de sig däremot till målgrupper som personer 
med funktionshinder eller nationella minoriteter, så lägger Kulturrådet vikten på läsarens 
upplevelse snarare än på verket (se kap 2). I det förra fallet vill man anpassa läsaren till verket och 
i det senare tvärtom. Kulturrådet pendlar därmed mellan en absolut och en relativ 
bedömningsgrund, beroende på vem läsaren är.    
 
Erica Lhådö (2003) diskuterar folkbibliotekets outtalade konsensus runt vad som är god och dålig 
litteratur och hur det styr flera saker, däribland inköpen. Kvalitet påstår man ligger i den 
subjektiva upplevelsen men likväl, menar hon, finns en outtalad konsensus om vad som är god 
respektive mindre god litteratur. Lhådö efterlyser större medvetenhet och mer diskussion på 
folkbiblioteken om vilka värderingar för kvalitetsbedömningen och antyder en viss skenhelighet i 
att man säger en sak och gör/tänker en annan. Lhådö tillskriver dessutom bibliotekarier stor 
makt, dels på det konkreta planet genom att bestämma vilka böcker som ska finnas på hyllorna, 
dels genom att påverka vilka böcker som ”ska anses värda att läsa och ägnas uppmärksamhet” 
(Lhådö 2003, s. 4ff). I hennes diskussion om skillnaden mellan upphovsorienterad och 
användarorienterad kultur, där den förra är associerad med finkultur och sanna estetiska värden 
och den senare kännetecknas av att den ger publiken vad den vill ha, finns stora likheter med 
Salderts jämförelse av olika bedömningskriterier institutioner emellan (se kap. 2.2).  
 
Vad som sällan om någonsin diskuteras, enligt Bourdieu, är vem eller vilka som skapat ett verks 
värde eller en stor författare, d.v.s. vem som har makten att upptäcka och ge värde åt t.ex. ett 
författarskap. En upptäckt, menar han, måste redan vara upptäckt för att upptäckas; vägen måste 
vara lagd och förutsättningarna skapade av dem som äger det symboliska kapitalet att bestämma 
vad som är av värde. Makten att kunna viga något åt berömmelse finns redan i fältets ordning 
och bygger på trosföreställningar som upprätthålls av fältets nätverk. Ett konstverk kan därför 
inte, menar han, existera av sig självt (Bourdieu 1996, se t.ex. s.168f, 197, 230). När ett litterärt 
verk väl når erkännande är det redan en produkt av en enorm företagsamhet och symbolisk 
alkemi som involverar samarbetet mellan ett helt nätverk av agenter som arbetar inom 
produktionen (författare, förläggare, kritiker m.fl.) (ibid., s.170). Sett på detta sätt kan menings- 
och värdeskapandet närmast liknas vid en gigantisk cirkus med en hel arsenal av olika aktörer 
som samspelar (och skenbart är i luven på varandra) för att iscensätta ett illusoriskt spel som 
genererar det symboliska kapitalet; verkets värde skapas med andra ord av alla som läser, 
klassificerar, tolkar, dekodifierar, kommenterar, reproducerar, kritiserar, bekämpar och äger det 
(ibid., s. 171). Enligt Bourdieu (1996) är alla ekonomiska system antingen rationella (grundat i den 
rationella världen) eller symboliska (representativa) och en form av fetischism. Vissa saker 
tillskrivs värde som ökar i värde ju mer folk hjälper till att tillskriva det värde. På det sättet är 
människan, enligt Bourdieu, naiv, eftersom hon tillskriver sina egna tankar och värderingar 
omnipotens (ibid., s. 209).  
 
För att förstå litteraturfältet (och kulturfältet) måste man dels förstå dess position inom maktens 
fält (politiken och ekonomin), dels fältets egna inre struktur med dess lagar och självlegitimering 
(ibid., s. 214). Fältets interna kamp består av aktörer som var och en försöker sätta fältets gränser 
utefter egenintressen – alltså ange de bäst definierade villkoren för ett självberättigande och sant 
medlemskap. Den ”sanna” artisten eller författaren söker sätta gränser gentemot det ordinära, i 
avståndstagandet gentemot det vulgära, okultiverade eller kommersiella. Vem som inom det 
litterära fältet ska ha auktoriteten att utnämna vad som är god litteratur och inte (makten att 
konsekrera) är en central sak. Ofta är det den innersta kretsen med störst kapital som har makten, 
men det pågår hela tiden en kamp som just kretsar runt gränserna som ska vaktas mellan olika 
genre, ämnesdiscipliner och produktionssätt. Att vara med om att definiera och försvara 
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gränserna samt att kontrollera ingångarna till fältet bidrar till att etablera ordningen, som är ett 
spel som kräver en kontinuerlig reproduktion av dels tron på spelet, dels insatserna, dels själva 
illusionen av vad som är värt något och inte. Det är de kollektiva trosföreställningar inom en 
grupp med samma habitus som skapar den gemensamma illusionen av ett värde som måste 
försvaras. Vinsten för den enskilde aktören blir ett förverkligande av dennes önskningar (som är 
en del av illusionen) samt en viss position i form av status och kapital (ibid., s. 223-229). Och som 
Bourdieu hela tiden pekar på, så ligger det oftast inte i aktörens intresse att ens försöka 
genomskåda eller ifrågasätta spelet i sig. 
 
Litteraturfältet, liksom varje annat fält, har ett inneboende kraftfält som påverkar alla som träder 
in, lite olika beroende på vilken position det gäller. Den inbördes striden avgör om kraften 
kommer att konserveras eller transformeras och vilken position nykomlingen eller ett 
kontroversiellt verk kommer få. Det som är nytt har enbart ett negativt värde tills den inbördes 
kampen och gränssättningen gentemot det nya skapat en aktiv position åt det i en utveckling mot 
ett distinkt värde. En nykomling kan rucka fältet genom att till exempel bidra med att nedskriva 
något annat som gammalmodigt (ibid., s. 234). Med tiden inlemmas dock alla legitima ”brott” 
mot ordningen som dispositioner på fältet, detta genom att de reflekteras över, diskuteras och 
kritiseras av fältets medlemmar. Härmed skapas konsensus och en gemensam riktning och det 
som Bourdieu kallar ”arvet”, alltså de rätta kunskaperna som också är inträdesbiljetten till fältet. 
När det gäller litteraturfältet är dessa kunskaper själva förutsättningen för att kunna se det 
intressanta som intressant (ibid., s. 243).  
 
Uppslutningen runt vissa verk, genrer och författare betraktar Bourdieu (1996) som sociala 
strategier nära att jämföra med salonger och folkrörelser, vilka enligt honom bottnar i habitus, 
prestige och sociala markörer. Vad gör då en kulturarbetare inom kulturfältet (eller en 
bibliotekarie inom biblioteks- och litteraturfältet) för att undvika den skenhelighet som tycks 
genomsyra det kulturella livet? Bourdieus svar: man undviker att hylla eller fördöma vare sig det 
rör sig om olika genrer, verk eller författare. Bourdieu hänvisar i detta sammanhang till Spinoza 
som säger: ”Do not laugh, do not deplore, do not detest, just understand.” Och förstår gör den 
som observerar hur ”ytligt, sterilt och vilseledande” det är att genom olika verk (eller teorier) 
försöka hitta en förenande princip, som den platoninspirerade idén om att den ”sanna” 
litteraturen avspeglar en sannare värld än den vi lever i, att den är transcendent mot något annat - 
och framför allt - att endast de som har de rätta verktygen har möjlighet att se och delta i detta 
transcendentala (ibid., s. 272f ). 
 
 
6. Redovisning och analys av det empiriska resultatet 
Centralt för den här uppsatsen är folkbibliotekariers inställning till den lättlästa litteraturen och 
hur den kan tänkas påverka tillgängligheten av böckerna. Om den lättlästa litteraturen placeras så 
att låntagarna har svårt att själva hitta böckerna och bibliotekspersonal samtidigt präglas av 
värderingar som lägger hinder för förmedlingen, kan böckerna och läsarna få mycket svårt att 
hitta varandra.  
 
Men en inställning kan ta sig många uttryck, såsom hur man förmedlar och kommunicerar med 
låntagarna ifråga, hur mycket tid och intresse man ägnar åt området, hur man placerar böckerna, 
vilket språk man använder, vilket förhållningssätt man intar etc. I begreppet tillgänglighet 
innefattas allt som förknippas med förmedling; placering av böckerna, information, bemötande 
och attityder, men även personalens kunskaper och utbildning. En utgångspunkt i analysen är att 
handlingar visar på uppfattningar hos dem som utför handlingarna: i sättet man väljer att placera 
de lättlästa böckerna avspeglar sig ofta en inställning med underliggande värderingar och åsikter. 
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En väsentlig fråga är vad som ligger bakom en viss hållning och hur man svarar på den frågan 
beror på det valda perspektivet – jag har här valt ett maktstrukturellt perspektiv. Ur denna 
synvinkel kan biblioteksfältet ses som ett system som främjar och bevarar mer eller mindre 
godtyckliga föreställningar för att upprätthålla en bestämd status, dels hos institutionen som 
sådan, dels hos aktörerna (i detta fall bibliotekarierna).  
 
Analysen är uppdelad efter olika teman som delvis redan fanns urskilda i intervjuguiden, delvis 
framkom under genomförandet av intervjuerna. Temana är i sin tur tänkbara barriärer i 
tillgängligheten av den lättlästa boken. Jag har lyft fram de uttalanden som jag ansett mest 
betydelsefulla för temana ifråga och för min huvudsakliga forskningsfråga. Inför varje tema ges 
en kort introduktion till temats relevans för helheten, och ställs i genomgången mot tidigare 
forskning såväl som Pierre Bourdieus fältteorier med dess resonemang kring makt och kapital. 
 
6.1 Tre ledord i inställningen till den lättlästa litteraturen 
Samtliga av mina informanter i denna undersökning bekräftar att den lättlästa litteraturen har en 
åsidosatt roll, något som även framkommit i tidigare forskning (se Esaiasson 2005). I de barriärer 
för god tillgänglighet som framkommer av det empiriska materialet (se kap. 6.2), kan urskiljas 
följande tre, ibland samspelande faktorer: skam, snobberi och okunskap . Utmärkande för 
informanternas uttalanden är hur förmedlingen av lättlästa böcker ofta är kopplad till den 
förstnämnda faktorn: skam. Skammen uttrycker sig på två sätt. Dels förekommer den i projicerad 
form där låntagare med lässvårigheter antas känna skam och rädsla för att bli ”utpekade”, dels i 
personalens egna känslor i samband med att dessa låntagares behov inte tillgodoses i den 
utsträckning de kanske borde. Som medlem av ett fält lever man ofta, enligt Bourdieu, i en 
illusion av frihet, där man anpassar den egna smaken och tyckandet till fältets kraftspel och ibland 
tillfälliga vindar. Man gömmer sig ofta omedvetet bakom ord som kompetens och projicerar sin 
upplevelse på omvärlden.  
 
I samband med den andra faktorn som jag i brist på bättre kallat snobberi, framträder biblioteket 
i informanternas ögon som en rätt stelbent och ”gammaldags” organisation med en inre hierarki 
genomsyrad av relativt bestämda värderingar om vad som är ”fint” och ”mindre fint” att jobba 
med - något som uppges visa sig i löneskillnader. En uppfattning hos informanterna är att den 
sociala verksamheten och särskilda media inte anses lika viktigt eller intressant att jobba med 
jämfört med specialiserade akademiska fackområden, en tendens som flera av informanterna 
liksom jag själv märkt på BHS i form av nära obefintlig undervisning på området. Men 
folkbiblioteket är, som ett par påpekar, ett offentligt rum och en serviceinstitution. Den 
underförstådda värderingsgrund som man menar präglar biblioteket såväl som utbildningen 
verkar dock inte vara föremål för diskussion, på vare sig biblioteken eller BHS. På så vis är den 
dold. En av informanterna anknyter till en allmänt nedvärderande syn på vissa grupper i 
samhället, där t.ex. arbete med äldre, funktionshindrade och invandrare i jämförelse har låg status 
och lön. Enligt informanten avspeglar sig denna samhällssyn även i biblioteksvärlden.  
 
Informanterna ger uttryck för rädsla att såra och trampa låntagaren på tårna. Rädslan präglar såväl 
förmedling som placering av böckerna. Detta tolkar jag som bibliotekariernas egna uppfattning 
om att det är skamligt att inte kunna läsa ordentligt. Det verkar finnas ett starkt motstånd att gå 
från den absoluta värderingsgrunden till den relativa (se kap 2.2  och kap. 5.2.) – ett motstånd 
som sannolikt har sin grund i okunskap och känslor av skam. Bibliotekarien har skolats in i en 
kultursyn med vissa värderingar som möjligen gör att hon/han anser det ”skämmigt” eller 
pinsamt att tro en låntagare om att inte vara del av dennas ”kulturkrets”. 
 
Den tredje faktorn är okunskap. Informanterna säger sig ha bristande erfarenhet och kunskap om 
den lättlästa litteraturen såväl som dess läsargrupper. 
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Utöver de nämnda faktorer ges även uttryck för ett allmänt mer svårdefinierat ointresse för 
förmedlingen av den lättlästa litteraturen. Möjligtvis grundar sig ointresset i okunskap och med 
åtminstone en av informanterna stämmer den bilden väl överens. Hon har 40 års erfarenhet av 
arbete på bibliotek, varav tjugo år som chef. Hon har väldigt vag uppfattning om den lättlästa 
litteraturen och för vem det riktar sig till, hennes prioritet har legat på skönlitteratur för vuxna. 
Hon är osäker på om biblioteket hon idag arbetar på har en LL-hylla eller inte, och hon har inte 
hört talas om LL-böcker eller LL-förlaget. Hon säger att när hon var chef var hon tacksam över 
att kunna dela ut sysslorna med särskild media på andra, eftersom det aldrig intresserat henne och 
framför samtidigt idén att det bästa kanske vore om de funktionshindrade själva arbetade med 
dessa medier. Så här säger hon:  
 

Solveig: … jag intresserar mig för Baudelaires olika översättningar och sådana saker…jag 
menar jag har så många andra intressen som jag prioriterar nu i slutet av min yrkestid, jag har 
fem år kvar och jag vill inte bli LL-bibliotekarie, nej för fan. 
 
Intervjuare: Man arbetar för det som hjärtat slår, menar du? 
 
Solveig: Jo precis, det gör man. Men hjärtat… jag hoppas hjärtat slår hos någon för LL-
böcker, det hoppas jag verkligen och de här talböckerna…det finns ju de som tycker att det är 
jättetrevligt att jobba där…men då har jag sett förstår du, att de som jobbar där ofta själva har 
något sorts problem /…/ det är det jag undrar, om de själva kanske är mest lämpade att 
arbeta med dessa medier. Ta reda på det!6 
 

Ovan uttryckta förhållningssätt kan tänkas kommer från en bibliotekarie som s.a.s. arbetar för 
den ”goda” litteraturen och som inte sett bibliotekets sociala verksamhet som något centralt. Hon 
brinner dessutom personligen för saker rätt långt bort från den sociala verksamheten. Under 
intervjuns gång ändrade hon dock märkbart inställning och efter att bandspelaren var avslagen 
och intervjun avslutad visade hon stor upprördhet och engagemang, som om det plötsligt gick 
upp för henne att denna låntagargrupp är bortprioriterad. Hon ville absolut att jag skulle skicka 
henne uppsatsen och sa att hon skulle börja fundera på att skylta annorlunda och disponera om, 
att det hela var ”mycket mycket beklagligt”. 
 
En annan informants uttalanden kan inte lika lätt som i föregående exempel kopplas till 
okunskap. Anna har både kunskap och erfarenhet efter att under flera år arbetat på en 
uppsökande verksamhet kopplad till en stor mediedepå med mycket lättläst litteratur. I tjänsten 
ingick även att tjänstgöra på sjukhusbibliotek. Hon har stor vana vid särskilda medier och 
låntagargrupper med särskilda behov, men säger så här: 
 

Anna: Det kan ju ändå vara så att det [det finkulturella] bidrar till att man vill att det ska vara 
lite vettiga böcker som lånas ut, att man köper det man tycker är bra och så blir det lite på 
undantag att man köper in lättläst också, att man kanske inte offrar lika mycket tid till att se 
efter vad som getts ut… om jag ska vara riktigt ärlig så är det nog så att man tänker att nu har 
jag fått lite pengar över och då kanske jag kan köpa in några stycken lättlästa böcker och så 
där…att det inte är samma sak…jag går inte in på deras hemsida för att se vad som kommit 
nytt men det skulle man kanske göra, men det gör man inte. 
 

Anledningen till Annas ointresse är svårare att se än i föregående exempel. Jag upplever heller 
inte Anna som ”kultursnobb”. Det verkar snarare som att man som arbetandes på bibliotek 
regelbundet måste bli påmind om bibliotekets sociala uppdrag och att det kan finnas många olika 

                                                 
6 Observera skillnaden mellan … och /…/. Det tidigare illustrerar paus hos informanten, det senare ett hopp i den 
transkriberade texten. 
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låntagare med olika sorters behov. Dessutom finns sannolikt en risk för hemmablindhet; man 
arbetar så mycket med böcker att det faller ur ramarna, att det finns många människor som inte 
kan ta till sig en vanlig text. 
 
 
6.2 Möjliga barriärer i tillgänglighet av den lättlästa boken 
Detta kapitel speglar möjliga barriärer för tillgängligheten av den lättlästa litteraturen, som 
informanterna givit uttryck för. De ovan nämnda ledorden skam, snobberi och okunskap löper som 
gemensamma nämnare genom barriärerna. Ibland uppträder de renodlade var och en för sig, 
ibland blir gränserna mellan dem mer suddiga och de glider in i varandra.   
 
I den styvmoderliga behandlingen av den lättlästa litteraturen som framkommer är det möjligt att 
se, för att använda ett bourdieuskt begrepp, ett symboliskt våld. Det legitimeras med en rad olika 
faktorer som aktörerna delvis ser som något självklart, därför att de är en del av fältets inre logik 
och struktur. Från ett maktstrukturellt synsätt kan de många faktorer som försvårar 
tillgängligheten av den lättlästa litteraturen tänkas vara faktorer som indirekt befäster positionen 
av biblioteket som institution och bibliotekarien som dess aktör.  
 
6.2.1 Associationer till den lättlästa boken 
En genomgående uppfattning bland informanterna är att de lättlästa böckerna är tråkiga, både till 
innehåll och utseende. Denna uppfattning stöds av tidigare forskning (se Esaiasson 2005). I viss 
mån verkar bilden av den lättlästa boken dock vara i förändring, i takt med att LL-böckerna de 
senaste åren har fått roligare omslag och mångsidigare innehåll, men uppfattningen om den 
lättlästa boken som trist verkar ändå sitta kvar. Informanterna har lite olika associationer till vad 
som är lättläst, tre av dem uttrycker på olika sätt osäkerhet. Anna säger så här: 
 

Anna: Jag associerar lättlästa böcker för vuxna, de där …som är…liksom de där…de där som 
ger ut sådana där  … LL-böcker. 

 
Samira är invandrare och är enligt henne själv förmodligen mer informerad och medveten om 
lättläst, jämfört med många av hennes kollegor.  

 
Samira: I första hand tänker jag på alla människor, att det är väldigt viktigt. I mitt hemland 
finns det inte lättläst, man struntar i dem som har det svårt att läsa. Det är bra att det finns 
böcker för dem som behöver och i mitt arbete …jag ser ju det och kanske är det bra att du 
intervjuar mig eftersom jag också har en annan kultur att jämföra med och jag också hade 
språksvårigheter när jag kom.  

 
Solveig har överhuvudtaget nästan ingen erfarenhet av lättläst: 

 
Solveig: Ja, lättläst kan jag verkligen säga är en verksamhet som jag överhuvudtaget inte har 
befattat mig med […]jag kanske associerar till de här böckerna de har på barnavdelningen, 
bearbetade av Bylock, jag menar att man skriver om klassiker och gör de lättlästa, men sedan 
finns det ju också lättläst för invandrare, tror jag, och sedan finns det ju något som heter 
entimmesboken som man läser på en timme, och den är ju väldigt kort. Sedan tänker jag också 
på Easy Readers /…/ det här med LL-förlaget känner jag väldigt lite till – men som sagt jag 
vet ju att de finns. Men det är ingenting jag kan uttala mig om. Jag har ju tidigare, när jag var 
chef haft någon annan som skött den sidan så att… jag har faktiskt inte sysslat med storstil, 
ljudböcker, blindskrift, lättläst… barnböckerna … jag har ju haft mina chefsuppgifter och 
därför har jag varit glad att jag har kunnat dela ut dessa sysslor till barnbibliotekarien, och till 
den som har hand om …vad heter det…servicehusen? Där hade vi ju viss verksamhet. Dom 
tyckte att det var trevligt att jobba där. 
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6.2.2 Förmedlingen av den lättlästa litteraturen 
Samtliga av de intervjuade uttrycker ett motstånd att hänvisa till den lättlästa litteraturen, antingen 
på LL-hyllan (om en sådan finns) eller på de övriga hyllor om lättläst står integrerat. Bemötandet 
av låntagare med lässvårigheter anses också vara svårt på ett eller annat sätt. I Bohlins och 
Hellsbergs magisteruppsats (2007) anger de tillfrågade att de är rädda för att deras insatser ska 
resultera i att eleven känner sig utpekad eller annorlunda och att elever som inte uppger sitt 
problem riskerar att klumpas ihop i kategorin lata elever (se kap. 2.2 ).  
 
Förmedlingen av litteraturen präglas av försiktighet och rädsla. En informant menar att när 
det gäller låntagare med större handikapp, t.ex. förståndshandikapp, så är det enklare att 
veta, eftersom de ofta har någon personal med sig.  
 

Anna: /…/ som sagt det är ju en svår fråga det där… kommer de med personal från något 
boende så är det så mycket enklare och då känns det mer naturligt att hänvisa (till det lättlästa). 
Men om det bara kommer in en någon enstaka som blygt frågar efter något lättläst då kan det 
bli jättesvårt /…/ kommer de med sin personal så att vet man liksom, att det är så liksom 
…jag tror inte att jag minns någon som kommit själv och frågat. 
 

När det gäller ”vanliga” låntagare säger samma informant: 
 

Anna: Jaa…det är nog så att man går inte direkt kanske till den där lättlästa hyllan om de inte 
frågar efter det…om det är någon som har …om man ser att det är förståndshandikapp eller 
någon utländsk som har svårt för språket, man kanske inte rekommenderar de så där direkt till 
en låntagare utan kanske i första hand försöker hitta något som på ett annat sätt är lättläst, 
romaner eller så som inte kräver så mycket koncentration. 
 
Intervjuare: Varför tror du att det finns ett motstånd till att visa låntagaren till den lättlästa 
hyllan? 
 
Anna: Joo … det är väl kanske att man tror att folk kanske skulle bli lite stötta, att det liksom 
är för …eftersom det är så mycket bilder och det är ju ganska enkelt eller hur man ska 
säga…såå…jag vet inte om jag skulle gå till nåt bibliotek och de skulle föreslå en sån bok, så 
skulle jag nog bli ganska stött. Tror dom att jag är så dum att jag inte kan läsa en vanlig bok. 
Men måste vara lite försiktig till vem man…i alla fall… 
 

Även Peter beskriver hur han ogärna visar en låntagare till LL-hyllan utan att denna uttryckligen 
ber om det. 
 

Peter:  Joo … men det är ju till syvende och sist den [låntagaren] som ska avgöra , tycker jag, 
man ska ju inte vara så kategorisk så att man går till lättläst bara…man måste höra sig för lite, 
fråga. Men det kan också vara så när det gäller t.ex. invandrare att de säger att jag har svårt 
med det svenska språket, jag behöver något som inte är så svårt. Majoriteten säger det faktiskt 
med en gång, och då är det aldrig några problem. Då kan det ju vara värre med infödda 
svenskar i så fall […] jag måste lägga till en sak, det är en generationsfråga tror jag, jag tycker 
yngre har mycket lättare för att säga att jag har det svårt med läsningen, eller det här är för 
tjock bok till mig. Speciellt tonårskillar och så där som ska ha nåt till plugget eller så, nej, den 
här är alldeles för tjock, säger dom…[…] det är inget laddat där. Det är ju värre med 
medelålders och äldre… 
 

Peter menar att situationen kan bli känslig: 
 
Peter: Jag är ju ganska mån om att försöka hjälpa den här personen att hitta passande 
litteratur, kanske böcker med stor skrift eller nånting. Samtidigt kan det ju vara lite känsligt det 
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där, det är inte bara att säga du har svårt att läsa så du måste ha nåt väldigt lättläst , det här 
fixar inte du liksom.  
 

Både Peter och Anna blandar ihop form och innehåll. Lättläst är för Anna något ”som inte kräver 
så mycket koncentration” och för Peter kan lättläst vara storstilta böcker. Storstilta böcker är ofta 
obearbetade originaltexter, med enda skillnaden att de har stor stil. Här kan man se hur olika 
behov hos låntagarna blandas ihop. På frågan hur Peter avgör vilken nivå han ska lägga sig på i 
förmedlingen svarar han: 

 
Peter: Ja man får ju fråga dels vad den här låntagaren har läst förut ja…man får försöka luska 
lite grann /…/man hör nog oftast när dom pratar, är det t.ex. en invandrare som bryter 
väldigt mycket så hör man kanske på en gång men det är ju inte alltid så lätt. Men det är ju 
oftast så att man får ställa lite frågor utan att trampa i klaveret och säga nåt dumt. 

 
Samira beskriver en händelse på biblioteket, när hon tog initiativet till att visa på LL-hyllan: 
 

Samira: När det kommer någon som jag tror har svårt att läsa brukar jag ta en lite större text 
… det kom faktiskt en svensk kille in här nyligen som först bara gick omkring och som jag 
gick fram till. Ibland är folk blyga och vill inte fråga, han gick runt och tittade, och jag 
avvaktade, samtidigt måste man avvakta, jag gillar inte när man t.ex. kommer in i en affär och 
biträdet flyger på en. Jag vill själv titta lite och fundera och kanske hitta nåt som jag tycker, ja 
den här kanske är bra. Och den här killen han gick runt runt och tittade lite och när jag märker 
att han inte hittade något men ändå inte kom fram då gick jag fram. Han sa att han inte visste 
vad ha ville ha, jag pratade med honom och sedan sa han att han har lite svårt och då sa jag att 
han kunde titta här, på den här hyllan, få se om du hittar något som passar, och sedan märktes 
det att han behövde faktiskt sådana böcker. Jag gick igenom med honom vilka böcker som 
fanns och han lånade tre stycken lättlästa.  
 
Intervjuare: I ett sådant här fall sätter det ju krav på bibliotekarien att vara aktiv. 
 
Samira: Javisst! 

 
Solveig säger sig hänvisa till den lättlästa hyllan men visar stor osäkerhet om biblioteket har en 
sådan eller inte. Hon säger sig hänvisa till den lättlästa hyllan men säger samtidigt att hon inte vet 
om biblioteket har en sådan, vilket det visade sig att de hade. 
 

Solveig: Om det är en vuxen då hänvisar jag till den här hyllan (den lättlästa hyllan) och sen 
brukar jag också rekommendera ljudböcker om de av en eller annan anledning har svårt att 
läsa. 
 
Intervjuare: Det här biblioteket är rätt litet, finns det en lättläst hylla?   
 
Solveig: Här har vi storstilböcker…men lättlästa…jag tror inte vi har det här.  
 

Att bibliotekspersonal har svårt för att visa på den lättlästa litteraturen kan ha som följd att det 
också blir svårt för låntagarna att fråga efter den. En informant menar att bristande kunskap 
försvårar förmedlingen. 
 

Peter: Det är vanligt att bibliotekarier som inte har kunskap och erfarenhet blir väldigt 
avvaktande inför handikappade, och nästan ryggar tillbaka /…/ bristande information skapar 
rädsla…det är synd för det märker ju låntagarna. 
 
Intervjuare: Vilken sorts kunskap tänker du på? 
 
Peter: Jag tänker på kunskap om psykiska handikapp, aspergers, ADHH, …. 
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6.2.3 Placering av den lättlästa litteraturen 
Av tradition och gammal vana var det vanligt att man förut på folkbiblioteket placerade de 
lättlästa böckerna längst in och så undangömt som möjligt. Anledningen till detta förfarande 
uppges vara att man inte ville peka ut låntagarna, det vill säga att låntagare med lässvårigheter inte 
skulle behöva ”skylta med” att de behövde lättläst (Esaiasson 2005). Den synen håller sannolikt 
på att förändras, om än långsamt, delvis som följd av handikappmålen för 2010 utifrån vilka 
Kulturrådet satt stor press på biblioteken att öka tillgängligheten. Idag inrättas LL-hörnor på allt 
fler bibliotek, ofta nära informationsdisken, klart avgränsade och med tydlig information (t.ex. 
Borås, Ljungby och flera av Stockholms stadsdelsbibliotek). 
 
En sak är att tro sig ha skäl för att placera böckerna utom synhåll, en annan är när placeringen är 
otillgänglig utan en medveten tanke bakom den. En informant säger så här: 
 

Peter: Det här är ju ändå ett stort bibliotek, men går man in här och ser den lättlästa hyllan så 
ser det rätt bedrövligt ut…placeringen, och allt står blandat, storstilt med lättläst…det syns 
verkligen att den inte är prioriterad… 

 
Intervjuare Om man tänker att dyslektiker även har svårigheter med att orientera sig i 
rummet så blir ju tillgängligheten av böckerna… 
 
Peter: …inte så bra nej. Placeringen kan verkligen diskuteras, så undanskymd och liksom 
bakom trappan…ganska skum belysning också…det reagerade jag verkligen på när jag fick 
visning här första gången…att det var väldigt vad det såg tråkigt ut…undanstoppat, 
undangömt faktiskt…jag tänkte speciellt på det…att just det där såg lite bortglömt ut… 
 
Intervjuare: Är det någon allmän tendens på biblioteket…eller hur skulle du förklara det? 
 
Peter: Att man har gjort så…jaa dels så är det ju så här att det ska ju vara någon som är 
ansvarig för det här, t.ex. någon som har övergripande ansvaret för videos till exempel, och så 
är det ju naturligtvis någon som har ansvar för den här hyllan också, och det vet jag faktiskt 
inte ens vem det är…men jag antar att det är samma personer som har ansvaret för 
skönlitteraturen, och då tror jag att det blir så här…att den faktiskt blir ganska bortglömd. 

 
Följden av att placera den lättlästa litteraturen svårtillgängligt alternativt negligera den blir 
naturligtvis att användarna får svårare att hitta böckerna och i större utsträckning blir hänvisade 
till bibliotekspersonalen. Men om denna personal präglas av rädsla att ”peka” ut låntagaren som 
en som har svårt att läsa, är det inte till mycket hjälp. Klassifikationssystemet och den alfabetiska 
ordningen, jämte en integrerad placering alternativt en egen hylla som står så undangömt som 
möjligt, kan utgöra avsevärda hinder för låntagaren att dels överhuvudtaget få reda på att 
anpassade böcker finns, dels hitta dem på hyllan. Möjligheten att själv botanisera bland de böcker 
man kan läsa inskränks dessutom avsevärt.  
 
Som konkret förankring till frågan om den lättlästa litteraturen ska integreras eller placeras för sig 
vill jag nämna den policy Medioteket, Stockholms skolbiblioteks resurscenter som bistår 
skolbiblioteken i Storstockholms område med material, råd och stöd i olika frågor, har. De 
rekommenderar att integrera den lättlästa litteraturen med den övriga litteraturen och som 
anledningen till detta anger man att låntagarna inte ska behöva ”skrivas på näsan” för att de ha 
svårt att läsa7. Enligt Lindell och Lindell pekar dock många undersökningar på att personer med 
dyslexi även har svårigheter med att bearbeta, klassificera och integrera information samt 

                                                 
7  Källa: Samtal med regionbibliotekarie Birgitta Wallmark, Stockholms län. 
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svårigheter med att orientera sig i rummet (se kap. 2.3, s.15 ). Den integrerade placeringen 
försvårar i så fall tillgängligheten. Lägger man därtill att skolbibliotek på många platser inte 
bemannas mer än några timmar/vecka, och att lärarna varken har tillräckligt med kunskaperna 
eller tid för att guida eleverna så ser läget mörkt ut. 
 
I skolbiblioteket där jag jobbar hade man för några år sedan en egen hylla till de lättlästa 
böckerna, vilket medförde klagomål från Medioteket. Detta fick min kollega att besluta att istället 
integrera böckerna. Idag finns bara Daisy på egen hylla, karaktäristiskt placerad inne på vårt lilla 
röriga kontor, halvt skymd av en annan bokhylla som står i vinkel. En speciallärare på samma 
skola jämför behovet av lättläst med behovet av glasögon eller med att skriva med vänster hand. 
Hon menar att hela ”tänket” att integrera den lättlästa litteraturen med den vanliga visar förakt i 
det att man inte gjort sig mödan att förstå hur en dyslektiker fungerar. Istället tycker man att de 
borde kunna och borde veta, t.ex. hur de ska hitta böckerna - precis som man förr tyckte att 
vänsterhänta borde lära sig skriva med höger hand. Detta förakt är svårt att förstå, menar Ann-
Charlotte Sundén, som undrar varför det inte istället får vara tillgängligt och användarvänligt. Alla 
i respektive klasser vet redan vilka som är i behov av lättläst, och om skolan och biblioteket 
framhärdar med att vilja dölja dessa elevers ”problem”, blir det förnedrande8. 
 
När det gäller att integrera den lättlästa litteraturen med den övriga menar en av 
informanterna att man kan se det på två sätt.  Här uttrycks också ytterligare en aspekt i 
samband med placering; att det skulle vara störande för ”vanliga” låntagare att placera 
lättläst integrerat på samma hylla som den övriga litteraturen.  
 

Samira: På ett sätt är det bra men på ett annat sätt är det inte så bra, om det är blandat …man 
kan inte stoppa värderingar som folk har …  jag tror folk kan tänka:  oj då har ni blandat in 
dom här böckerna här!!? Du vet, en del är ju lite snobbiga! Dom vill inte ha dom här böckerna 
på de vanliga hyllorna på nåt sätt…Om det är t.ex. någon person som har behov av de här 
böckerna och hamnar bredvid den här [den vanliga låntagaren] så blir det kanske mera konflikt 
på nåt sätt, de vet man ser lite ner på dem…Men när jag skyltar så skyltar jag faktiskt blandat. 
Om vi t.ex. skyltar med nyheter i fönstrena eller på nyhetshyllan så ställer jag ut både vanliga 
böcker och LL-böcker. Det blir nyheter för alla.  

 
Även Peter är kluvet inställd till frågan om att integrera litteraturen. 
 

Peter: Jag förstår tankegången, det gör jag, men samtidigt kan det ju bli väldigt svårt för den 
enskilde individen att hitta då… om media står blandat… samma tankegångar finns här när 
det gäller ljudböcker, att placera dem efter ämnen istället, men på en egen hylla, så det där 
känner jag igen. Tanken är väl att mediet ska vara lika, samma sak och att folk inte ska känna 
sig utpekade, utan allt ska vara likvärdigt /…/ men när det gäller sådana böcker, för dom 
borde stå för sig på nåt sätt. 
 

Solveig menar att det är just det som är den springande punkten, att låntagarna inte ska behöva 
känna sig utpekade.  
 

Solveig: …jag tycker att det är jättesvårt. Man ska inte behöva skämmas för att man har svårt 
att läsa…och vi ska inte heller stödja den skammen så att säga… 

 
Jag vill kort anknyta till hur de två forskarna Norbert Elim och John Scotson menar att 
underlägsenheten som en resursstark grupp ser hos en ”outsidergrupp” är just de beteenden som 
skapas som en konsekvens av underordningen (se kap. 2.1). Detta kan översättas till att om 
bibliotekarier inte tillmötesgår låntagare med lässvårigheter och accepterar dessa individers behov 
                                                 
8 Intervju med Ann-Charlotte Sundén, speciallärare på Högalidsskolan i Stockholm. 
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och begränsade läsförmåga, kommer låntagarna heller inte att kunna tillägna sig bibliotekariernas 
föreställningar och därmed automatiskt uppfattas som problematiska  
 
 
6.2.4 Folkbibliotekariers egna litteratursmak  
Den personliga smaken anses ofta som något spontant och personligt men är, enligt Bourdieu, 
egentligen ett uttryck för ens kulturella kapital och den position man innehar i det sociala 
rummet. Ofta är det de med ekonomiskt och kulturellt kapital som kämpar för att upprätthålla 
gränserna mot det som anses vara billigt, vulgärt eller på annat sätt av låg kvalitet. På så sätt 
skapas en hierarkisk smakordning. När Kulturrådet gör bedömningar av litteratur i samband med 
t.ex. litteraturstöd, är det författare, bibliotekarier, kritiker m.fl. som bedömer vad som ska klassas 
som kvalitetslitteratur, d.v.s. en grupp människor med symboliskt kapital och de ”rätta” 
verktygen. Förmågan att ta till sig ett konstverk eller en bok kräver speciella instrument och de 
som behärskar instrumenten får distinktionsvinster, som står i proportion till hur ovanliga 
instrumenten är (Bourdieu 1997, s. 131 f). Karner Smidt (2005) menar att den litterära smaken 
hos hennes informanter (bibliotekarier) dels visar sig i valet av litteratur de själva läser, dels 
genom den litteratur de tar avstånd från. Bourdieu menar att det är genom smak och attityder 
som en orientering sker mot en viss grupptillhörighet och att syftet med att ställa sig bakom en 
speciell smak eller värdering, alternativt inte respektera andra smaker, är att bevara eller förbättra 
den egna sociala statusen. Med omdömen förkroppsligar vi smaken och intar därmed en position 
(Bourdieu 1979, s. 189ff). Enligt Karner Smidt  påverkas våra värdeomdömen av de sociala 
villkor vi lever i och är på så sätt varken subjektiva eller objektiva, utan snarare ett resultat av 
dynamiken inom ett system eller kultur (Karner Smidt 2005, s 14). Detta överensstämmer väl 
med Bourdieus kollektivistiska strukturella perspektiv. Karner Smidt översätter vidare Bourdieus 
begrepp habitus som ”sunt förnuft” eller perspektiv, och menar att bibliotekariers litteratursmak 
är ett utslag av deras habitus. 
 
Inställningen hos mina informanter till den lättlästa boken är överlag negativ, de anser böckerna 
vara tråkiga och på låg intellektuell nivå. Dock menar ett par att böckerna har börjat förändra sig 
till det bättre. En informant menar att hon har fördomar om böckerna: 

 
Anna: Jag vet inte, jag har ju lite fördomar själv mot de där böckerna, att man inte får samma 
upplevelse som med andra böcker /…/ det är kanske lite att man tänker det … att om det är 
en s.k. vanlig låntagare som vill läsa en bok så ska man inte välja att visa en sån bok. Det är 
inte samma sak utan det är ett hjälpmedel på något sätt /…/ men titlarna har blivit mycket 
roligare, och utseendet också, förut såg de så tråkiga ut, men det klart det gjorde de flesta 
böckerna på den tiden. Men det var inga roliga bilder på framsidan och det var inte tilltalande 
på något sätt tidigare tyckte jag /…/jag ska nog inte säga mer om det, men de ser verkligen 
inte så roliga ut. 

 
Informanten reserverar sig genom att påpeka hur de flesta böcker ”på den tiden” såg tråkiga ut. 
Kanske hänger hennes uppfattning av den lättlästa boken kvar vid hur böckerna såg ut ”förr”. 
När den lättlästa litteraturen finns i ett speciellt sammanhang, t.ex. inom ramen för en 
uppsökande verksamhet eller på ett sjukhus verkar hon tycka att förmedlingen är enklare. 
 

Anna: Då när jag jobbade där på sjukhusbiblioteken så fanns där förståndshandikappade och 
dom är ju väldigt klara och lånar mycket och de tycker att de är jättebra. Det verkar ju som att 
de får mycket ut av det i alla fall.  
 
Intervjuare: Så där lånade du ut mycket lättläst? 
 
Anna: Ja där lånade man ut mycket sådana böcker, inom den uppsökande verksamheten.  
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Intervjuare: Och där beskrev låntagarna att de fått en läsupplevelse av böckerna? 
 
Anna: Jaa, jodå, o ja … de lånade mycket, de ville ha om kärlek och annat, och beställde, och 
där var det ju mycket mer av den typen (låntagare med läshandikapp) än vad det är här.  
 

Även Samira påtalar tråkigheten hos böckerna. 
 

Samira: I början tyckte jag det var bra (när jag kom till Sverige). Nu tycker jag att det är 
jättetråkigt för dem som kan språket. Det blir lite…en annan typ av läsning… men för de som 
inte kan är det bra. 
 

Peter säger att själv skulle han aldrig låna en LL-bok: 
 

Peter: Om det blir för lättläst så kan jag tycka att det blir lite sömnpiller av det…man vill ha 
lite intellektuellt utmanande, som fångar fantasin eller vad man ska säga, att det inte får vara 
för serverat eller enkelt. Men jag har ju naturligtvis tittat på dem och så där…men jag kan ju 
inte säga att det är nåt som jag direkt…skulle välja själv. 

 
I min tidigare undersökning av LL-boken (se Esaiasson 2005) gav två bibliotekschefer uttryck för 
att den lättlästa boken är ”för dem med lägre IQ”, respektive  ”för de lata som inte orkar läsa en 
vanlig bok” samt att den lättlästa boken är trist. Även i Jilsén och Johanssons magisteruppsats 
anger informanterna att det finns en risk att klumpa ihop låntagare med lässvårigheter som lata 
(se kap. 2.2 ). 
 
Enligt Karner Smidts slutsatser präglar bibliotekariers egen smak förmedlingen av litteratur.  
Samtliga av denna uppsats informanter uppger sig vara läsande människor med en läsande vän- 
och bekantskapskrets och samtliga är uppvuxna i en läsande familj. I Karner Smidts 
undersökning avspeglade hennes informanters hållning en utpräglad smak för finkultur. Lhådö 
(2003) framhåller en ”skenhelighet” på folkbiblioteken, där man utger sig för att sätta låntagarens 
upplevelse i centrum, men likväl låter t.ex. inköpen styras av det estetiska kvalitetsbegreppet. 
Lhådö (se kap. 2.2). Men de kriterier med vilka finkulturen bedöms, passar inte alla gånger till den 
lättlästa litteraturen. Som vi såg hos Saldert i hennes genomgång av olika bedömningskriterier för 
litteratur, så bedömer Kulturrådet finkulturen utifrån verket i sig och dess estetiska värde medan 
den anpassade litteraturen bedöms utifrån läsarens individuella upplevelse av verket (se kap. 2.2 ) 
.   
 
6.2.5 Ett hierarkiskt folkbibliotek med en institutionellt förankrad makt 
Den symboliska strukturella makten, som i en institution, är mer osynlig jämfört med en tydlig 
personlig makt. Jag vill här dra paralleller mellan Margaretha Järvinens maktstrukturella analys av 
mötet mellan socialarbetare och klient respektive mötet folkbibliotekarie och låntagare (se kap. 
2.3 ). Enligt Järvinen kan en rad symboliska maktaspekter urskiljas i socialarbetarens 
yrkesutövning. Socialarbetaren har vanligtvis en självbild av att inte tillhöra en maktfull 
samhällskategori, utan anser sig tvärtom befinna sig i ”hjälpens universum” där maktutövning är 
illa sett och där de utför ett idogt och engagerat arbete för sin ”klients bästa”. Socialarbetare är 
lågavlönade i en kvinnodominerad bransch, där ingen klar definierad teoretisk eller metodmässig 
grundlag finns. Enligt Järvinen är socialarbetare dock inte alls maktlösa utan innehar en makt som 
är ”organisatoriskt förankrad”, till skillnad från läkare och advokater där själva titeln ger makt. 
Liksom socialarbetaren har folkbibliotekarien inte så stor makt genom sin titel, fastän hon/han 
besitter ett högt kulturellt kapital. Makten sitter snarare i rollen som representant för en stor 
institution med sin lagrade historia i form av inre strider, hierarki, policys och värderingar.  
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Samtliga informanter i min studie ger uttryck för att folkbiblioteket är en gammaldags 
organisation med stark inre hierarki som avspeglar sig i stora skillnader mellan vad som anses fint 
och inte fint att jobba med. Detta sägs även återspegla sig i löneskillnader. Flera gör kopplingar 
mellan en, enligt dem, påtaglig hierarki inom biblioteksvärlden med åsidosättandet av den lättlästa 
litteraturen och synen på låntagare med särskilda behov. På följdfrågan om Anna tror att det är 
lägre status att arbeta med lättläst svarar hon: 
 

Anna: Ja det är ju så att nu är det lite blandat, det ingår ju i nästan alla bibliotekarietjänster att 
syssla med det. Men till exempel när jag jobbade inom uppsök [uppsökande verksamhet] – det 
har ju alltid varit lite nedvärderat allmänt sett inom biblioteksvärlden. 
 
Intervjuare: Varför är det så, tror du? 
 
Anna: Huvudbiblioteket är högst i hierarkin. Och så högskolebiblioteken förstås! Men inom 
stadsbiblioteken så är det ju KB [Kungliga Biblioteket] och sedan huvudbiblioteket. 
 
Intervjuare: Menar du att dessa bibliotek inte förknippas med den sociala biten… 
 
Anna: Jo just så, samma med barnbibliotekarie, det ansågs heller inte lika fint som vanlig 
bibliotekarie. Jag tror att det kanske börjar bli lite mer utjämnat idag, på mindre bibliotek får 
man ju jobba med allt, och de måste faktiskt ofta vara väldigt kunniga. Men det är ju det där 
att det alltid har ansetts väldigt fint med vuxenlitteratur, alltså skönlitteratur, svårare, den 
finare… 

 
När det gäller skillnad i lönesättningen för de folkbibliotekarier som arbetar med särskilda medier 
och låntagare med särskilda behov menar Anna att det existerar en skillnad. 
 

Anna: Jo, så är det ju! Man försökte ju i början av 2000-talet att utjämna skillnaderna inom 
yrkesgruppen, men det är ju fortfarande inte samma – det är det ju inte. Det finns en väldigt 
speciell ordning inom biblioteksvärlden… 
 
Intervjuare: Det du beskriver låter nästan som om det skulle finnas en inbördes hierarki… 
 
Anna: Javisst!, Absolut! 

 
Liksom Anna understryker Samira att en inre hierarki förekommer och drar kopplingar mellan 
värderingar på folkbiblioteket och värderingar i samhället i stort: 

 
Intervjuare: Upplever du att det är lägre status att arbeta med särskilda medier, t.ex. lättläst? 
 
Samira: Jag personligen tycker inte det. Jag tycker precis tvärtom. Dom som arbetar med 
grupper med särskilda behov har ett stort hjärta, kan man säga, att jobba med dom som 
verkligen behöver hjälp. Dom som kan alltihopa själva behöver man egentligen inte satsa lika 
mycket på. Jag tycker att mänskligheten är mer utvecklad hos dom som arbetar med dessa 
grupper men jag tror att det finns en utbredd statusskillnad när det gäller det här. 
 
Intervjuare: Finns löneskillnader också tror du? 
 
Samira: Jadå. Det är väldigt mycket så! Det borde inte vara så och jag kan inget göra, jag kan 
inte ändra på det men så är det, dom som sysslar med vissa saker inom biblioteksvärlden 
tjänar mer än andra och om du frågar mig så undrar jag också varför de som arbetar nära 
dessa grupper får mindre lön. Varför ska det vara så? Men jag tror när det gäller det här med 
status att en del som sysslar med vissa områden, till exempel invandrarfrågor, äldre, 
funktionshindrade har en lägre status därför att samhället i stort ser ner på något sätt på dessa 
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grupper, som lite mindre värda, och från det föds automatiskt lägre status för dom som jobbar 
med de här grupperna 
 
Intervjuare: Det ena ger det andra? 
 
Samira: Ja, det är det som är felet tycker jag /…/ men du vet när det gäller värderingar - det 
tar så lång tid att förändra /…/det tar tid sånt här. Den som kommer utifrån och ser på mig 
kan lägga märke till sådant här, men själv är man ofta för självupptagen att man inte ser… det 
är allt sådant som att visa något men egentligen vara något annat. /…/ det tar kanske flera 
generationer att ändra vissa tänkesätt. Men i det här fallet är det bibliotekarierna som måste ta 
första steget och ändra sig. 
 

Likaså Peter menar att det finns ett statustänkande inom biblioteksvärlden.  
 

Peter: Jaa, det där är ju intressant… jag kan tänka mig att det…för det är ju lite grann så 
att…och det kan man ju märka här [på Peters bibliotek] även ifall det inte är så uttalat. Att 
vara ämnesspecialiserad, eller fackspecialiserad, det verkar vara den högsta statusen … och 
speciellt då inom något stort ämne som juridik eller naturvetenskap eller så … där forskning 
… att hålla sig ajour med det akademiska …det verkar väl vara det som har högst status. 

 
Han fortsätter att beskriva vad han tror är anledningen:  
 

Peter: Det har väl med gamla traditioner att göra också, det är ganska traditionsbundet, det 
kan vara väldigt gammaldags. Så är det ju en del äldre här också, det finns ganska många här 
som  ja, bortom en sextio år så där kanske, och som började jobba när samhället såg helt 
annorlunda ut och det sitter kvar lite grann. Jag har ju hört till exempel, det var ju inte så länge 
sedan, kanske en femton tjugo år sedan, som bibliotekarier och assistenter hade olika 
personalrum /…/ däremot tror jag att dom som är yngre, alltså dom som är under 45 eller 
femtio till och med., där finns inte det där lika stor utsträckning. 

 
Symbolisk maktutövning är, enligt Bourdieu (1992) legitimerad auktoritet där vissa handlingar ses 
som legitima och självskrivna utan att på allvar ifrågasätts. Makten är ofta så osynlig och mild att 
den nästan aldrig uppfattas som våld, utan tvärtom inger oss tanken att det är vi själva som valt 
den. Den förstärks och utövas dessutom genom aktiv medverkan från dem som utsätts för den. 
(Bourdieu 1992, s. 192).  
 
Syftet med en maktordning är, som tidigare sagts, att befästa institutionen (fältet) gentemot andra 
fält, men även befästa den individuella positionen gentemot andra aktörer på fältet. Aktörerna blir 
i det närmaste omedvetna kuggar i ett maskineri. Med föreställningar, värderingar och olika 
sorters policyn som grund upprätthålls gränser och bevaras en struktur som i detta fall kan 
medföra att vissa användargrupper hålls kvar i underordning och passivitet. 
 
Enligt Bourdieu är det de konserverande krafterna inom ett fält som befäster auktoritet och 
legitimerar värderingar, något som mina informanter påtalar som starka krafter inom 
biblioteksvärlden, t.ex. använder man orden ”traditionellt”, ”gamla traditioner”, 
”traditionsbundet”, ”gammaldags” och uttrycker det som att ”det [värderingar] tar lång tid att 
förändra”. Den hierarkiska ordningen och värderingsskalan (på vad som anses låg respektive hög 
status att arbeta med) som mina informanter menar förekommer, tenderar att smitta av sig på 
synen på låntagargrupper med följd att vissa grupper prioriteras framför andra. I denna mening är 
folkbiblioteket inte en jämlik institution vare sig inåt mot de egna eller utåt gentemot låntagarna. 
Istället för att bemötas som subjekt, blir låntagarna objekt för de egna instrumenten. Härmed 
uppstår en spricka mellan de ideal och det uppdrag folkbiblioteket har (se kap. 1.4.3) och 
folkbibliotekens praxis. Att göra någon till föremål för de egna avsikterna (medvetna eller 
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omedvetna) beskriver det förtingligande teoretikerna i Frankfurtskolan talar om, och som man 
diagnostiserar som en patologisk företeelse i det sociala livet (se kap. 4.3).  
 
Joacim Hanssons studie om folkbibliotekets ideologiska identitet visar folkbibliotekets starka 
koppling till högskole- och universitetsbiblioteken (1998) (se kapitel 2.1). De olika 
styrdokumenten för folkbiblioteket pekar dock mot ett mer ”folkligt” bibliotek. Mellan dessa två 
identiteter – det folkliga och det akademiska - existerar en spänning. Informanternas beskrivning 
av folkbiblioteket som gammalmodigt och traditionellt har troligen en koppling till en mer 
akademisk identitet. Detta kan också förklara bristen på moment på BHS som rör 
folkbibliotekets sociala/uppsökande verksamhet (se nedan; kap. 6.2.6). Även den estetiska 
bedömningsgrunden av litteratur som enligt flera forskare är en tongivande grund för 
bibliotekarier att bedöma litteratur på, och som färgar förmedlingen av böckerna (se t.ex. Karner 
Smidt, Saldert, Lhådö), är förknippad med en borgerlig kulturideologi. Christa Burger, 
litteraturvetare, refererar till den exkluderande smakkultur som vuxit fram i det moderna 
samhället, där läsning och vad man läser är förknippat med status (se kap. 2.2, s. 15). 
 
 
6.2.6 Biblioteksutbildningen 
I magisteruppsatsen Skolbibliotekarier och dyslektiska elever – en studie om några skolbibliotekariers 
upplevelser av sitt arbete och samarbete om en marginaliserad användargrupp (2007) anger samtliga 
informanter bristen på undervisning om läs- och skrivsvårigheter på Bibliotekshögskolan som ett 
skäl till att lässvaga låntagare marginaliseras. Författarna uttrycker sin förvåning över att alla 
respondenter förutom en uppger sig sakna akademisk utbildning i läs- och skrivsvårigheter, trots 
att bibliotekslagen uttryckligen har som påbud att alla har rätt till information och kultur oavsett 
kultur, handikapp eller kulturell bakgrund. Informanterna ser frånvaron av information i ämnet 
som ett glapp mellan utbildningens teori och praktik (se kap. 2.2). Även i  Jilséns och Johanssons 
uppsats (2004) betonas vikten av att bibliotekspersonal får utbildning om olika funktionshinder 
för att kunna bemöta dessa låntagare (se kap. 2.2). Avsaknaden av undervisning om särskilda 
behov och medier på bibliotekshögskolorna kan, sett med Bourdieus maktstrukturella tänkande, 
ses som ett utslag av det högre kapital som akademiska ämnen anses ha jämfört med de sociala, 
praktiska och mer ”yrkesnära” kunskaperna. 
 
På frågan om han fått någon undervisning på området under sin biblioteksutbildning svarar Peter 
så här: 
 

Peter: Det var väldigt lite och det upplevde jag faktiskt som en brist, man nämnde lite grann att 
det fanns ljudböcker och att det kunde dom som hade lite synfel och så låna…men det var allt 
som var, det var väldigt lite […] jaa…om det hör lite grann ihop det där kanske, att det är två 
sidor av samma mynt att det kunde vara väldigt mycket teori, mycket akademiskt, vad ska man 
säga, hur man forskar och metodik och sådana saker…men allt det praktiska blev ganska 
bortglömt kan jag tycka och det vet jag många som tyckte likadant…och det kanske är så att 
dom så väldigt gärna vill vara väldigt akademiska… 
 
Intervjuare: Men bibliotekarieyrket är ett serviceyrke… 
 
Peter: Javisst i allra högsta grad! /…/ det är nåt som inte stämmer riktigt /…/ det blir ju så 
(att man prioriterar bort lättläst på folkbiblioteken) från grunden redan hos dom som utbildar 
sig…då kan man ju inte begära att det ska bli annorlunda sen när folk inte har fått nån 
utbildning på det ens. Men det är ju en demokratifråga, en jämlikhetsfråga i mycket. Jag menar, 
vi betalar ju ganska mycket skatt i Sverige och då kanske det ska vara till för alla.  

 
Inte heller Anna säger sig ha fått någon utbildning eller information under utbildningen: 
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Anna: Nej, inte vad jag kan komma ihåg, vi lärde oss överhuvudtaget inte något om lättläst 
eller storstil eller verksamheten runt detta. 
 
Intervjuare: Inte heller om dyslexi och andra lässvårigheter? 
 
Anna: Nej … neej, inte något… det är ett stort problem. Böckerna når liksom inte fram till   
          låntagarna. 
 

Likaså Samira.  
 
Samira: Nej, du vet när jag gick … eftersom jag har den bakgrund jag har (socionom), så är 
jag lite mer alert när det gäller det här…och jämför man med andra sociala yrken…nej, man 
har inte alls den biten med här…Jag ser nog biblioteket som socialt rum i första hand, det är 
inte bara så att någon kommer och lånar en bok här, det ska vara mer och i det här samhället, 
det svenska samhället, så är människor så ensamma, och då blir den här sociala biten desto 
viktigare. Det ska vara mänskligt på biblioteket, man ska lyssna på vad den andra behöver, inte 
bara det fysiska materialet i centrum. 

 
 
6.2.7 Tankar om skam - en emotionell komponent i symbolisk maktutövning 
Informanterna talar om skam och ”skämmighet” i samband med den lättlästa litteraturen. 
Samtliga säger sig ha motstånd att hänvisa låntagarna till LL-hyllan eller de lättlästa böckerna 
p.g.a. rädsla att kränka låntagaren. En anledning till att den lättlästa litteraturen under lång tid och 
fram tills idag placerats undangömt, uppges vara för att låntagarna inte ska känna sig utpekade9. 
Som nämnts ovan rekommenderar Stockholms skolbiblioteks resurscentral skolbiblioteken att 
integrera den lättlästa litteraturen av samma anledning. Samira säger så här om skamstämpeln: 
 

Samira: […] jo, sedan är det ju det här, att man tänker på de utvecklingsstörda när man tänker 
lättläst och att det är en status för sig. Det blir lite känsligt, tycker jag. Det är som att samhället 
i stort nedvärderar dem …det är ju så faktiskt. 
 
Intervjuare: Du menar att om man visar en person lättläst så blir det även en nedvärdering av 
den personen? 
 
Samira: Javisst, precis så. Det har gått över från själva boken på något sätt. Det ligger något i 
det…man tänker oj, nu måste jag vara försiktig, när det gäller den lättlästa hyllan. 
 
Intervjuare: Därför att man ser den som en handikapphylla? 
 
Samira: Jaa…och särskilda medier och vissa begrepp man använder sig av skiljer inte på fysisk 
och psykisk funktionshinder, det glider ihop och man ser det inte så nyanserat längre.  

 
Solveig menar att låntagarna själva förmodligen känner skam över sina lässvårigheter: 
 

Solveig: Och jag måste ju säga att jag har ju inte så förbaskat mycket… under min verksamhet 
jag satt ju ute i biblioteket tre timmar om dagen under det att jag var chef, inte stött på det så 
mycket. Under mina 40 år på bibliotek så kan jag säga att det sker inte så ofta därför att jag 
tror att människor kanske skäms för att de är dyslektiker eller har svårt att läsa o.s.v. och 
därför kommer de inte och frågar. 
 

Likaså Anna:  
 

                                                 
9 Samtal med Lotta Rosenström, f.d. chef för läsombudsverksamheten på Centrum för Lättläst. 
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Anna: Jo, man tänker nog att folk känner sig utpekade om de blir visade den lättlästa hyllan. 
Tyvärr så tror jag att barn som liksom kanske kan bli mobbade om de andra kommer på att de 
inte kan läsa vanliga böcker.  
 

Peter har erfarenhet av att ha arbetat med olika grupper med lässvårigheter, däribland personer 
med utvecklingsstörning, dyslexi och psykisk problematik. Han beskriver ”skämmigheten” 
förknippad med den lättlästa litteraturen på följande sätt: 
 

Peter: Jag har erfarenhet av de här grupperna sedan tidigare /…/ där hade vi dyslektiker, och 
de var mycket så där, att de tyckte att det var skämmigt, och en del äldre hade låtsas läsa hela 
livet…fast egentligen fattade de inte ett dugg vad de läste, det var en väldig ångest för dom… 
 
Intervjuare: De som hade låtsats kunna läsa var lite äldre sa du… 
 
Peter: Ja de var lite äldre och hade i princip fått höra att de var dumma i huvudet i skolan, så 
att de var ju äldre från 45 och uppåt… 
 
Intervjuare: …och de yngre dyslektikerna? 
 
Peter: Ja, dom var ju så att säga mer självmedvetna, om att det är ett handikapp och så… 
 
Intervjuare: Dom skämdes inte lika mycket? 
 
Peter: Nej dom kunde säga mer öppet att jag är dyslektiker, jag tycker att de verkade mer 
rättfram medan de äldre verkade…ja så där, skämmas för det /…/ men folk som vill ha 
lättläst engelsk litteratur till exempel, det är ju i princip ingen som skäms för det. Jag vill ha en 
lättläst på tyska säger de till exempel, jag går en tyskakurs… då är det inget problem, då är det 
inget laddat /…/ Jag tror också att det finns en tendens att personal kan överdriva det där lite 
grann… att låntagarna tycker att det är så skämmigt så att säga. Det är ju väldigt individuellt, 
det finns ju dom som själva tycker att det är väldigt jobbigt medan andra inte bryr sig alls. Det 
är väldigt olika. Men kanske, jag tror jag håller fast vid det, att ju äldre folk är, låntagare eller 
bibliotekarier, ju mer skamligt tycker dom att det är. Låntagare med funktionshinder fick ju 
förr inte vara ute i samhället och hela den där biten …det var ju tvångssterilisering och så 
…och dyslektiker, det var först kanske på 70 eller 80-talet som det blev erkänt och så där, så 
det finns lite i bagaget för de äldre… 

 
Som jag nämnde i början av detta kapitel ser jag skamkomponenten som dubbeleggad. Dels 
projiceras den ut på låntagarna, dels vänds den in mot det egna arbetet där informanterna tycks 
känna skuld över otillräcklighet och brist i verksamheten. 
 
Scheff och Starrin (2002) menar att negativa självkänslor kan göra människor oförmögna att 
uppfylla sociala roller vilket i sin tur befäster en underordning från båda håll. Här är skammens en 
viktig komponent. Skam, menar de, ger en signal om problem i relationer. Underordningens 
skam uttrycker sig ofta i passivitet och acceptans av att man är enligt fördomarna. I den 
självgenererande skammen undervärderas den egna personen samtidigt som man övervärderar de 
personer som anses befinna sig i ett högre skikt (se kap. 2.3). De signaler förknippade med skam 
man ger på folkbiblioteken, signaler i form av placering och bemötande, och som har till avsikt 
att skydda låntagaren (från deras egna känslor av mindre värde) kan sannolikt ge omvänd verkan 
– d.v.s. att låntagare med lässvårigheter inte känner sig respekterad och väl bemötta på 
folkbiblioteket. När Lhådö (2003) gör en sammanfattning av folkbibliotekets policy framhåller 
hon just detta, att låntagare av skönlitteratur som känner sig stå på en lägre kvalitetsgräns än den 
biblioteket står för, inte fullt ut känner sig välkomna på folkbiblioteket (se kap. 2.1).  
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Skammen kan kopplas till det spel, som Bourdieu (1996) beskriver. Inom alla fält, och inte minst 
det litterära, stämplas de ovetandes om fältets inneboende logik som ”naiva” vilket, enligt 
Bourdieu, skapar en kortslutning som omöjliggör tillträde på fältet genom enbart verket i sig. En 
läsare som inte har de rätta kunskaperna är någon medioker, d.v.s. någon som inte har verktygen 
att göra de rätta skillnaderna (Bourdieu 1996, s. 248). 
 
6.2.8  Ihopklumpning av olika typer av särskilda media 
I fyra av de fem folkbibliotek jag besökte hade man blandat olika sorters särskild media på en och 
samma hylla. Även informanternas uttalanden visar på en sammanblandning av dels olika media, 
dels olika användargrupper med olika sorters behov. När jag frågade informanterna vad de 
associerar till när de tänker lättläst, angav två stycken storstilta böcker. Storstilta böcker är ofta 
titlar med oförändrad text och innehåll, med den enda skillnaden att bokstäverna gjorts större för 
dem som har svagheter i synen. På sätt och vis kan man ju säga att storstilta böcker också är 
lättlästa. Dock borde lättläst och LL-böcker vara ett begrepp/genre som folkbibliotekspersonal 
genom sitt yrke känner till som ett avgränsat område. Att man blandar olika media på samma 
hylla medför troligen att man ”klumpar ihop” dessa även i förmedlingsarbetet och i sin 
uppfattning om olika särskilda behov. Denna ihopklumpning kan vara ett resultat av okunskap, 
men vanligt är nog att det även handlar om ointresse och försummande. En informant som 
poängterat hur hyllorna med lättläst ofta blir bortglömda svarar när jag frågar varför följande: 

 
Peter: Jaa det är nog därför att det inte anses lika viktigt, tyvärr, plus att det kanske inte är lika 
roligt att hålla på med det, de här stora böckerna med stor text kanske upplevs som lite tråkiga 
så där…för gamlingar typ…det kanske inte är så mycket skoj eller status…eller ja…det är nog 
det som kommer sist i arbetet. Sen kanske man inte är medveten om vilka grupper som 
använder dem heller, för oftast när man är på skönlitteratur ja då är det liksom den där hyllan 
med stor text för gamlingar…för dom som är typ 80-90 år och ser dåligt. 
 
Intervjuare: Du menar dom storstilade böckerna? 
 
Peter: Ja just det, i allmänhet är det nog många personal som tror att även lättläst är för dom 
gamla. Det är ju lite /…/ allt står blandat, storstilt med lättläst. 
 

Men på en tidigare fråga om vad han associerar den lättlästa litteraturen till, gav samma informant 
själv ett svar som visade att han blandade ihop olika media: 

 
Peter: Ja först tänker jag nog på de böcker som är speciellt gjorda, kanske storstil eller lätt 
uppbyggda meningar och lätta ord, lätt svenska helt enkelt. Men sen finns det ju litteratur som 
är lättläst, allmänt lättläst fast dom inte är gjorda för en publik…du förstår vad jag menar. 

 
Han säger även så här på tal om själva förmedlingen: 
 

Peter: Jag är ju ganska mån om att försöka hjälpa den här personen att hitta passande 
litteratur, kanske böcker med stor skrift eller nånting. Samtidigt kan det ju vara lite känsligt det 
där, det är inte bara att säga du har svårt att läsa så du måste ha nåt väldigt lättläst, det här fixar 
inte du liksom.  

 
Ytterligare en informant uttrycker liknande sammanblandning: 

 
Samira: När det kommer någon som jag tror har svårt att läsa brukar jag ta en lite större 
text… 

 
Informanterna ger ofta intryck av vaghet och osäkerhet när det gäller den lättlästa litteraturen; de 
verkar ha vårt att hålla isär form och innehåll och de blandar ihop olika behov hos låntagarna, 
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t.ex. svagheter i synen med dyslexi. De visar också osäkerhet över till vem dessa böcker riktar sig. 
En informant säger så här: 

 
Samira: Den lättlästa boken är lite svår att definiera målgruppen till, då de dels vänder sig till 
personer med lättare utvecklingsstörning men också till invandrare och dyslektiker. 
Dyslektiker behöver ju den enkla formen men inte nödvändigtvis ett enkelt innehåll. Kanske 
måste man försöka definiera vad den lättlästa boken egentligen är och till vem den vänder sig. 

 
Denna sammanblandning eller ”ihopklumpning” av olika medier kan man även se i vissa 
folkbiblioteks budgetar, där flera typer av särskilda media anges i en och samma post. Detta gör 
att den lättlästa litteraturen inte behöver redovisas separat och lätt kan falla mellan stolarna. Den 
lättlästa litteraturen verkar bortprioriteras till förmån för t.ex. Daisy utan att detta finns att se i 
några officiella dokument (se Esaiasson, 2005). 
 
6.2.9 Begreppen runt den lättlästa litteraturen 
Begreppen runt den lättlästa litteraturen kan vara ytterligare en barriär i tillgängligheten av den 
lättlästa litteraturen. Denna eventuella barriär menar jag tangerar föregående faktor, d.v.s. 
ihopklumpningen av olika sorters media. Jag ska endast översiktligt tangera denna faktor 
eftersom det för det första ligger utanför denna uppsats fokus, för det andra har ett 
förhållandevis magert empiriskt underlag. Hur språket används kan dock i sammanhanget vara en 
betydelsefull faktor som förhoppningsvis utgör ett ämne för framtida forskning. 
 
Språket är ett viktigt verktyg i mänskliga relationer och det finns i stort sätt ingen form av 
maktutövning där språket inte används. Den sociala kampen, menar Bourdieu, består till stor del 
av kampen om definitioner. Han säger så här: ”Language is the most effective and the most 
subtle of all the techniques of distancing” (Bourdieu & Passeron 1994, s. 19) Språket kan också 
ha en censurerande effekt med följd att det Bourdieu (1997) kallar verkligheten döljs med 
glidande eller vaga begrepp som undviker att säga sanningen rent ut (Bourdieu 1997, s. 146). 
Dessa lite obestämda begrepp kan man sedan flitigt använda utan att behöva sätta ned foten och 
förklara vad man egentligen menar (ibid., s. 155). Dessutom kan de ange ett negativt värde när de 
används till att säga något för att säga att man inte säger vad man säger (ibid., s. 126).  
En informant säger så här i samband med att hon anser att det lätt blir en nedvärdering av 
låntagaren själv om man hänvisar till den lättlästa litteraturen: 
 

Samira: /…/ och särskilda medier och vissa begrepp man använder sig av skiljer inte på 
fysisk och psykisk funktionshinder, det glider ihop och man ser det inte så nyanserat. 

 
Kulturrådet var väl medveten om begreppens betydelse när de i sin rapport om särskilda tjänster 
bestämde sig för att ersätta begreppet ”social” (som tidigare användes i ”social” verksamhet och 
socialbibliotekarie) med ”särskild”. Kulturrådet ansåg att ordet social hade en negativ klang som 
gav associationerna att det är synd om målgruppen, alltså att den bör vara tacksam - något 
Kulturrådet menade rimmade illa med synsättet att tillgänglig biblioteksverksamhet är en rättighet 
för alla. Den nya benämningen för den tidigare sociala verksamheten blev således: 
biblioteksservice till personer med särskilda behov (se kap. 2.1). 
 
Men även ”särskild” är ett dubiöst och mångbottnat begrepp som används olika beroende på 
sammanhang. ”Särskild” kan kopplas till norm eller normal, till vilket det är avvikande. Enligt 
moralfilosofin använder man begreppet ”särskild” om det nödlidande, skyddsbehövande, 
marginaliserade och uteslutna. Inom filosofin använder man det i vissa sammanhang för det 
unika och individuella.  
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Medvetenhet om språkets betydelse ledde till att handikapporganisationer för några år sedan drev 
igenom en förändring av begreppet ”utvecklingsstörda”, som ersattes med ”personer med 
utvecklingsstörning”. Denna lilla förändring i språket gör stor skillnad för individen; 
utvecklingsstörningen ifråga har förändrats från att vara en identitet till att vara en egenskap. 
 
6.2.10 Utvecklingen på folkbiblioteken mot en allroundpersonal  
Utvecklingen mot en alltmer allroundinriktad personal nämns av ett par informanter. Att 
folkbiblioteken har en socialbibliotekarie eller ansvarig för den uppsökande verksamheten och 
särskild media blir allt ovanligare. Istället vill man sprida ansvaret över hela personalstyrkan. 
Informanterna uttrycker rädsla för att om ingen ansvarar för den lättlästa litteraturen kommer 
den att bli än mer åsidosatt.  

 
Vad saknas när det gäller förmedlingen av den lättlästa litteraturen, enligt informanterna? 
På frågan om något behöver göras när det gäller den lättlästa litteraturen och dess läsare svarar 
samtliga informanter att man måste lyfta fram de lättlästa böckerna mer än vad som görs idag. 
Man måste skylta tydligare och informera bättre. Samtliga menar att det hänger mycket på 
folkbibliotekarien och flera påpekar att det är bibliotekarierna som måste ta första steget och 
ändra sig. Apropå nödvändigheten av att förändra den egna attityden i förmedlingsarbetet säger 
en informant: ”man måste utgå ifrån sig själv och försöka förbättra därifrån”, en annan 
konstaterar: ”det tar kanske flera generationer att ändra vissa tänkesätt”.  
 
 Enligt Peter är dessa frågor inget man diskuterat på arbetsplatsmöten. 

 
Peter: /…/tyvärr måste man väl säga, det är en hel del praktiska frågor, det blir inte så mycket 
diskussion det här om… sådana här frågor…om låntagare och etiska förhållningssätt. Mycket 
arbetsmiljöpraktiska frågor som ska den där vagnen stå i det där hörnet eller i det andra 
hörnet? Det är väldigt synd.  
 
 

6.3 Osynliggörandet av den lättlästa litteraturen och den tvetydiga hänsynen 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram en slutsats som under arbetets gång vuxit fram, nämligen att 
arbete med lättläst litteratur inte bara har låg status på det fält folkbibliotekarier vill positionera 
sig inom, läget är faktiskt värre än så: den lättlästa litteraturen och förmedlingen av den finns inte 
alls inom fältet. Att lättläst inte alls finns på fältet innebär, enligt Bourdieus fältteori, att det är 
negativt för karriären att arbeta med den. Detta i sin tur innebär att folkbibliotekarier, om än 
möjligen omedvetet, aktivt definierar förmedlingen av lättläst som perifer verksamhet, som också 
ska placeras perifert i bibliotek tillsammans med sina tänkbara användare. Detta osynliggörande 
av såväl lättlästa verk som deras tänkbara läsare syns bland annat i den frånvaro av värdering av 
lättlästa verk som informanternas uttalanden uttrycker. Den enda värdering som framkommer är 
att den lättlästa boken är tråkig. 
 
Bourdieus tankar om fält och fältens inbördes kamp har varit till stor hjälp i upptäckten att den 
lättlästa litteraturen inte bara är åsidosatt, utan helt verkar sakna en position värd att kämpa runt. 
Den doxa (se kap. 4.2.2) som folkbiblioteket lever och agerar efter, har inte verktyg att definiera 
den lättlästa boken med, vilket gör att den hela tiden hamnar mellan stolarna i så hög grad att 
bibliotekspersonal blandar ihop den med helt andra typer av böcker, såsom de storstilta. 
 
I samhällsdebatten om litteratur nämns den lättlästa litteraturen sällan, om någonsin, liksom den 
sällan, om någonsin recenseras i dagstidningarna. Av de olika kriterier och verktyg som är i bruk 
för att bedöma litteratur på litteraturfältet verkar folkbibliotekarier inte använda sig av något vid 
värdering av lättläst litteratur. Den relativa värderingsgrunden är förknippad med det 
användarorienterade synsättet men detta synsätt är oftast, som tidigare nämnts, förenat med 
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efterfrågan jämte ett kommersialiserat tänkande. Lättläst målgrupper har i jämförelse svårt att föra 
sin egen talan och yrka på ett tillgodoseende av gruppens behov; konsekvensen blir att det inte 
uppstår tillräckligt med efterfrågan för folkbiblioteken att besvara. För det estetiska 
bedömningskriteriet, å andra sidan, verkar den lättlästa litteraturen inte tillräckligt rumsren. De 
finkulturella verktygen som Bourdieu och många fler framhåller som endast tillgängliga för en 
liten utvald skara, och använda på en redan på förhand utvald litteratur, används inte på den 
lättlästa boken. Med den borgerliga profil som folkbiblioteken har, som Hanssons avhandling 
visa, står finkulturen överlag högt i kurs och lättläst saknar som sagt position nog på 
litteraturfältet för att kritiseras eller ens skrivas ned. Avsaknaden på verktyg att bedöma den 
lättlästa boken gör den till non grata på kultur- såväl som litteratur- och biblioteksfälten.  
 
Den i jämförelse låga status och lön förknippat med området Särskilda medier bidrar till 
stagnationen och kan förmodligen ses som en naturlig följd av områdets låga positionering. Det 
verkar finnas ett ointresse att engagera sig på ett område med lågt anseende inom ett strikt 
värdehierarkiskt system. Ointresset visar sig ibland som ett aktivt motstånd och ges delvis alibi, 
på det personliga såväl som det institutionella planet, genom värderingar som bygger på 
antagandet att låntagare med lässvårigheter själva vill göra sitt funktionshinder och sina behov 
osynliga. Man vill ”hjälpa” låntagarna att slippa känna mindervärdeskänslor och skam genom att 
t.ex. inte visa låntagarna till hyllan. Detta gör att det heller inte verkar så noga var hyllan är 
belägen i lokalen, hur den underhålls och om man blandar olika sorters media på den. 
Kommentaren från en av informanterna, att man tänker den lättlästa hyllan vara den där hyllan 
för gamlingarna, visar graden av nonchalans. I hur hög grad en överlägsen hållning förkläds i 
hänsynstagande är svårt att avgöra, men en ohederlig allians i varierande grad mellan de två 
förekommer utan tvivel. Det tvetydiga hänsynstagande innehåller troligtvis en komponent av 
okunskap och brist på utbildning. Sammantaget verkar de tre faktorerna: okunskap, skam och 
snobberi på ett intrikat sätt samverka i osynliggörandet av den lättlästa litteraturen liksom av dess 
tänkbara låntagare. 
 
 
7. Slutsatser och diskussion  
Med en så pass liten studie som den här är det knappast möjligt att göra några generaliseringar. 
Dock stödjer tidigare studiers resultat delvis eller helt slutsatser som har dragits i denna 
undersökning, vilket ger stöd åt vissa framkomna trender. Intentionen att varit att försöka 
förklara ett visst fenomen snarare än undersöka hur vanligt det fenomenet är. Nedan följer en 
genomgång av uppsatsens frågeställningar följt av en avslutande diskussion. 
 
7.1 Studiens slutsatser 
Utifrån de uppgifter mina huvudinformanter givit kan uppsatsens övergripande fråga: Är de 
lättlästa böckerna och deras användare åsidosatta på folkbiblioteken, och i så fall varför?, besvaras med 
följande: Ja, den lättlästa litteraturen är åsidosatt på folkbiblioteket, och därmed också deras 
presumtiva läsare. Anledningen till detta verkar bero på flera faktorer och jag ska börja med att 
besvara de tre delfrågor som formulerades i början av studien. 
 

1) Hur ser inställningen ut gentemot den lättlästa litteraturen, arbetet runt lättläst och 
lättlästs målgrupper ut? 

 
Samtliga informanterna uttrycker osäkerhet runt lättläst och dess läsare. Flera poängterar hur 
kulturen på folkbiblioteket upplevs som ickefrämjande på detta område. På frågan om 
informanterna har utbildning på området säger de tre som gått BHS att undervisningen varit 
otillfredsställande. Ingen säger sig ha fått någon utbildning överhuvudtaget, varken under 
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utbildningen eller på arbetsplatsen. Värderingar och attityder inom folkbiblioteket som direkt 
eller indirekt missgynnar den lättlästa litteraturen och dess målgrupper, uppges förekomma på 
bred front. 
 
Informanternas inställningen till den lättlästa boken kan sammanfattas som följande: 
 

- vag, osäker inställning; de har lite kunskap om vad lättläst är; t.ex. blandar de samman 
lättläst med storstilta böcker, vilket visar sig i bl.a. placeringen av böckerna. 

- osäkerhet och brist på kunskap om dels vilka lättlästs målgrupper är, dels om olika sorters 
funktionshinder som skapar behov av lättläst. 

- uppfattning om den lättlästa boken som tråkig och inte särskilt stimulerande. 
- osäkerhet i förmedlingsarbetet av lättläst, såsom rädsla för att kränka låntagaren genom 

att visa denne på lättläst. 
 

Bristen på kunskap respektive en stödjande tradition/kultur på detta område, bidrar sannolikt 
även till det ointresse för den lättlästa litteraturen som framkommer i intervjumaterialet. 
 
Enligt min mening påverkar mina informanters personliga litteratursmak såväl som deras 
uppfattning om den lättlästa litteraturen, förmedlingen av de lättlästa böckerna. Detta 
överensstämmer med Karner Smidts slutsatser (se kap. 2.1. s. 10). Informanterna verkar glömma 
bort att böckerna är ett speciellt anpassad media för grupper med lässvårigheter, och bedömer 
böckerna utifrån egna värderingar om litteratur.  
 
När det gäller arbetet runt lättläst och lättlästs målgrupper ger empirin inte mycket information. 
Detta hänger förmodligen samman med urval och syfte. 

 
 
2) Hur kan inställningen gentemot lättläst och lättlästs användare kopplas till olika 

positioneringar på fältet, utifrån Bourdieus begreppsapparat och analys av det sociala 
livet? 

 
Informanterna beskriver en hierarkisk folkbiblioteksvärld och redogör också för hur det finns en 
underförstådd värderingsskala av vad som anses fint och inte fint att arbeta med, vilket i sin tur 
avspeglar sig i skillnader i status och lön. Särskilda medier anges inte stå särskilt högt i anseende, 
vilket även antas avspegla sig på låntagargrupperna.  
 
Informanterna uppfattar samstämmigt den lättlästa boken som trist. Även i min undersökning av 
lättläst på folkbiblioteken 2005 framkom en bild av den lättlästa litteraturen som trist, 
intetsägande och ”okulturell”. Grunden till denna åsikt tolkar jag vara den kvalitetsbedömning av 
litteratur som genomsyrar biblioteksfältet såväl som det litterära fältet. Den estetiska måttstocken 
bottnar i en upphovsorienterad kultur och utgår från ett absolut värde i verket i sig. Enligt 
Bourdieu är den estetiska värderingsgrunden en högst världslig företeelse som skapats genom en 
tyst överenskommelse inom fältet om vad som ska betraktas som kvalitet. I kontrast till det 
estetiska bedömningskriteriet finns den relativa värderingen, en s.k. användarorienterad 
inriktning, där värdet av ett verk bedöms i relation till den subjektiva behållningen. Här är 
utgångspunkten läsaren och dess behov. Enligt min mening bör den lättlästa litteraturen även 
bedömas utifrån det relativa bedömningskriteriet, men av någon anledning verkar det svårt för 
informanterna att använda sig av en sådan när det gäller lättlästa böcker. Informanternas 
uppgifter pekar mot att detta är en allmän trend inom folkbiblioteket. Eventuellt spökar en 
gammaldags syn på funktionshinder, där handikapp är något som om möjligt ska döljas. 
Möjligtvis känner bibliotekarien att användandet av en relativ bedömningsgrund i förmedlingen 
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understryker låntagarens läshandikapp. Lhådö (2003) pekar på det hon kallar för skenhelighet hos 
folkbiblioteket, där man å ena sidan anger kvalitet som något förknippat med den subjektiva 
upplevelsen men likväl har en outtalad konsensus runt vad som är god respektive dålig litteratur 
(Lhådö 2003, s. 2ff). Folkbibliotekariers oförmåga att på ett flexibelt sätt använda och växla 
mellan de två bedömningsgrunderna bidrar till en försämrad förmedling av litteraturen, vilket 
visar sig i osäkerhet runt hur och var man ska placera litteraturen, hur man ska värdera den och 
vad som skiljer den från andra typer av särskild media.  
 
För någon skolad i att bedöma ett verk utifrån det finkulturella kriteriet kan den anpassade 
litteraturens enkelhet i form och uppbyggnad, dess avsaknad av bildspråk och abstraktioner, 
förmodligen uppfattas som simpel. Utöver att den lättlästa litteraturen bör bedömas på samma 
sätt som övrig litteratur bedöms, d.v.s. utifrån det estetiska kriteriet såväl som det relativa 
kriteriet, är det i samband med förmedlingen, enligt min mening, även av värde med andra sorters 
verktyg, såsom kunskap om olika låntagargruppers läshinder, inlevelseförmåga, professionalism, 
att sätta låntagaren i centrum, fördomsfrihet och social kompetens.  
 
Bedömningen av ett verk utifrån dess absoluta värde har sitt ursprung i en borgerlig 
kulturideologi med finkulturen i centrum och kan ställas i kontrast till den demokratiska 
kultursynen där individens livsbetingelser och egna kreativa lärandeprocess står i centrum. Enligt 
Karner Smidt såväl som Lhådö och Saldert prioriteras den absoluta värderingsgrunden på 
folkbiblioteket och häri stärks slutsatsen i Hanssons avhandling, att folkbiblioteket har avsevärt 
konservativa drag (se kap. 2.1). Den lättlästa boken verkar dock inte bedömas utifrån någon av 
kriterierna och svårigheterna och motståndet till att bedöma den med de finkulturella 
bedömningsverktygen gör att den inte intar någon egentlig position alls på litteraturfältet. Den är 
osynlig. 
 
När det gäller den eniga åsikten om den lättlästa boken som tråkig, kan ytterligare en aspekt lyftas 
fram. Även på litteraturfältet, som det beskrivs av Bourdieu, kan producenterna av lättläst  
förmodas inta en förhållandevis svag position. Som jag nämnde i kapitel 6.3 har den lättlästa 
litteraturen inte någon plats i diskussionerna runt fin- och populärkulturen och den riktar sig mot 
målgrupper som inte har något större kapital eller inflytande i den litterära debatten. I enlighet 
med Bourdieus tankar kommer producenterna och författarna förknippade med lättläst att själva 
inte förvänta sig någon större belöning ifråga om kapital eller position. Moroten att särskilja sig, 
som Bourdieu framhåller som en sådan viktig ingrediens i det sociala livet, existerar förmodligen 
inte här på samma sätt som på andra håll i kulturlivet. En negativ spiral med låga förväntningar på 
vinst bland aktörerna kan sannolikt bidra till att stagnera området. Man kan spekulera i om det är 
brist på strid runt denna typ av litteratur som gör att den skapas/uppfattas som ”trist”, 
”okulturell”, negligerad och bortglömd. 
 
Sammanfattningsvis pekar ovan resonemang mot att den lättlästa litteraturen intar en position 
långt nere i det hierarkiska systemet på kulturfältet såväl som litteratur- och biblioteksfälten. 
Informanternas uppgifter pekar på låg status och låg lön förknippat med området. Få 
vinstchanser existerar för aktörerna. Alla de faktorer som enligt min mening är komponenter i en 
överlag negativ inställning till den lättlästa boken, d.v.s. ointresse, okunskap, osäkerhet, snobbism 
och skam, kan tolkas som utslag på dess brist på statusgenererande. Förmodligen kan även BHS:s 
brist på undervisning på området tolkas på samma sätt.  
 
       3) Finns det samband mellan inställningen till den lättlästa litteraturen och dess användare,    
           och tillgängligheten av litteraturen? 
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Utifrån det empiriska materialet går det enligt min mening att dra samband mellan inställning och 
tillgänglighet. Bristande intresse såväl som kunskap om de lättlästa böckerna och de olika behov 
som olika funktionshinder medför, gör att frågor rörande tillgänglighet av denna typ av media 
inte prioriteras. Även stämplingen av den lättlästa boken som tråkig kombinerat med en syn på 
funktionshinder som något skamligt, bidrar till att förmedlingen såväl som placeringen av 
litteraturen blir undermålig. Känslor av skam, som förknippas med litteraturen såväl som 
låntagare hindrar en öppen fördomsfri förmedling och marknadsföring av böckerna. Frågor om 
lättläst och lättlästs läsare verkar dessutom väcka dåligt samvete hos informanterna själva, 
förmodligen därför att man är medveten om att området är långt ifrån prioriterat. 
 
En informant menar att rädsla förekommer hos kollegor i samband med låntagare med 
funktionshinder. En sådan rädsla är naturligtvis ett hinder i förmedlingen. 

 
En allmän tendens till en odifferentierad hållning och ”ihopklumpning” verkar förekomma på 
området. Vid sidan av oklara uppfattningar om själva mediet blandar informanterna även ihop 
olika sorters behov hos låntagarna, t.ex. menar man att personer med synfel behöver lättläst. 
Tendensen till ihopklumpningen påverkar förmodligen förmedlingen och avspeglar sig troligen i 
placeringen av böckerna, t.ex. när man blandar samman olika typer av särskild media; när man 
inte har en medveten tanke bakom placeringen, när man placerar den lättlästa hyllan som en 
informant uttrycker det: ”undanskymt”, ”undanstoppat”, ”undanglömt” och ”bortglömt”. 
Förmodligen påverkar inställningen även själva inköpen av lättläst, som enligt en informant 
kommer på undantag, en annan känner överhuvudtaget inte till LL-förlaget. 
 
Arbetet med lättläst och dess användare kräver ofta, som informanterna givit uttryck för, en aktiv 
hållning från bibliotekens sida och dessa uppgifter har traditionellt legat på socialbibliotekarien. 
Samtidigt som folkbiblioteket står inför stora nedskärningar, större marknadsanpassning samt 
kontinuerliga krav på teknisk uppdatering, finns ansatsen att sprida ansvar för såväl som kunskap 
om folkbibliotekets sociala uppdrag på hela personalstyrkan. Inför faktumet att en 
socialbibliotekarie eller ansvarig för den sociala verksamheten ofta saknas på folkbiblioteken, 
uttrycker Statens kulturråd oro (se kap. 2.1). En av informanterna delar farhågorna, och menar att 
utan någon ansvarig kommer den lättlästa litteraturen som från början har en svag ställning, att än 
mer hamna mellan stolarna. Det kan sättas i relation till Skolverkets rapport där hela 25 % av 
befolkningen anges svårt att läsa en vanlig text (se kap. 2.1). 
 
Avvecklandet av en ansvarig för särskild media och uppsökande verksamhet kan inte naturligt 
kopplas till den inställning som framkommer eller till någon särskild människosyn när det gäller 
funktionshindrade. Förmodligen har det åtminstone delvis sin grund i organisatoriska och 
ekonomiska orsaker. Men som en informant påpekar, kanske avspeglar attityderna mot speciella 
grupper på folkbiblioteket attityderna i samhället i stort. Handikappmålen för 2010 är ett viktigt 
styrdokument i vilket Kulturrådet som har sektorsansvar för folkbiblioteken får medel att öppna 
bibliotekspersonals ögon för dessa låntagargrupper.  Dock kan man inte förlita sig på någon 
självklar förändring. För några år sedan sa jag till en bibliotekschef i södra Sverige att med de nya 
handikappmålen finns väl ändå mycket att vänta när det gäller förbättringar i tillgängligheten av 
den lättlästa litteraturen. Hon svarade mig, en aning lakoniskt: Det spelar inte så stor roll med alla 
dessa checklistor och krav om inte själva inställningen förändras – förändras inte inställningen så 
förändras inte mycket i praktiken. 
 
En informant poängterar hur han tror att synen på funktionshinder handlar om en 
generationsfråga. Han menar att äldre folkbibliotekarier förmodligen har svårare i bemötandet av 
låntagare med lässvårigheter, liksom även äldre med lässvårigheter känner mer skamkänslor. Den 
äldre generation folkbibliotekarier fick förmodligen uppleva en övergång mellan de nya idealen av 
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jämlikhet och mänskliga rättigheter och ”den gamla världens” föreställningar, där samhällssynen 
på funktionsnedsättningar var osäker och begränsad. Av den anledningen kanske dubbelseendet 
– eller dubbelmoralen om man så vill - möjligtvis är vanligare hos den äldre generationen. 
 
7.2 Avslutande diskussion 
Allt sorts förtryck och hierarkiskt tänkande bygger i grunden på att man själv anser sig ha något 
som ger alibi att manipulera en annans liv. En viktig fråga är: Hur kan man egentligen förstå en 
annan människa utan att applicera sina egna förhållningssätt på denna, och utan att subtilt 
påverka synen på vederbörande så att denna ska passa in i den egna modellen, världsbilden eller 
teorin? Folkbibliotekarier skolas in i ett akademiskt tänkande och en yrkeskåranda där 
flaggskeppen folkbildning och informationskompetens står nära kopplade till läsförmåga. Men 
vad händer med dessa flaggskepp när låntagarna har svårt att läsa en vanlig text? Hur kan 
folkbibliotekarierna fungera pedagoger och folkbildare utan att med det subtila våldets verktyg 
försöka pränta in en speciell smak och kunskapsteori i användarna? Eller helt enkelt negligera 
dem som inte håller måttet? Hur förmedlar bibliotekarier sina kunskaper och erfarenheter i ett 
respektfullt möte med låntagarna? 
 
Att förvägra någon erkännande är, menar Honneth, detsamma som att osynliggöra denna. I det 
överdrivna hänsynstagandet att skydda låntagare från att känna skamkänslor sker, enligt min 
mening, ett osynliggörande som inte står i enlighet med vare sig folkbibliotekets uppdrag eller en 
värdig människosyn. Osynliggörandet har många bottnar. När man projicerar känslor på låntagare 
som man faktiskt inte säkert vet om dessa har, distanserar man sig. Man tillskriver låntagare 
känslor som sedan blir förevändningen för en viss placering av litteraturen och ett visst 
bemötande av låntagarna.   
 
Enligt Honneth (2003) bygger det goda samhället på att mänskliga subjekt har en god 
självrelation som i sin tur leder till självförverkligande. Den goda självrelationen skapas genom 
bekräftelse och erkännande från andra subjekt. Att ge en annan människa sitt erkännande är att 
handla så att denne förmår att bevara sin integritet. Motsatsen: kränkningen, innebär att inte 
tillskriva den andra social betydelse och att göra varse att dennes förmåga inte medför ett 
erkännande. 
Många uttalanden i det empiriska materialet pekar på att det på folkbiblioteket sker ett förvägrat 
erkännande av målgrupper med läs- och skrivsvårigheter. Kränkningen sker genom attityder och 
policys som riskerar lägga hinder för dessa låntagargruppers positiva förhållande till sig själva (se 
kap. 4.3). 
 
För Bourdieu (1997), och sett från den maktstrukturella synvinkeln, handlar det om att bryta 
förtrollningen av det han kallar trossystemet, och klart se relationen mellan dem som behärskar 
och de som blir behärskade. De som behärskar är dem som med hjälp av kapital har makten att 
förvägra andra erkännande. Ser man förtrollningen så upplöses maktstrukturen, eftersom tron 
som bär upp den inte längre finns - därmed frigörs nuet och man kan agera, inte i en illusion, 
utan i verkligheten, inte utifrån en position, utan utifrån sig själv (Bourdieu 1997, s. 84f). Frågan 
om denna frigörelse samtidigt innebär en utveckling mot större omsorg och kärlek till andra 
människor, så som Honneth vill tolka den mänskliga utvecklingspotentialen, återstår att svara på. 
 
 
7.2.1 Om folkbibliotekariers yrkesetiska regler – en institutionellt eller individuellt 
utformad etik? 
Yrkesetiken inom en yrkeskår har till uppgift att realisera vissa värden inom yrket, men för att 
närma sig ett ideal måste man, enligt Collste (1996), ha nått en viss moralisk mognad, som 
innebär inlevelseförmåga i andra människor (se kap 2.3). Målet för folkbibliotekens verksamhet är 
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att ge en fullständig och individualiserad service som är inriktad på att möta användarens behov. 
Bibliotekarier har sin yrkesetiska kod angiven i ALA Code of Ethics, men liksom i ALA Bill of 
Rights ligger fokus på dokument och organisation, på punkter som rör yttrandefrihet, fri 
information versus skyddande av copyrights, intellektuell obundenhet m.m. När det gäller 
riktlinjer som berör den sociala interaktionen lyser de med sin frånvaro. Ingen punkt berör 
bemötande av användare eller den sociala aspekten av arbetet. Den enda punkt som rör andra 
människor handlar om att visa respekt och ärlighet gentemot kollegor. Här finns en klar 
tyngdpunkt på den institutionella formen/målen framför utvecklandet av en individuell etik. 
 
För jämförelsens skull ska helt kortfattat nämnas den etiska kodexen för två andra yrken, 
civilingenjörer och arbetsterapeuter. Civilingenjörers hederskodex innehåller klara direktiv över 
hur man ska agera gentemot den egna gruppen, t.ex. ska man aktivt hjälpa kollegor som hamnar i 
klistret och visa ”lojalitet, opartiskhet och upphöjdhet” mot arbetskollegor såväl som 
arbetsgivare. Mot exakt vad denna lojalitet ska gälla, anges inte. Kodexen har inga riktlinjer för 
den sociala delen av yrket och är i min mening till största del självbespeglande; inga högre mål, 
värden eller visioner anges. Avsaknaden av riktlinjer som rör det sociala är dock mer förståeligt 
när det gäller denna tekniskt inriktade yrkesgrupp, jämfört med t.ex. bibliotekarier. 
Civilingenjören bedriver inte i samma utsträckning servicearbete i bemärkelsen av att tillgodose 
andras behov genom socialt interagerande. Jämför man civilingenjörernas etiska kod med den för 
arbetsterapeuter, använder sig arbetsterapeuterna av en betydligt öppnare och mer individuell 
baserad etik; de manas till att respektera alla människors lika värde, använda intuition, kreativitet, 
empati, reflektion och kritisk förmåga samt medvetet använda sig själv i behandlingen (se kap 
2.3). Kodexen pekar tydligt mot ett reflexivt förhållningssätt i mötet med patienten.  
 
Enligt Budd (2001) fungerar den sociala dynamiken inom Biblioteks- och Informationsvetenskap 
på minst två sätt: internt, när vi hela tiden bygger och definierar vår självbild, och externt, när vi 
kommunicerar och blir påverkade av andra. Bibliotekarien är en auktoritet på sitt område och det 
är i denna auktoritets kraft som bibliotekarien möter användaren. Det explicita målet för 
verksamheten är att ge en fullständig och individualiserad service vars mål är att möta 
användarens behov, dock uttrycker Budd en farhåga för att bibliotekarier anammar och 
institutionaliserar en specifik yrkeskod som förhindrar en tydlig kommunikation med användaren. 
Bristen på inbördes förståelse i samtalet mellan användare och bibliotekarie är i så fall inte 
tillfällig, utan en konsekvens av det formaliserade system bibliotekarier är en del av (Budd 2001, s. 
325). Den högst centrala delen av arbetet - bemötandet av användarna - är inte heller, som en 
informant berättar, föremål för diskussion eller tas upp på några dagordningar på 
arbetsplatsmötena. 
 
Budd ifrågasätter hur medveten man är inom informationsvetenskapen om vad man egentligen 
ska hantera. Bör man inte inom ett ämne som B&I först och främst uppmärksamma det 
individuella varat, medvetandet och upplevelsen; bör inte kunskapsprocessen och meningsfrågan 
läggas i individen, inte i yttre kunskap. Dessutom är kunskapen, enligt Budd, alltid en kollektiv 
process, d.v.s. intersubjektiv. Den sociala relationen mellan bibliotekarie och användare är därför 
av största vikt, och förbiser man den inom B&I, missar man mycket av den meningsskapande 
processen som är en av verksamhetens kärnpunkter (Budd 2001, s. 252ff, 289-304).  
 
 
Jag vill avsluta med att citera en artikel i School Library Journal, i vilken risken att stämpla elever 
med lässvårigheter som dumma betonas. Här framhålls värdet av ett gott bemötande samt att 
överhuvudtaget göra biblioteken mer tillgängliga för dessa låntagare. Så här skriver 
artikelförfattaren: ” /…/ you don´t need to be an expert. In some cases, you just need to rethink 
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your approach even so slightly. Mostly, it is a matter of doing what good librarians do naturally: 
helping all kinds of people find the information they need” (School Library Journal 1999, s. 23f). 
 
 
8. Sammanfattning  
Föreliggande uppsats belyser den lättlästa litteraturen och dess användare på folkbiblioteken. 
Syftet med studien är att titta närmare på bibliotekspersonals inställning till denna typ av litteratur 
och låntagare från ett maktstrukturellt perspektiv. Det finns idag en levande diskussion om olika 
typer av litteratur, såsom den goda litteraturen, den dåliga litteraturen, populärlitteraturen och 
huruvida man ska utforma en kanon som ska läsas av elever på grundskolan; den anpassade 
litteraturen står oftast utanför denna debatt. Den hamnar även mellan stolarna när det gäller olika 
bedömningskriterier för litteratur. Studiens fokus ligger på bibliotekspersonals, främst 
bibliotekariers, attityder till en litteratur som är anpassad och vars läsare på grund av 
lässvårigheter inte kan tillgodogöra sig den ”vanliga” litteraturen. I analysen dras kopplingar 
mellan bibliotekspersonals inställning och tillgängligheten av litteraturen. 
 
Bakgrunden till uppsatsen är en egen tidigare undersökning av LL-böckernas ställning på 
folkbiblioteken. Resultatet från nio intervjuer med bibliotekschefer respektive 
bibliotekskonsulenter som gjordes 2005 har legat som grund för frågeställningar såväl som syfte. I 
denna studie intervjuas folkbibliotekarier och intervjuerna har använts till att besvara frågan 
huruvida den lättlästa litteraturen och dess användare är åsidosatta på folkbiblioteken. För att 
ytterligare klarlägga en diskussion om placeringspolicy har två mikrointervjuer utförts med en 
speciallärare på en grundskola respektive en regionbibliotekarie ansvarig för skolbiblioteken i 
Stockholms län. 
 
I studien har, i enlighet med de handikappolitiska målen för 2010, använts en ”bred” tolkning av 
begreppet tillgänglighet, d.v.s. tillgänglighet innefattar placering av böckerna såväl som 
bemötande, kunskap och attityder hos personalen. Inställning och tillgänglighet tangerar därmed 
redan från början varandra, t.ex. visar sig en placeringspolicy ofta grunda sig i värderingar och en 
viss hållning.  
 
Informanternas uttalanden har tolkats utifrån ett maktstrukturellt perspektiv med hjälp av Pierre 
Bourdieus teorier om dominansrelationer i samhällslivet. I uppstasen appliceras hans mest kända 
begrepp såsom fält, habitus och symboliskt kapital. Folkbiblioteket behandlas här som ett eget fält 
som i sin tur är en del av litteraturfältet såväl som det större kulturfältet och bibliotekspersonal 
betraktas här som aktörer på fältet. I diskussionen används Axel Honneths tankar om erkännande 
som ett fundament för mänskligt interagerande. Honneth har till skillnad från Bourdieu en 
funktionalistisk syn på det sociala livet, och hans idéer tillför studien en etisk dimension. 
 
Det empiriska materialet har delats in i olika teman, som i sin tur pekar mot möjliga barriärer för 
tillgängligheten av den lättlästa litteraturen. I analysen behandlas den generella inställningen till 
den lättlästa boken och dess användare genom frågor runt placering, förmedling, personalens 
utbildning, biblioteket som institutionellt förankrad makt samt begrepp som används i samband 
med lättläst. Här tangeras även kopplingen mellan informanternas egen litteratursmak och 
inställningen till/förmedlingen av den lättlästa litteraturen.  
 
Slutsatser dragna från studien är att den lättlästa litteraturen såväl som läsare i behov av lättläst är 
åsidosatt på folkbiblioteken. Det empiriska materialet pekar på flera olika anledningar till detta. I 
analysen anges tre ledord och gemensamma nämnare som framkommer av informanternas 
uttalanden: okunskap, snobberi och skam. Okunskap hos informanterna har jag tolkat som bristande 
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utbildning på området, när det gäller litteraturen såväl som låntagargruppernas speciella behov. 
Snobberi visar sig i en litteratursmak som är förhärskande på folkbiblioteket och som sannolikt 
påverkar förmedlingen av de lättlästa böckerna. Denna attityd verkar ”spilla över” på låntagarna. 
Folkbiblioteket som institution beskrivs av informanterna som en institution med en stark inre 
hierarkisk ordning där stora skillnader mellan vad som anses fint och mindre fint att arbeta med, 
avspeglar sig i bl.a. löneskillnader. Särskild media förknippas överhuvudtaget med låg status och 
denna låga status kan i sin tur bidra till vad jag hos ett par av informanterna uppfattar som 
ointresse för området. Ointresset visar sig i t.ex. placeringen av böckerna, där man blandar olika 
sorters särskild media huller om buller. När det gäller den tredje faktorn; skam, som ytterligare 
försvårar tillgängligheten, uttrycker informanterna stort motstånd att visa låntagare på den 
lättlästa hyllan i rädsla att genera dessa. Placeringspolicyn att integrera lättläst bland övrig 
litteratur, som bland annat rekommenderas till Stockholms skolbibliotek, grundar sig i ett 
skamtänkande. Frågor runt lättläst och lättlästs läsare verkar även hos informanterna själva väcka 
skam, förmodligen därför att man känner att dessa låntagargrupper inte prioriteras tillräckligt. 
 
Sammantaget skapar brist på utbildning, låg status och känslor av skam en negativ spiral som 
stagnerar området. 
 
Maktstrukturellt sett kan en negativ inställning till den lättlästa litteraturen tolkas som utslag på 
dominansstrukturer och elitistiskt tänkande. Den negativa inställningen avspeglar sig i en 
otillfredsställande tillgänglighet.  
 
Sett från en etisk synvinkel, verkar inlevelse i låntagarens funktionshinder ofta saknas. 



 55 

 
 
Litteraturförteckning 
 
1968 års litteraturutredning (1974). Litteraturutredningens huvudbetänkande. Stockholm: Stockholm 
Allf 
 
ALA – Code of Ethics (1995) 
htpp: //www.ala.org/alaorg/oif/ethics.html [2008-01-18] 
 
Bibliotekslag, SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fritzes.   
 
Bohlin, Karolina och Hellsberg, Helena (2007). Skolbibliotekarier och dyslektiska elever – en studie om 
några skolbibliotekariers upplevelser av sitt arbete och samarbete om en marginaliserad användargrupp. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS).  
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bibliotekens särskilda tjänster – Kartläggning  och analys av bibliteksservice till aldre och funktionshindrade. 
Statens kulturråd. Rapport 1999:2.Tryckort: Trelleborg.  
 
Bourdieu, P och Passeron J-C (1994). Academic discourse: Linguistic misunderstanding and professorial 
power. Cambridge: Political Press.  
 
Bourdieu, Pierre (1986). Distinction – a social critique of the judgement of taste. Cambridge: University 
Press. 
 
Bourdieu, Pierre (1993). Kultursociologiska texter.  I urval av D. Broady och M. Palme. Stockholm: 
Bruno Östlings förlag Symposion 
 
Bourdieu, Pierre (1997). Kultur och Kritik. Göteborg: Daidalos. 
 
Bourdieu, Pierre (1992). Logic of practise. Stanford: University Press. 
 
Bourdieu, Pierre (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge: University Press. 
 
Bourdieu, Pierre (1996). The Rules of Art - Genesis and structure of the literary field. Cambridge: Polity 
Press 
 
Brante, Thomas (1993). “Den sociala konstruktionismen inom medicinsk sociologi och 
teknologistudier” i Vest 1-1993, vol 6. 
 
Budd, M. John (2001). Knowledge and knowing in Library and Information Science; A philosophical 
framework. Lanham MD: Scarecrow Press 
 
Callinicos, Alex (2000). Samhällsteori. Göteborg: Daidalos.  
 
Collste, Göran (1996). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur.   
 
 



 56 

Esaiasson, Karin (2005). Lättläst på folkbiblioteken; En kartläggning av den lättlästa litteraturen på 
folkbiblioteken. Stockholm: Centrum för Lättläst (kan beställas av informationsansvarig Tom 
Weegar). 
 
Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. SOU  1999/2000:79.  
 
Funktionshinder och välfärd. (Kommitteen välfärdsbokslut) SOU 2001:56  
 
Gorman, J. Audrey.  “Start making sense.” ur School Library Journal. Juli 1999, s. 23f. 
 
Hansson, Joacim (1998). Om folkbibliotekets ideologiska identitet. Lic. avhandling. Borås/Göteborg: 
Valfrid. 
 
Honneth, Axel (1995). The fragmented world at the social – essays in social and political essays in social and 
political philosophy. New York: State university of New York.  
 
Honneth, Axel ([2000] 2003). Erkännande – praktisk-filosofiska studier. Göteborg: Daidalos.  
 
Jilsén, K  & Johansson, C (2004). En bok kan berika livet – om man får ta del av den. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS).  
 
Järv, Harry (1970). ”Om läsning och böcker” av A. Schopenhaer. Klassisk horisont, Essäer från fem 
sekler. Cavefors (Essäen ingår i Parega und Paralipomena  del 2 [1851]). 
 
Järvinen, Margareta (2002). ”Hjälpens universum – ett maktperspektiv på mötet mellan klient och 
system.” Meeuwisse, A & Swärd, H (red). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och 
kultur. 
 
Karner Smidt, Jofrid (2005). Mellom elite og publikum : litterær smak og litteraturformidling blant 
bibliotekarer i norske folkebibliotek. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitet i Oslo. 
 
Kulturpolitikens inriktning. Slutbetänkande SOU 1995:84. Stockholm: Fritze.  
 
Larsson, Staffan (1994). ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier.” Starrin, B & Svensson, P-G 
(red.).  Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lhådö, Erica (2003). Därom tvistar de lärde – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för 
utformandet av bibliotekets inköpspolicy. Lund: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap; 
Lunds universitet. Magisteruppsats 2003:20  
 
Lindell, CG & Lindell, S. (1996). Dylsexi – problem och möjligheter - En handbok om läs- och 
skrivsvårigheter för föräldrar och personal i skola och förskola. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan. 
 
Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red) (2002). ”Vad är ett socialt problem?” Perspektiv på sociala 
problem. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Molander, Bengt (1993). Vetenskapsfilosofi. Falun: Bokförlaget Thales. 
 
Myrberg, Mats (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter – en forskningsöversikt på uppdrag av 
Skolverket. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=791 (pdf) 
 



 57 

Myrberg, M & Gustavsson, A-L &  Eriksson, Å (2000). The foundation for lifelong learning - 
A comparative study of adult skills in understanding and using printed and written information. Stockholm: 
Skolverket Rapport nr 188.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=791 
 
Olsson, H & Sörensen, S (2002). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm: Liber. 
 
Saldert, Karin (2004). Kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet – kulturpolitiska värderingar och litteratur 
Borås: Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS).  
 
Sahlin, Ingrid (1999). ”Diskursanalys som sociologisk metod.” Sjöberg, Katarina (red) Mer än 
kalla fakta: kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Scheff, J.T & Starrin, B (2002). ”Skam och sociala band – om social underordning och utdragna 
konflikter” Meeuwisse och Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Svenska Dyslexiföreningen, http://www.ki.se/dyslexi/ [2007-05-29] 
 
Tideman, Magnus (2000:1). Normalisering och kategorisering – om handkappideologi och välfärdspolitik i 
teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lic. avhandling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995). Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie: 1995:2. 
 
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (2005). Skr. 2005/06:110. 
www.regeringen.se 
 
 
 
Intervjuade bibliotekarier: 
 
 
Anna    våren 2008 
Peter    våren 2008 
Samira    våren 2008 
Solveig    våren 2008 
 
Samtal med regionbibliotekarie Birgitta Wallmark   hösten 2007 
Intervju med speciallärare Ann-Charlotte Sundén     våren 2008



 58 

Bilaga  
 
 
Intervjuguide för djupintervju 
 

1. Hur länge har du arbetat på bibliotek? Vilken utbildning har du gått och när gick du den? 
2. I ditt privatliv, umgås du med  människor som läser lite eller mycket? 
3. Läste man mycket i din familj, under din uppväxt? 
4. Vad associerar du till när jag säger lättläst? 
5. Vad tycker du om de lättlästa böckerna? 
6. Vad har du och har haft för förhållande till de lättlästa böckerna? 
7. Hur reagerar du när det kommer en låntagare som på ett eller annat sätt förmedlar att de 

har svårt att läsa? 
8. Vad skulle du säga avgör hur du generellt förmedlar litteratur? 
9. Hur brukar du bedöma låntagarens läsnivå? Vad ställer du för frågor i referenssamtalet? 
10. På Medioteket som är en resurscentral för Stockholms skolbibliotek råder man 

skolbiblioteken att integrera den lättlästa litteraturen med den vanliga, med anledning att 
de lässvaga eleverna inte ska behöva känna sig utpekade. Hur tänker du runt dessa 
riktlinjer? 

11. Vilka grupper av låntagare förknippar du med lättläst? 
12. Förekommer fördomar bland bibliotekarier?    På detta område? 
13. Hur värderas arbetet med särskilda medier och låntagare med särskilda behov inom 

biblioteksvärlden (t.ex. synen, lönen, utrymme, påverkan etc.)? 
14. Är du med på möten? Finns det utrymme för dessa frågor? 
15. Hur ska man tänka tror du, för att den lättlästa litteraturen ska bli mer tillgänglig för läsare 

som behöver den? 
 
Extrafrågor: 
Finns någon strategi på biblioteket där du arbetar, för att nå dessa grupper? 
Hur upplever du medvetenheten runt lättläst hos dina kollegor? 
 
Fysisk tillgänglighet för biblioteket ifråga: 
 

• Placering av lättlästa böcker/ LL-böcker. 
• Skyltning 
• Information 

 
 
 
Frågeställning för mikrointervju 
 
Fråga: Hur tänker du runt placeringen av den lättlästa litteraturen i skolbiblioteket? 




